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Necmettin Karaduman’ın hayatını özetlemek gerekirse,
tek kelimeyle “hizmet vermek” üzerine kurulu bir hayat
olduğunu söyleyebiliriz. Doksan yıllık ömrünü, ülkesine ve
insanlarına hizmet verme peşinde, büyük ozanımız Yunus
Emre’nin dediği gibi, “Şol göz yumup açmış gibi” geçirmiştir.
Bütün amacı ve gayreti, ülkemizin ve insanlarımızın, çağdaş
imkânlara kavuşması, çalışıp üreterek, aydınlanarak, rahat
ve huzur içerisinde yaşamasına katkıda bulunmaktır. Bu
özelliğiyle, Yunus’un benzetmesi ona çok yakışır; “Miskin
ademoğlu ekinci”. Karaduman bir Anadolu ekincisidir.
Görev yapıp da, halkın gönlünde taht kurmadığı, iz
bırakmadığı bir şehir ve ilçe yoktur. Nereye gitseniz bu büyük
ekinci ile ilgili söylencelere karşılaşırsınız. Her yerde ekip
biçmiştir.
Mülkiye görevlerinden ve son olarak siyasetten ayrıldıktan
sonra da bir kenara çekilmemiş, bilim, kültür ve sanat
alanlarında, toplumun bilinçlenmesi için yeni hizmet alanları
seçerek çalışmaktan geri durmamıştır.
Trabzon Araştırmaları Merkezi Vakfı Başkanlığını yaptığı son
yirmi yılı, bu çabalarının en güzel kanıtlarını sunmaktadır.
Kitaplar, yayınlar, sergiler, konferans ve söyleşiler... Hepsinin
ortak bir hedefi var. Bilgilenmek ve aydınlanmak.
Karaduman bütün bunları yaparken, benci duygu ve
ihtirasları içinden söküp atmış bir nesli temsil ediyordu. Bu
anlayışı o derece içselleştirmişti ki, sanki kendini, içinden
devlet adamı olarak doğduğu toplumuna borçlu olarak
hissediyordu. Yaptıkları da kendisi için bir övünç kaynağı
olamazdı. Ona göre, borçlu olduğu için, kaymakam, vali ve
meclis başkanı olmuştu.

Bunlarda övünülecek bir durum yoktu. Gerekli olan
yapılmalıydı ve o da bunu yapmıştı.
Karaduman, yalnızca yapmaya ve hizmete odaklandığı için,
bunları yazmayı ve anlatmayı pek önemsememiş. Arkasında,
anı, gözlem ve uğraşlarına ilişkin herhangi bir yazılmış belge
ve not bırakmamıştır.
Arkada, özellikle ülkemizin son yıllarda yaşadığı sorunlara
çözümler öneren görüş ve düşüncelerinden oluşan yazılarını
bırakmıştır. Bunlar, çeşitli konferans ve söyleşiler için
titizlikle hazırladığı konuşma metinleridir. Genellikle konular,
Atatürkçülük, demokrasi, milli egemenlik, laiklik, temiz siyaset
vb. üzerinedir.
Dolayısıyla, okuyucuya kendinden söz edilmesini pek
de sevmeyen bir devlet adamını sunuyoruz. Tam da bu
özelliğiyle, yeni kuşaklara anlatılmayı fazlasıyla hak ettiğine
inanıyoruz.
Kitabın hazırlanmasında, sayın Karaduman’ın saygıdeğer eşi
Selma Karaduman ve sevgili kızları Canan İlter ile Gülberk
Eminsoy bize büyük destek ve katkılarda bulundular. Onlar
olmasa bu eser ortaya çıkamazdı.
Titiz ve özverili çalışma ve gayretleriyle, yazarımız sayın
Kerem Çalışkan’a ve çalışmayı yöneten editörümüz, vakıf
kurucumuz sayın Öner Ciravoğlu ile kitaba katkılarını
esirgemeyen vakıf yöneticimiz Bülent Baş’a çok teşekkür
ederiz.
Erdal Atalay
Trabzon Araştırmaları Merkezi Vakfı Başkanı
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Necmettin Karaduman, TBMM Başkanı olarak Atatürk’ün oturduğu koltukta (1983)

Örnek Bir Devlet Adamı
Hazırlayan : Kerem Çalışkan
Türkiye’nin çok değerli insanları, hayırlı evlatları vardır.
Necmettin Karaduman bunlardan biridir…
Bu insanların bazılarının kıymeti bilinmez, çeşitli haksızlıklara
uğrar, kenara itilir, unutulmaya terk edilirler…
Bazıları ise haksızlık ve baskılara rağmen dürüstlük ve inancı,
ödünsüz kişiliği ile parlar, toplum tarafından kabul edilir,
halkın sevip saydığı bir insan, bir lider haline gelirler. Onların
ismi yaşarken bile ‘efsaneye’ dönüşür, bulundukları makamlar
ve bıraktıkları eserlerle ülkede ‘ölümsüzler’ listesine girmeye
hak kazanırlar…
Necmettin Karaduman işte bu ikinci gruptaki şanslı
insanlardandır. Şansını da elbette gençliğinden beri
sergilediği dik duruşu, dürüst, cesur, şeffaf, ahlaklı, onurlu
kişiliği ile kendisi yaratmıştır…
Bir gün yolunuz Kahramanmaraş civarına, Toros eteklerine
Tekir yöresine düşerse, orada Ardıç Suyu diye ünlü bir
pınarın mermer çeşmesi ile karşılaşacaksınız… Siz, üstünde
‘Necmettin Karaduman Hatırası’ yazan çeşmeden bir yudum
su içerken, arkadaki ağaçlardan beyaz saçlı sımsıcak bir
çehrenin hayali size gülümseyecek…
Kahramanmaraş merkezinde Trabzon caddesinden
geçerseniz, yol kenarındaki bir bankta aynı hayalin Trabzon
delikanlısı olarak oturduğunu göreceksiniz…
Erzurum’a Palandöken’e kayak yapmaya giderseniz, eski
kayak evinde onun kayak hocaları arasındaki bir fotoğrafıyla
karşılaşacaksınız…
Bir gün bu ülkede, Meclis’te ‘Hakimiyet kayıtsız şartsız
milletindir’ sözü er geç yeniden hayata geçince, TBMM
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kürsüsünde konuşanlar, Atatürk’ün fotoğrafına bakarken,
aynı beyaz saçlı çehrenin usulca sırtlarını okşadığını
hissedecekler…
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O beyaz saçlı çehre, Necmettin Karaduman’ın hepimize
gülümseyen yüzüdür… Şimdi onun öyküsünü anlatmaya
başlayabiliriz…

ASIRLIK ÇINARIN RÜZGÂRLI YAŞAMI
Necmettin Karaduman (1927-2017). 90 yıllık, asırlık bir
çınar… İleri yaşlarda bile Trabzonlu delikanlı… Trabzon
Lisesi’nin o coşkulu ve tertemiz irfan pınarından kana
kana içmiş bir genç… Mülkiyeli. Mülkiye Marşı ile yetişen
kuşaktan… Kaymakam. Mülkiye müfettişi. Vali: Maraş.
Erzurum. Mersin/İçel… Yeri geldiğinde iktidarın bakanıyla
restleşme ve emeklilik… Bir süre, her Trabzonlunun doğal
mesleği sayılan inşaat sektöründe yöneticilik… 12 Eylül
1980 askeri müdahalesi sonrası halktan ve partilerden gelen
taleple ‘Memleketi askeri yönetimden tekrar demokrasiye
döndürmek için’ politikaya giriş. Dönemin yükselen partisi
ANAP’tan Trabzon milletvekilliği… Siyasete yeniden açılan
parlamentoya ilk adımını atmasıyla TBMM Başkanlığı gibi
zor bir görevi üstlenmesi… İki kez seçildiği bu görevde,
Atatürk’ün en temel ilkesi olan ‘Egemenlik kayıtsız şartsız
milletindir’ şiarını hayata geçirme çabası… Turgut Özal’ın tek
adam olma arzularına karşı çıkış… İkinci dönem Meclis’te
milletvekili olarak dört yıl sıkıntılı ve sabırlı bir çalışma. Ve
sonunda aktif politikaya veda…
70’li yaşlarda dinç bir delikanlı olarak sosyal faaliyetlere
hız vermeye başlayacak, Türkiye Parlamenterler Birliği
İstanbul Şube başkanlığı, Trabzon Araştırmaları Merkezi
Vakfı (TAMEV) başkanlığını yapacak ve o ünlü Encümen-i
Daniş’in medyadaki en popüler başkanı olacaktır. Özetle
Karaduman’ın sporcu, dinamik kişiliğine yakışan aktif bir

emeklilik hayatı…
Bu süreçte bütün deneyimi ve birikimiyle Türkiye’nin gerçek
akil adamlarının toplandığı Encümen-i Daniş adlı topluluk
içinde fikirlerini dile getirecek ve Encümen-i Daniş’te oy
birliğiyle başkanlığa seçilecektir. Öne çıkan tepkiler şöyledir:
Ergenekon davası ve AKP’nin kapatılması gibi kritik konularda
cesurca karşı çıkış… ‘Derin devlet’ tartışmaları… Medyada,
kamuoyunda ardında bıraktığı bir dizi izlenim… Kısır siyaset
ortamında bir tür bilgelik çağı…
Özel yaşamında, 33 yaşında bir rastlantıyla tanışmış olduğu
eşine duyduğu tertemiz ‘ilk bakışta aşk’ ile başlayan ve
sevgiyle yaşanan bir evlilik. ‘Mübarek kadın’ dediği eşiyle
iyi ve kötü günlerde, fedakârlıklar ve onurla paylaşılan bir
yaşam... Özenle, şefkatle ve ilkeleriyle pırıl pırıl yetiştirdiği iki
kız evlat…
Bütün bunların içinde, Trabzon’u ve Trabzonluyu tanımlarken
seçtiği sözlerle ortaya çıkan kendi portresi: “Trabzon lider
kenttir. Bölgedeki şehirlerin ağabeyidir. Trabzon’un liderlik
vasfına Trabzonlu da uymuş. Trabzonlu ataktır, zekidir,
sözünün sahibidir, sözlerine sadık insandır. Böyle tanınırız.
Delikanlı olarak anılırız. Bundan dolayı her alanda başarılı
olmak zorundayız...’’

TEMEL İLKE: AHLAK, DÜRÜSTLÜK, FAZİLET
Bütün bunların en tepesine, yine kendi sözleriyle, insanın
hayattaki en önemli yaşam ilkesi olarak ‘ahlak, dürüstlük ve
fazilet’ kavramlarını yerleştirmesi…
Ve bu ilkesini de gençlik yıllarından ölünceye kadar, kimseye
boyun eğmeden, müdanası olmadan, taviz vermeden,
yükseldiği her makamı kişiliği ile doldurup zenginleştirerek,
kararlılıkla, cesurca, titizlikle, dimdik ve her zaman ‘ateş gibi’
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Turgut Özal ile hasbihal

Vehbi Koç ile bir ödül
töreninde (Ankara)

TAMEV’in Krino Kafato
onuruna düzenlenen
toplantıda (Kafato,
Karaduman, MK Sayıl)

