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Cemil Yıldız

İnş.Yük.Müh. Cemil Yıldız; Ağaçlı Köyü Harzana Mahallesinde Çalmaç Süleyman ve Şehri
Yıldız çiftinin 2.çocuğu olarak 1942 yılında dünyaya geldi. 1954 yılında Ağaçlı Köyü Konsa
İlkokulunu, 1957 yılında Ayancık Ortaokulunu bitirdi. Ancak o yıllarda köy çocuklarının okuma
şansı yok denecek kadar azdı ve bu kötü talih ortaokul sonrası eğitimine engel oldu.

Beş yıl süreyle babasının “Kısmet” motorunda motorculuk yaptı. Günün şartlarında ailesi
okutma taraftarı değildi. Ancak derslerindeki üstün başarısı nedeniyle öğretmenleri, ileride
büyük bir adam olacağını daha ortaokul yıllarında keşfetti. Nitekim Ayancık Ortaokulu müdürü
Süleyman Sırrı ERŞAHİN peşini bırakmadı, onun ısrar ve teşvikiyle girdiği “leyli meccane” (
Parasız Yatılılık ) sınavını birincilikle kazandı. Bu sınav Cemil Yıldız için dönüm noktası oldu.
İlerde müdür olarak geri döneceği memleketinden ayrılarak tahsil için gurbete çıktı. Parasız
Yatılı olarak girdiği, zamanın ünlü liselerinden Trabzon Lisesini 1965 yılında birincilikle bitirdi. O
yıllarda her üniversite sınavlarını kendisi yapmaktaydı. Önce İzmir Ege Üniveristesi Tıp
Fakültesini kazandı. Aşırı duygusallığını ilerde doktorluk yapmasına engel olarak gördü ve bir ay
devam ettiği Tıp Fakültesini bırakarak yine dereceyle kazandığı İstanbul Teknik Üniversitesi
İnşaat Yüksek Mühendisliği bölümüne 1965'te kaydını yaptırdı. Artık Cemil Yıldız İTÜ’deydi ve
soyadı gibi okulun parlayan yıldızıydı. O'nun liderlik vasfı daha o yıllarda kendini gösterdi, İTÜ
Talebe Birliği Başkanlığını yürüttü.

Öğrenciliği devam ederken 1967 yılında Bahçeli Köyünden Osman Usta nın kızı Hacer hanımla
evlendi. 1968 yılında tarihe damgasını vuracak o meşhur Amerikan 6.Filosunu protesto eden
öğrenci hareketinin başında yer alarak talebelere ,daha sonra kitaplara geçecek olan şu ünlü
konuşmasını yaptı;

"Davamızın temeli hak,hukuk ve adalettir. Her milliyetçi genç birer Türk Bayrağıdır. Nasıl
bayrağın üzerine en küçük bir toz, en küçük bir leke düşmesine razı olmazsak her milliyetçi
gençte öyle dürüst, öyle temiz, öyle aydınlık olmak zorundadır. Başkaları en büyük şu en büyük
bu diye bağırabilir, ama bizler öyle bağırmayacağız, en büyük olan Allah'tır!... Alahu Ekber
önemli bir sözdür. "Allah, Ekber'dir, büyüktür" anlamına gelir, bunu unutmayın. Hepinize hayırlı
zaferler, hayırlı başarılar diliyorum.”
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Bu konuşmanın ardından yapılan protestolar neticesinde Amerikan 6.Filosu gönderildi. İTÜ den
1970 yılında İnşaat Yüksek Mühendisi olarak dereceyle mezun oldu. Aynı yıl dönemin
Başbakanı Süleyman Demirel, İTÜ de ilk 10'a giren mühendisleri Ankara’ya davet ederek 10 il
içinden seçim yapmalarını istedi. Listede Sinop ili de vardı. Memleketine olan sevgi ve hizmet
aşkı onun Sinop ilini seçmesine neden oldu. Başbakan Demirel’in “sizleri bu illerin YSE müdürü
yaptım” demesi üzerine, Üçlü Kararname ile Sinop YSE (Şimdiki Köy Hizmetleri) Müdürlüğüne
atandı.

Yıllar öncesinden bir gemi tayfası olarak ayrıldığı memleketine şimdi müdür olarak döndü. Artık
çalışma ve hizmet zamanıydı. Müdürlük yaptığı 2 yıllık zaman içinde hizmet götürmediği bir köy
kalmadı. Bir çok köy yolu, köprü, su kanalları ve çeşmeler onun zamanında yapıldı. Tüm zorluk
ve engellemelere rağmen bugünkü Sinop-Ayancık Sahil Yolunu açmayı başardı. Bu hizmetler
yapılırken makamında pek oturmadı, yapılan işleri bizzat takip etti.

Ayancık ilçesinde bulunan ve üç vatandaşımızın ölümüyle sonuçlanan Maltepe’ deki heyelanın
ardından çizmelerini giyip dozer operatörüyle birlikte bizzat işin başında Maltepe tepesini
düzelterek bu günkü son şeklini verdi.

Müdürlük yaptığı dönem içinde başından ilginç olaylarda geçti. Günlerden bir gün zamanın ünlü
vamp kadını Mine SOLEY Sinop’ ta konser verecektir. İstanbul'dan yola çıkan Mine Soley
şiddetli kar ve tipi yüzünden Boyabat ilçesi Dıranaz tepesinde mahsur kalır. Dönemin Sinop
Valisi İsmail Dokuzoğlu, Cemil Yıldız’ı arar ve ekipleri derhal göndermesini ister. Ancak Cemil
Yıldız, gece 12 de yatağından kalkar ve ekiple beraber kar mücadelesine bizzat katılır. Hava
malum çok soğuktur ve çalışma saatlerce sürer. Üşüyen işçileri konyak vererek ısıtır ve Mine
Soley’i ertesi günü zamanında konsere yetiştirir.

Yoğun işlerinin içinde, öğretmen yokluğu sebebiyle Fizik dersleri boş geçen Sinop Lisesi’ nde
Fizik Hocalığı yaptı. Mesleğindeki sürat ve çabukluğunu, anlattığı Fizik dersine de yansıtınca,
öğrencilerin ona “ Fort Cemil ” lakabını taktıklarını yıllar sonra öğrendi.
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Bu hızlı çalışma temposu içinde 2 yıl su gibi akıp geçti ve artık askerlik zamanı gelmişti İlerde
bir daha dönemeyeceği görevinden ayrılarak, özel kura ile askerliğini İstanbul İnşaat Emlak
Dairesinde yaptı. Askerliğini müteakip çeşitli nedenlerden dolayı bir daha eski görevine
dönemedi ve Yüksel İnşaat Firmasıyla Dalaman Kağıt Fabrikası, Enka İnşaat ve Temsa İnşaat
Firmalarıyla, İskenderun Demir Çelik Fabrikalarının kuruluşunda Şantiye Müdürü ve Şantiye
Şefi olarak görev yaptı.

Bu görevlerinden de ayrılan Cemil Yıldız, daha sonra İskenderun da kendi adına YILDIZ
İNŞAAT şirketini kurdu. Uzun yıllar bu şirketiyle, Adana, Hatay, İzmir, Urfa gibi illerde irili ufaklı
çok sayıda inşaat, yol, köprü, kanal işleri yaptı. Daha sonra ileride işlerinin de bozulmasına
sebep olacak önemli bir karar aldı.

Mesleğinin ve işinin zirvesinde, hiç istememesine rağmen çeşitli çevrelerin ısrar ve teşvikiyle
1987 yılında siyasete atıldı, Anavatan Partisi’nden Sinop Milletvekili adayı oldu. Görüşmeler
yapmak üzere parti genel merkezine giderken, Ankara yakınlarında geçirdiği trafik kazası
nedeniyle adaylıktan çekildi. İyileşmesini müteakip tekrar İskenderun da ki işinin başına döndü.
1991 yılı genel seçimlerinde yeniden Anavatan Partisin den Sinop Milletvekili Adayı oldu.

O seçim döneminde Demirel rüzgarı esmekteydi ve bunun sonucunda Anavatan Partisi Sinop'ta
barajın altında kaldı, milletvekili seçilemedi. Seçim çalışmaları nedeniyle şirketin başından uzak
olması ve seçim giderleri, işlerinin bozulmasına neden oldu.

İlknur ve Niyazi adında iki çocuk babası olan Cemil Yıldız, 1995 yılında yakalandığı amansız
hastalığa yenik düşerek 27 Mart gecesi şu fani dünyada hoş bir seda ve iz bırakarak 53 yaşında
ebediyete intikal etti.

Kaynak: http://www.ayancikagaclikoyu.com/
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