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Yılmaz Saral kimin oğludur? Büyüklerden başlayalım. 

Yılmaz Saral: Sadullah Efendi'nin takımından, 5 çocuğundan 

biridir. Babam Şevket Saral'dır. Biz de 8 kardeşiz. 

Nerede ve ne zaman doğdunuz?

Yılmaz Saral: 1936 yılında Of'ta doğdum.

Hangi okulları okudunuz?

İlkokula 1943'te Of'ta başladım,1948'de ilkokulu bitirip ortaokulu 

Sürmene'de okudum. Of'ta ortaokul yoktu. Ağabeyim ile beraber 

Sürmene'ye okumaya gittik. Bir ara otobüs ile gidip geldik, daha 

sonra Sürmene'de eski belediye başkanı Sefer Saral'ın abisi 

Enver Saral'ın (Tapucu) evinde kaldık. Enver amca bize evini açtı. 

Ağabeyim ben ve ablam hep beraber Sürmene'de okuduk. 

Okumayı çok istiyordum. Of artık yetmiyordu. Çıkıp büyük 

şehirleri görmek istiyordum, o hevesle okudum. Ortaokul 1 ve 2. 

sınıfı Sürmene'de okuduk. 1950 yılında babam mali kiriz geçirdi. 1 

yıl bizi dışarıda okutamadı. 1 yıl boş gezdik. O arada ortaokul son 

sınıfı da Of'ta açılmış oldu ve ortaokulu okuduğum Şehit Ahmet 

Türkkan'ın (Kore savaşında şehit olmuş) ilk mezunlarından biri 

oldum.

İlk mezun olan arkadaşlarının isimlerini hatırlıyor musunuz?

Ahmet Akbulut var İvyan'dan. Liseden sonra kaybettim kendisini. 

Bursa İnegöl civarında olduğunu duydum. Mustafa Akyüz vardı. 

Halil Akyüz'ün abisi, harika bir insandı. Halil Saral vardı. Hala da 

sağdır. Orman yüksek mühendisi olarak emeklidir. Hayatta kalan 

3-4 güzel arkadaşımdan biriydi. İşkenaz'da Davut Saral'ın 

oğluydu. Onlara Hasan Efendi'nin takımı derler. Lise 1'i Rize'de, 

Rize Lisesi'nde okudum. Daha sonra Trabzon'da 2 yıl Trabzon 

Lisesi'nde okuduktan sonra 1955 yılında Trabzon Lisesi'nden 

mezun oldum. Sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kayıt 

oldum. Gurbette hayat zordu. İmkanlar çok kötüydü. Yeri geldi aç 

kaldım. Parayı kullanmasını bazen beceremedik. Şimdi şartlar 

çok iyi. Her yerde akrabalarımız var. İmkanlar çok daha iyi.

Askerliğinizi nerede yaptınız?

Üniversite üçüncü sınıfta sözlü sınavlara girmedim. Askere gittim. 

1960 ihtilalinde askerliği bitirdim.1961 yılında döndüm, Hukuk 

Fakültesi'ni bitirdim.

Stajınızı nerede yaptınız?

Stajımı Trabzon'da yaptım. Ortaokuldan beri arkadaşım olan 

İstanbul'da başsavcılık yapan Celil Demircioğlu ile beraber staj 

yaptık.

İlk görev yeriniz neresiydi?

Erzincan'ın ilçesi Tercan'a hakim olarak atandım ve orada 2 yıl 

kaldım. İnsanlarla çok iyi ilişki kurdum. Çok iyi insanlar. Şunu 

söylemek isterim; büyük bir kısmı Alevi ve Alevileri orda tanıdım, 

tanıdığıma da çok mutlu oldum. Çok iyi, misafirperver, hatırşinas 

insanlar. Sanatçıları ile de tanışma fırsatımız oldu. Ali Ekber Çiçek 

ile ve diğer sanatçılar ile tanıştım.

Saral ailesi görev yaptığınız yerlerde biliniyor muydu?

Erzincan'ın Tercan ilçesinde görev yaparken orada ailemiz 

biliniyordu. Oranın eşrafı liman olarak Of'u kullanıyordu. O sayede 

ailemizi biliyorlardı. Bir de Ermeni yerlerine yerleştirilen Çaykaralı 



Oflu aileler vardı, onlar da bizi bilirdi. Oraya gitmeden önce 

babam bana 'O insanlarla tanış. İyi insanlar' dedi. Ben de 

tanıdığıma çok memnun oldum. Gittiğim yerlerde hemşerilerimiz 

kendini belli ediyordu. Nerede bir ağaç varsa, orda Karadenizli 

vardır. Gittikleri her yere ağaç dikiyorlardı. Hemşerilerimiz 

ağaçsız yaşayamaz.

İkinci görev yeriniz neresiydi?

1965 yılında Diyarbakır'ın ilçesi Çermik'e tayin oldum. Çermik 

daha ayrı bir kültür ve tamamı Kürt vatandaşımızdan oluşuyor. 

Kürtleri de sevdim. Onlar da iyi insanlar. Güzel günlerimiz geçti. 

Büyük olaylar üzerine oraya gönderildik. Çok cinayetler oldu. 

Devlet oradaki ekibi değiştirme kararı aldı. Orada görev 

arkadaşım Nobel Ödülü alan Aziz Sancar'ın abisi idi. Orada 

yüzbaşı idi. Hayatımda tanıdığım en nefis komutanlardan biri idi. 

Tam bir Atatürk askeri idi. Onun ile beraber çalıştık, çok faydalı 

oldu. En çok dikkat ettiğim konu,  dürüst, hakkaniyetli, tarafsız, 

hakkı adaleti ortaya çıkararak çalışmak. Bu çok önemli. Hocamız 

derdi ki; 'Bir suçsuz içerde yatacak yerde bin suçlu dışarıda 

gezsin.' Çok önemlidir. Biz orada bunu yaptık ve kim suçlu ise 

onu ortaya çıkardık. Orada birisi vuruldu mu, karşı taraf 20 kişiyi 

birden şikayet eder. Bütün mesele, o aileyi mağdur etmek. Bir 

nevi intikamı böyle alıyorlar. Biz arayarak esas suçlu kim ise onu 

bulduk. Bizden önce senede ortalama 25 kişi ölürken biz 2 kişiye 

indirdik. Bunu adalet ile yaptık zorla değil. Adil davrandığın 

zaman halk inanıyor ve kendi kendine 'Ben bunu yaparsam 

bulurlar beni' diyor. İnsanlar 'Sallandıracaksın birkaç kişiyi bak 

nasıl düzelir' diyor. Yok böyle bir şey. İnsanlar şu cezayı 

alacağım diye suç işlemezler. Hiç ceza almayacağım diye suç 

işlerler. Yaklaşık 2.5 yıl Çermik'te görev yaptım. Dürüstçe 

çalıştım. Dürüstlüğün ne olduğunu orada daha iyi öğrendim.

Üçüncü görev yeriniz neresiydi?

Rize'nin Pazar ilçesine tayin oldum ve Karadeniz'e döndüm. 

Bana sordular 'Karadeniz'de nereyi istersin' diye. 'Araklı olmasın 

da neresi olursa olsun' dedim. Neden diye sorarsanız, Araklı hep 

akraba dolu. Çebiler akraba. 'Ben şimdi Çebi'lere hakimlik mi 

edeyim' dedim. Hepsi canlarım, ciğerlerim. Ben adaleti 

uygulasam da kırılan olur veya farklı algılanabilirim. Çünkü 

hukukta berabere kalmak yoktur. Ve Rize'nin Pazar ilçesine 

hakim olarak atandım. Orada tam 4 yıl görev yaptım.

Pazar'da akrabalarımızdan Atasaral'lar var. Onlardan haberiniz 

var mıydı? Görüştünüz mü onlarla?

Tabi ki görüştüm. Nefis insanlar. Köylerine sıkça giderdim. 

Köyleri Pazar merkeze yakındı. Pazar'a gelmeden tünel vardır. 

Tam tünelin üstünde köyleri vardır. Şunu gördüm ki; o insanlar 

tipik Küçükhol tipi. O kadar benziyorlar ki, bir örnek vereyim. 

Mesela Küçükhol'da Osman Bey var. Diş tabibi Cengiz Saral'ın 

dedesi. Ofspor Başkanı Olcay Saral'ın dedesi onlara çok 

benziyordu. Yaşar Atasaral vardı mesela unutamadığım.

Pazar'daki akrabalarımız ile diyalog başladı?

Ben gittiğim zaman babamın dostları vardı Pazar sahilde. 

Babam dışa dönük bir insandı. O yıllarda ailemizi dışarıda en iyi 

şekilde temsil eden nadir insanlardan biriydi. Biz aile olarak 

Pazar'da biliniyoruz. Mesela dişçi Cengiz Saral'ın babası Fazlı 

Saral Pazar'da dişçilik yapmış ve ben gittiğimde hiç zorluk 

çekmedim.

Rize'deki akrabalarımız ile Of'taki akrabalarımız arasındaki 

diyalog önceden nasıldı?

Rahmetli babam orada görev yapmaya başladıktan sonra ilişki 

kurmaya başladık. Ondan sonra görüşmeler başladı. Sonra 

Of'taki diğer akrabalarımız onlarla görüşmeye başladı.

Pazar'dan sonra nerede görev yaptınız?

Pazar'dan sonra 7.5 yıl Of'ta avukatlık yaptım. Of'ta durduğum 

süre içerisinde politika yaptım. 1973 ve 1977 yıllarında 

Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili adayı oldum. 2 

dönemde de 6. sırada kaldım. Sitem yapmayı sevmem ama 

akrabam beni tutsaydı listenin başından aday yaparlardı, ama 

yapmadılar. Akrabamız o zamanlar çok güçlüydü. Politika 

yaptığıma pişman değilim. Çok insan tanıdım, insanlar da beni 

tanıdı.

Akrabamızdan başka milletvekili adayı var mıydı?

1961 yılında Alaattin Sarıalioğlu vardı. Eski Gümüşhane Valisi ve 

Beşiktaş Futbol Kulübü'nün kaptanı Sanlı Sarıalioğlu'nun babası. 

O da milletvekili olamadı. 1956 yılında Of'a geldi. Ben üniversite 

talebesiydim. Ali Sarıalioğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nden 

milletvekili oldu. Ailemizin ilk milletvekili olmuştu.

Of'ta diğer aileler arasındaki ilişkiler için ne düşünüyorsunuz?

Of'ta diğer aileler arasında bizim aileye saygı duyan aile 

Çakıroğlu ailesidir. Bir defa kavga olmuş 1959'da. Ben askerdim. 

O kadar büyük kavgada kimse silah çekmedi. Kaymakam 

havaya ateş etmiş, ona iki aile mensupları da tepki göstermişler. 

Rizeli jandarma çavuşu Osman Bey vardı. 'Silahı kaymakam attı' 

diyerek aileleri her hangi bir yanlış anlamanın önüne geçerek 

daha büyük olay olmasını önledi. Töreleri iyi bilen insandı.

Of'taki düzen hakkında düşünceleriniz nelerdir?

Türklerin tarihini okudum. Doğan Avcıoğlu'nun. 5 cilt. Orada Orta 

Asya'yı anlatırken 'Askeri demokrasi vardır' diyor. Önce 

şaşırdım. Orta Asya'da demokrasi nasıl olur; onu da şöyle izah 

ediyor: Türk boylarından bir tanesi biraz daha güçleniyor, diğer 

boyları himayesine alıyor ama himayesine almak demek onlara 



emretmek demek değildir. Onlar kendi işlerinde ve kendi 

ilişkilerinde bağımsızdır ve büyük aile bu ilişkilere karışamaz. 

Fakat bir savaş, bir zor durum olduğu zaman onlar büyük aileye 

yardım eder. Büyük aile de onlara yardım eder ama iç işlerine 

kimse karışamaz ve o anlamda demokrasi vardır. Aynı durumu 

Of'ta gördüm. Of'ta da böyle bir demokrasi var. Saral'lar ağadır 

fakat diğer ağalara emredemez, onların iç işlerine karışamaz. 

Ancak onlar ihtiyarlık için (bir nevi kadı görevi) bizi çağırırsalar 

gideriz.

Şu zamanda bile iki aile arasında anlaşmazlık çıksa bizi çağırıp 

'İki tarafı dinleyin siz ne söylerseniz ona uyacağız' diyenler oluyor. 

Aileye güven hala da devam ediyor. Bunun için ne 

söyleyeceksiniz?

Haklılar. Hakkaniyetli karar verebilmen için korku olmaması lazım. 

Sende 'Karar verirsem şu şunu yapar bana, bu bunu yapar bana' 

deyip korkarsan, dürüst karar veremezsin. O insanlar bilir ki 

Saraloğlu böyle bir korku yaşamaz. O, hak ne ise gereğini söyler 

ve yapar. O bakımdan güvenirler bize. Çünkü böyle bir korku 

yaşamayız. Kendi adıma şunu söyleyeyim; hayatımda 

çocukluğumda dahil kavga etmiş insan değilim. Kavga ortamını 

yaratmış insan değilim. Kabadayı değilim. Ama hiç korku da 

yaşamamışımdır.

Daha sonra nerede görev yaptınız?

Giresun Keşap'ta avukatlıktan savcılığa geri döndüm. 5 yıl 

yaptım. Anarşi dönemine rastladı. 1978-79-80 yıllarında. Ben hiç 

iki türlü olmadım. Gece gerekiyorsa evime gece giderim, gündüz 

gerekiyorsa gündüz gidiyorum. Öyle tedbir alayım diye aklımın 

ucundan bile geçmedi. Fakat genelde savcılar hep hedefti. O 

zamanlarda bir sürü savcı vuruldu. Niye korkmadım? 

Kabadayılığımdan değil. Çünkü kimseye kötülük yapmadım. 

Vicdanım rahattı. Hiç korku duymadım.

Giresun'da da akrabalarımız var. Onlarla görüştünüz mü?

Evet görüştüm. Fanatik akrabacıyımdır. Akrabamı çok severim. 

Her gittiğim yerde olduğu gibi Giresun'da da akrabalarım ile 

diyaloglarım oldu.

Giresun Keşap'tan sonra nerede görev yaptınız?

1983'te İstanbul'un ilçesi Silivri'ye tayin oldum. Silivri'de savcı iken 

anlamadan bir ukalalık yaptım. Sonra çok üzüldüm ve pişman 

oldum. Gelenim gidenim çok olurdu. Misafirim bir sohbette 'Ne de 

olsa Saraloğlusunuz' diye iltifat edince ben de 'Sarallar'a olan 

borcumu ödedim' dedim. Esasında ödemekle biten borç değil. 

Boş bulundum. Söylenmemesi gereken bir şeydi bu. Borç 

ödenmez. Büyüklerimiz bize o kadar şeref, o kadar itibar bıraktılar 

ki, ben Türkiye'nin neresine gitsem Saral'ı tanımayan yok.

Yılmaz Saral nasıl bir kişidir?

Hayatla barışığım, insanlarla barışığım. 

Bir ara ailenin derneği vardı sonra sessiz sedasız faaliyetleri sona 

erdi. Neden olmadı?

Dernek Başkanı Albay Seral Saral olarak seçildi. Bazı 

nedenlerden dolayı yürümedi. Derneğin İstanbul ya da 

Trabzon'da kurulma taraftarıyım. Siz gençlerin daha iyisini 

yapacağını düşünüyorum.

Ailemizin dergisini çıkardık ve şu an 5'inci sayıyı çıkarıyoruz. 

Neler düşünüyorsunuz?

Çok beğeniyorum ve çok hoşuma gidiyor. Bu aile soyluluğundan 

gelen temsil yeteneği var. Gittiği yerde parlayan görünen 

insanlarız. Derneğimiz ve vakfımız olmadığı halde bir derginin 

olması çok güzel. Kolay değil. Çok kaliteli bir dergi olmuş. 

Emeğinize sağlık. Başarılar diliyorum. Akrabalarımızı iyi 

toparlıyorsunuz. Facebook'a yeni katıldım ve sizi gözlemliyorum. 

Gölcük'teki akrabalarımızdan Cem Saral ve diğer 

akrabalarımızdan her gün bir mesaj geliyor. Gölcük'ü iyi organize 

ediyorlar. Çok mutlu oluyorum.

Gençlere neler söylemek istersiniz?

Gençleri çok seviyorum. Gençler bizden iyi olacak, buna 

inanıyorum. Çünkü imkanları bizden fazla. Hayatta iki kişiyi 

kıskandım; bir çalışkan olanı, bir de lisan bileni. Çalışkan olsunlar. 

Bilgi çağına ayak uydursunlar. Atatürk, “Fikri hür, irfanı hür, 

vicdanı hür bir gençlik istiyorum” diyor. Gençlerden isteğim özgür 

olsunlar.

Son olarak neler söylemek istersiniz?

Çok teşekkür ederim. Hakikaten çok ciddi görev yapıyorsunuz. 

Sizlere başarılar diliyorum. Ayağınıza sağlık. Geldiniz, beni 

dinlediniz. Tüm akrabalarıma selamlarımı iletiyorum.















‘’İstanbul'un merkezi semtlerinden Bahçelievler'de 

yer alan Niconya Port Suite Hotel; ulaşım 

olanaklarına yakın konumu ile siz misafirlerimize 

kolaylık sağlıyor.

52 oda ile misafirlerimize hizmet veren tesisimizin 

tüm odalarında; banyo, duş, kasa, klima, LCD TV, 

uydu yayını ve kablosuz internet erişimi mevcut.

Kahvaltı salonunda misafirlerimize her sabah 

içecekler eşliğinde zengin bir kahvaltı sunuyoruz. 

Tesisimize yakın konumda pek çok kafe ve restoran 

yer almakta.‘’

Niconya Port Suite&Hotel Metrobüs Durağı’na 230 

metre, Metro Durağı’na 550 metre, Atatürk 

Havalima’nına 2 km uzaklıkta. CNR Expo Fuar 

Merkezine 1,5 km uzaklıktadır.

Yenibosna Zafer Mh. Çalışlar Sk. No:11

Bahçelievler – İstanbul

Tel : +90 212 652 2646

+90 212 652 2647

Fax : +90 212 652 2648

Mail : info@niconyaport.com
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Ömer Ağa adamlarına 'Bundan sonra kim nerede nasıl bir 

hayvan keserse haberiniz olsun. Bütün deri toplayıcılarını 

denetleyin, öküzün postunu bulun' der. Çevredeki bütün 

pazar yerleri gizlice incelenir.

Bir hafta kadar sonra Humurgan Pazarı'nda (Sürmene'de) 

öküzün postu bulunur. Kimden alındı, kim kesti, kim çaldı, izi 

sürülür. İlk satan adam, yani Lega altından çalan adam 

bulunur. Ömer Ağa adamı çağırtır. Kırbacıyla döverek 

cezalandırır, huzurundan kovar.

Aradan bir kaç yıl geçer. Ömer Ağa'nın ahırından en iyi ineği 

kaybolur. Her taraf aranır. İnek 'yer açtı yere kaçtı' olur, 

bulunamaz. Ağa'nın oğullarından Ahmet Efendi tahsildardır. 

Köylerde köylünün küçükbaş, büyükbaş hayvanlarını tespit 

eder, vergi toplar. Bir gün Çaykara'ya bağlı olan Yente 

Köyü'nün nahırını (büyükbaş hayvan sürüsünü) sayarken 

babasının kaybolan ineğini görür. Çobana ineğin kimin 

olduğunu ve kimden aldığını sorar. Sonuçta Lega altında 

Aşkalelinin öküzünü çalan adamın adı karşısına çıkar. İneği 

alır, Şerah'a (Uzungöl) iner. Haros ormanlarından sonra 

Sağarsu Yaylası, Tapanos Yaylası ve Soğanlı Dağı'na varır. 

Soğanlı Dağı'na gelen inek nerede olduğunu tanır. Cencul 

Yaylası'nın yolunu tutar, Komdere'de ahırını bulur.

Ahmet Efendi görevi gereği geri döner. Ağanın yayla evinde 

inek geldi diye sevinirler. Bir hafta sonra Ahmet Efendi de 

yaylaya gelir. Ağa oğluna ineğin geldiğini söyler. Ahmet 

Efendi, babasına ineği kendisinin Soğanlı Dağı'na kadar 

getirdiğini ve kendisinin geri döndüğünü, olayı bütün 

teferruatıyla anlatır. Ağa kızar köpürür. Of'a dönünce adamı 

çağırtır, gene kırbaçla cezalandırır. 'Sen ne cesaretle benim 

ineğimi çalar satarsın' deyince, adam 'Ağam sen beni 

dövdün, hersini (hırsını) aldın. Ben senden hırsımı nasıl 

alayım? Benim de elimden bu kadarı geliyor' der. Ömer Ağa 

dayanamaz güler. Adamı huzurundan kovarak azat eder.

Hikayede vukuatı işleyen kişinin adını yazmadım. Torunları 

aramızda yaşıyor. Rencide olmasınlar. Merak edenlere 

şifahen söylemekte sakınca yoktur. Zira olay yaşanmış, 

sosyolojik bir gerçektir.

www.ofstore.net
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