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HARPUT’UN YETİŞTİRDİĞİ BİR SİYASET ADAMI: ÖMER 

FARUK SANAÇ

 

Ömer Faruk Sanaç, A Politician Raised in Harput  

Çimen ÖZÇAM


 

Özet 

Bir toplumun, bir milletin kendi geçmişi hakkında sahip olduğu şuur olarak 

tanımlayabileceğimiz kültür, Harput’a oldukça cömert davranmış; “Harput 

Beyefendisi” anlayışını bu bölgede yetişmiş pek çok insan için kullanılır olmuştur. 

Bu, sanat, kültür, folklor aşığı “beyefendiler” yanında Harput, siyaset alanında 

yetiştirdiği şahsiyetlerle de ülkemizin gündemini meşgul etmiş ve etmektedir de… 

Harput’a siyaset alanında değer katan bu şahsiyetlerden birisi de merhum 

Ömer Faruk Sanaç’tır.  Avukat olan Ömer Faruk Sanaç, özellikle 1950-1960 yılları 

arasında Demokrat Partili kimliğiyle Elazığ ve ülkemizin siyasi hayatına katkıları 

olan birisidir. 

Avukat kimliği yanında Sanaç, özellikle milletvekili olduğu dönemlerde dürüst 

kişiliği, alçakgönüllülüğü ve beyefendi tavırlarıyla hem kendi partisi üyelerinin hem 

de diğer siyasilerin beğenisini ve takdirini kazanmıştır. Demokrat Parti genel 

başkanı Adnan Menderes’in de yakın arkadaşı olan Ömer Faruk Sanaç; beyefendi 

kişiliğinin yanında, açılmasına ön ayak olduğu fabrikalarla, üniversitemizin temeli 

olan “Teknik Okul” un açılması için yaptığı çalışmalarla, bir siyasi olarak Elazığ-

Harput’un geleceğine ışık tutmaya çalışan, doğup büyüdüğü beldeye değer katan 

şahsiyetlerden birisi olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Harput, Sanaç, Siyaset, 1950-1960 yılları. 

Abstract 

A nation is a society, their history and culture can be described as owned about 

consciousness, Harput is quite generous; "Harput Gentleman" grew up in this area 

has been used for many people. 

In love with this art, culture, folklore "gentlemen" by Harput, our country with 

the field of personality politics agenda is busy and ... 

Harput politics one of this personage who add value in the field, the late Ömer 

Faruk Sanaç. The lawyer Ömer Faruk Sanaç, especially between the years of 1950-
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1960 democratic party political life of our country with Elazığ and is one of the 

contributions. 

Next to the ID of a lawyer Sanaç, especially deputy during periods of honest 

personality, humility and the gentleman members of his own party as well as 

subcultures and other politicians have gained the admiration and 

appreciation. Democratic Party Chairman and close friend of Adnan Menderes, 

Ömer Faruk Sanaç; mister personality, open the front foot with the factory, the basis 

of our university for the opening of the "Technical School" for his work as a 

political Elazığ-Harput's future was born and grew up, working to shed light on the 

value added has become one of the resort. 

Keywords: Harput, Sanaç, Poitics, 1950-1960 years.  

Bir toplumun, bir milletin kendi geçmişi hakkında sahip olduğu şuur 

olarak tanımlayabileceğimiz kültür, Harput’a oldukça cömert davranmış; 

“Harput Beyefendisi” tabiri bu bölgede yetişmiş pek çok insan için kullanılır 

olmuştur. 

Bu; sanat, kültür, folklor âşığı “beyefendiler” yanında Harput, siyaset 

alanında yetiştirdiği şahsiyetlerle de ülkemizin gündemini meşgul etmiş ve 

etmektedir. 

Harput’a siyaset alanında değer katan bu şahsiyetlerden birisi de Ömer 

Faruk Sanaç’tır. Nisan 1920 (Rumi 1336) de Harput’un Ağa Mahallesi’nde 

dünyaya gelen Ömer Sanaç, Harput’un tanınmış ailelerinden Hacıhıdırlar’a 

mensuptur. Elimizdeki soy ağacına göre Hacıhıdırlar olarak bilinen SANAÇ 

ailesi, Harput’un en eski ailelerinden birisidir. Babası, Hacı Hıdırlardan 

Cemil Efendi (1882-1954), annesi Emine Hanımdır (d.?- ö.?). Ömer Faruk 

Sanaç’ın dedesi ise 1856-1925 yılları arasında yaşamış olan Bedri Ağa’dır. 

İlk ve ortaokulu Elazığ’da tamamlayan Ömer Faruk Sanaç, o yıllarda 

Elazığ’da lise olmadığı için Diyarbakır’a giderek lise tahsilini o şehirde 

tamamladı. Kazandığı İstanbul Hukuk Fakültesi’nden 1941 yılında mezun 

oldu. “3 Kasım 1941 tarihinde askere alındı ve yedek subay olarak başladığı 

askerlik görevini 1944 yılında üsteğmen olarak tamamladı.”
1
 Askerlik 

görevini tamamladıktan sonra çok kısa bir süre Amasya Merzifon’da 

Fransızca öğretmenliği yapan ve bu sırada Merzifonlu bir ailenin kızı olan 

Pakize Hanım ile evlenen Ömer Faruk Sanaç’ın Atılay (d. 1945) isimli bir 

oğlu; Bilgay (d. 1946) ve Olcay (d. 1955- ö. 2004) isimlerinde iki kızı oldu.  

İl encümenliğine aday olduğu sıralarda daha çok gençti. Hatta kendisi 

için “bu daha çocuk” denilmesi üzerine, yakın dostlarından bazılarının, bıyık 

                                                 
1 Zekeriya Bican, Sekizinci Şehir İz Bırakanlar 2, Elazığ 2011, s. 323 
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bırakması yönündeki telkinleriyle bıyık bırakarak hayatının sonuna kadar da 

böyle kaldı.  İl encümenliği yaptığı dönemlerde bir yandan da Fahri 

Karakaya’nın yanında avukatlık stajına başladı. Ömer Faruk Sanaç, üç yıllık 

bu süre zarfında eğitimini, pratik hukuk deneyimleriyle pekiştirerek stajını 

iyi bir dereceyle tamamladı. Kısa zamanda; dürüstlüğü, doğruluğu ve 

beyefendi kişiliği ile daha da tanınarak Elazığ’da takdir edilen, başarılı bir 

avukat oldu. Gerçekten de daima mesleğine hâkim, hukuku içinde yaşatan ve 

bununla mutlu olan bir insandı.  

Elazığ yayın hayatında bulunan bazı gazetelerde makale ve fıkra tar-

zında yazılar yazması yanında, siyasetle de ilgilenmeye başladı. Ömer Faruk 

Sanaç’ın ilk yazılarının yayınlandığı gazete, Doğu Postası Gazetesidir.
2
 Millî 

Kalkınma Partisi’nden istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi’ne geçen 

Nurettin Ardıçoğlu tarafından 1947 yılında, Elazığ’da Cumhuriyet Halk 

Partisi’ni desteklemek amacıyla yayın hayatına başlamış ve Cumhuriyet 

Halk Partisi Genel Sekreterliği’nden maddî destek görmüştür. Doğu Postası 

Gazetesinin ilk sayısı, 4 sayfa olarak, 15 Nisan 1947 tarihinde yayınlan-

mıştır. Künyesinde; sahibi Nurettin Ardıçoğlu, yazı işleri müdürü Ömer 

Faruk Sanaç, idare müdürü Mehmet Çalıkoğlu olarak görünen gazete, Elazığ 

Örnek Matbaasında basılmıştır. Ömer Faruk Sanaç’ın, Demokrat Parti’ye 

katılmasından sonra, Turan ve Yeni Harput Gazetelerinde de partisini des-

tekleyen yazılarıyla karşılaşmaktayız. 

İlk önce Cumhuriyet Halk Partisi’yle siyasi hayata atılan Ömer Faruk 

Sanaç, o zamanki belediye başkanıyla olan bir anlaşmazlık üzerine bu 

partiden istifa eder. 1946-1950 dönemi, bütün Türkiye’de olduğu gibi 

Elazığ’da da “Cumhuriyet Halk Partisi’nin tek parti yönetimine karşı, 

toplumsal muhalefetin yaygınlaştığı ve yükseldiği bir zaman dilimidir.”
3
 

Avukat Ömer Faruk Sanaç da 1946 yılında Celal Bayar, Fuat Köprülü, 

Adnan Menderes ve Refik Koraltan tarafından kurulan Demokrat Parti’ye 

geçerek 1950 yılında Elazığ’da partinin il başkanlığına getirilir. Aynı dönem, 

milletvekili olunca da, onun yerine Bedri Çarsancaklı il başkanı olur. Ömer 

Faruk Sanaç, Cumhuriyet Halk Partisi’ni yakından tanıdığı ve onların 

mücadele şekillerini iyi bildiği için, onun Demokrat Parti’ye geçişi partideki 

diğer kişiler tarafından sevinçle karşılanmıştı. Demokrat Parti aday adayları 

içinde “en faal ve göze görünür isim Ömer Sanaç idi.”
4
 14 Mayıs 1950 

seçimlerinde de Demokrat Parti Elazığ birinci sıra adayı olarak belirlenir ve 

                                                 
2 Elazığ’da 1940-1960 yılları arasında yayınlanan gazeteler hakkında daha geniş bilgi 

için bkz. Yavuz Haykır-Handan Haykır, Elazığ Basın Tarihi (1883-1960), Tarihten 

Günümüze Elazığ Kongresi, 17-19 Kasım 2014, Elazığ. 
3 Adem Doğan, Siyasi Arena’da Elazığ’ın Seçimi, Elazığ 2007, s. 8 
4 Rasim Küçükel, Uzun İnce Bir Yolda, s. 40 
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o yıl yapılan seçimlerde aldığı “40625 oy”
5
 ile Demokrat Parti’nin o yıl 

Elazığ’dan çıkardığı beş milletvekilinden ikincisi olarak meclise gider. 

Ankara’da bu ilk milletvekilliği görevi sırasında Türkiye Çocuk Esirgeme 

Kurumu’nda da görev alarak hizmet etmiştir. 

Demokrat Parti bu ilk dört yıllık iktidarlığı döneminde, kendisini destek-

leyenlerin; ezanın tekrar Arapça okunması, halkın Meclise gelip vekiline 

kolayca ulaşabilmesi, tarımda çiftçinin desteklenmesi, kentlere fabrikaların 

kurulması gibi beklentilerini büyük oranda gerçekleştirmiştir. Bu dönem 

içinde, Elazığ milletvekilleri de Elazığ’ın sanayi ve tarımda gelişmesi için 

partilerini zorlayarak, şehrimize pek çok fabrikanın kurulmasına öncülük 

etmişlerdir. Ömer Faruk Sanaç’ın öncülük ettiği, Elazığ’da temelleri atılan 

fabrikalar arasında 4 Ekim 1952 tarihinde temeli atılan Elazığ İplik Fabrikası 

ile 1954 yılında ihalesi gerçekleştirilen ve 1956 yılında hizmet vermeye 

başlayan Elazığ Çimento Fabrikası’nı örnek gösterebiliriz. Ayrıca Köy 

Hizmetlerinin Elazığ’a kurulması, Azot Sanayi’nin oluşturulması da Ömer 

Faruk Sanaç’ın, bu ilk döneminde, çabaları sonucu gerçekleşen hizmetlerdir. 

1954 seçimlerinde de, yine Cumhuriyet Halk Partisi ve Demokrat Parti 

Elazığ’da aday yoklaması yaparak aday adaylarını belirlemişlerdir. Demok-

rat Parti tarafından yapılan aday yoklama sonuçlarına göre Ömer Sanaç, 468 

oyla yine birinci sırada yer alır ve 2 Mayıs 1954 genel seçimlerinde de 

49327 oy alarak Demokrat Partinin beşini de çıkardığı milletvekillerinden, 

üçüncü sıra milletvekili olarak Meclise gider.  

Ancak bu ikinci dönem; ekonomik olarak insanların zorlandığı, bazı 

alanlarda kıtlığın ortaya çıktığı ve pek çok ürünün karaborsaya düştüğü 

sıkıntılı bir dönemdir.  

Bu ekonomik zorluklar yanında, Demokrat Partinin, yerel olarak yaptığı 

bazı hatalar da vardır. Örnek olarak; “Cumhuriyet Halk Partisi’ne oy verdiği 

için Malatya’yı cezalandırarak ikiye bölmüştür. Eski Malatya’nın yerini daha 

küçük olan ve dolayısıyla daha az nüfusa sahip yeni Malatya ve Adıyaman 

illeri almıştır.”
6
 Yine Kırşehir’in de, Cumhuriyetçi Millet Partisi Genel 

Başkanı ve Kırşehir adayı Osman Bölükbaşı’na oy verdiği için cezalandı-

rılarak ilden ilçeye düşürülmesi de yine bu dönemdedir. (Fakat Kırşehir 

Haziran 1957’de tekrar il olmuştur.) 

Elazığ’da da Demokrat Parti’nin güç kaybetmesine en önemli sebep 

“Üniversite” meselesidir. 1950’li yıllarda Atatürk Üniversitesi adıyla doğu 

bölgelerine ilk üniversitenin kurulması planları yapılır. 1954 seçimlerinden 

                                                 
5 Adem Doğan, a.g.e. s. 23 
6 Adem Doğan, a.g.e. s. 41 
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sonra da bu üniversitenin Elazığ’a kurulacağı bilinmektedir. Ancak 1954 

seçimlerinde birinci parti olan Demokrat Parti, kanunlaştırdığı Elazığ’a 

Atatürk Üniversitesi kurulması fikrinden nedense vazgeçer. Bu üniversitenin 

Erzurum’a kurulacağı ihtimali üzerine “14 Temmuz 1954 tarihinde Atatürk 

Üniversitesi Koruma ve Geliştirme Derneği kurulur.”
7
 Bu dernek üyelerin-

den yüz kişilik bir heyet oluşturulur ve Ankara’ya birkaç defa gidilir; Celal 

Bayar’la, Adnan Menderes’le görüşülür ve Elazığ’ın üniversite konusundaki 

hassasiyeti anlatılır. Ancak, kendi şehrinde kurulacak olan üniversite için, 

canla başla çalışan Ömer Sanaç’a, Elazığ’dan gönderilen bazı telgraflar gös-

terilmiştir. Telgraflara göre Elazığ milletvekili Ömer Sanaç’ın üniversiteyi 

kendi arazilerinin üzerine kurdurtmak istediği ve böylece kazanç elde 

edeceği şikâyet edilmektedir. Bu duruma çok üzülen Ömer Sanaç, artık 

konuyla ilgilenmez. Sonuç olarak, Atatürk Üniversitesi Erzurum’da kurulur.  

Elazığ’da Demokrat Parti’nin zayıfladığını gören Adnan Menderes, 

1956 yılında Elazığ’a gelerek “Elazığ Şeker Fabrikası”nın açılışını yapar. 

Menderes, açılışta yaptığı konuşmasında, son beş yıl içinde Elazığ’da açılan 

fabrikaları sıralarken halka şöyle seslenir: “Elazığ’da son dört beş yılda 

kurulmuş olan bir ağır bakım fabrikası, bir makarna fabrikası, bir iplik 

fabrikası, bir tuğla ve kiremit fabrikası; inşaatı bitmek üzere olan bir çimento 

fabrikası ve bunlara ilaveten milletçe iftihar edebileceğimiz Elazığ Şeker 

Fabrikası gözlerinizin önündedir.”
8
 Açılış konuşmasının devamında Men-

deres, bu fabrikalar yanında Hazar barajından, Akliye hastanesinin inşaatının 

ilerlediğinden, Askeri hastanenin tamamlanmak üzere olduğundan, yapılan 

sağlık ocakları ve ortaokullardan, havaalanının yenilenmesi gibi çalışma-

lardan bahsetse de; Elazığ, 1957 seçimlerinde Demokrat Partiyi cezalan-

dırmış ve Atatürk Üniversitesi’nin Elazığ’a değil de Erzurum’a kurulmasını 

affetmemiştir. 

27 Ekim 1957 tarihinde yapılacak olan genel seçimler öncesi Demokrat 

Parti Elazığ’da yine aday yoklaması yapmış ve sonuçta 628 oy alan Ömer 

Sanaç’ı birinci sıradan aday göstermiştir. Ancak daha önce de belirttiğimiz 

gibi Elazığ bu seçimde Demokrat Parti’yi değil Cumhuriyet Halk Partisi’ni 

desteklemiş ve beş milletvekilini de Cumhuriyet Halk Partisi’nden seçerek 

meclise göndermiştir.  

1957 genel seçimlerini kazanamayan Ömer Faruk Sanaç 3 Kasım 1956 

tarihinde başladığı Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Sekreterliği 

görevini 18 Haziran 1960 tarihine kadar yürütmüştür. Bu dönemde, Ankara 

ve Elazığ arasında siyasi arenada olmaya da devam etmiştir.  

                                                 
7 Adem Doğan, a.g.e. s. 42 
8 Rasim Küçükel, a.g.e. s.48 
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Ömer Faruk Sanaç’ın milletvekili olamadığı 1957-1960 yılları arasın-

daki bu dönemde ilgi çekici bir husus ise onun Doğu Perinçek’in babası 

Sadık Perinçek ile ortak yer açıp avukatlık yapmalarıdır. Daha sonraki 

yıllarda Süleyman Demirel’in sağ kolu olarak tanınacak olan Sadık Perinçek, 

Ankara’da sevilen bir adalet adamıydı. 

27 Mayıs 1960 darbesiyle siyasi faaliyetler askıya alınır ve Demokrat 

Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi’nden pek çok isim tutuklanır. Tutuk-

lananlar arasında Demokrat Parti il başkanı Rasim Küçükel, belediye 

başkanı Mustafa İspir ve birçok kurul üyesiyle beraber eski milletvekili 

Ömer Faruk Sanaç da vardır.  Sanaç ve pek çok Demokrat Parti ileri 

gelenleri, bir ay kadar Beşkardeşler Yukarı Karakolunda tutuklu kaldıktan 

sonra, Diyarbakır’a götürülerek buradaki askeri kampta alıkonuldular.  

Tutuklular, burada da çok kalmayarak Sivas’taki askeri kampa nakledildiler.  

Sivas’ta tutuklu kaldığı dönemde, Elazığ Barosu tarafından, Sanaç’a, 

barodan ihraç edildiğine dair bir tebligat gönderilmişti. Bu, avukatlık 

yapamayacağı anlamına geliyordu. Ancak siyasi olan bu ihraç kararından 

kısa süre de vazgeçilerek, aynı yılın sonundan itibaren yine hem Ankara hem 

de Elazığ barolarına tekrar kaydolmuş ve avukatlık görevini sürdürmüştür. 

27 Mayıs 1960 ihtilalinden sonra, 12 Ocak 1961 tarihinde siyasi 

partilerin tekrar faaliyet göstermeleri için izin verilince yeni partiler 

kurulmaya başlanır. Bu partilerden biri de 11 Şubat 1961 tarihinde Ragıp 

Gümüşpala tarafından kurulan ve Demokrat Parti’nin devamı olarak 

nitelendirilen Adalet Partisi’dir. Demokrat Parti’nin mirasına sahip çıkmaya 

çalışan bir diğer parti ise 12 Şubat 1961 tarihinde Ekrem Alican 

başkanlığında kurulan Yeni Türkiye Partisi’dir. Celal Bayar’ın Adalet 

Partisi’nden yana tavır koyması üzerine, Elazığ Demokrat Parti eski millet-

vekilleri ve üyelerinin birçoğu gibi Ömer Faruk Sanaç da Adalet Partisi’ne 

katılarak 1961 seçimlerinde partisinin ikinci sıra milletvekili adayı olarak 

gösterildi.  

15 Ekim 1961 tarihinde yapılan genel seçimler sonucunda Elazığ’dan 

Adalet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi ikişer, Cumhuriyetçi Köylü Millet 

Partisi de bir milletvekilliğini aldılar. Bu milletvekillerinden birisi de daha 

önce 1950 ve 1954 genel seçimlerinde de Elazığ’ı temsil etmek üzere 

Meclise giden Ömer Faruk Sanaç oldu. Bu seçimler sonucunda tek parti 

iktidar olamamış ve koalisyonlar dönemi başlamıştır. Cumhuriyet Halk 

Partisi genel başkanı İsmet İnönü başkanlığında, Cumhuriyet Halk Partisi-

Adalet Partisi hükümeti kurulmuştur. Bu döneme damgasını vuran konuşma 

da Meclisin Bütçe Komisyon Başkanı olan Elazığ milletvekili Ömer 
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Sanaç’ın İsmet İnönü’ye söylediği “Paşam, astırdın olmadı, hapsettirdin 

olmadı, artık yeter, bırak!” sözleridir.  

1963 yılında; Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise sayılı barajları 

arasında yer alan Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin proje çalış-

malarına başlanmıştır. 6 Haziran 1964 tarihinde Ragıp Gümüşpala’nın ani 

ölümüyle parti başkanlığına Süleyman Demirel seçilir. “Elazığ’a Keban 

Barajı’nın yapılması ve bu muazzam eserin ortaya çıkmasında Devlet Su 

İşleri (DSİ) ile beraber Süleyman Demirel’in gayretleri de büyüktür.”
9
 

8 Ocak 1965 tarihinde inşaat ihalesi yapılan baraj için, aynı yılın mayıs 

ayında, baraj alanına gidecek yol, baraj yapılmadan önce nehir yatağını 

değiştirecek derivasyon tünelleri gibi yan unsurların inşaatına başlanır. 

Keban Barajı için çalışmalar sırasında, Keban’a yol verilirken, Malatya-

Arapkir-Keban olarak belirlenen güzergâh, Elazığ milletvekili Ömer 

Sanaç’ın itirazları ve başarılı çalışmaları sonucu değiştirilerek, Elazığ 

içinden geçerek Keban’a gidecek şekilde yol yapımına başlanmıştır.  

1965 seçimleri öncesinde partiler, Elazığ’da yine aday yoklaması 

yaparak milletvekili adaylarını belirlemeye çalışırlar. Elazığ’da Adalet Par-

tisi’nin yaptığı aday yoklaması sonucunda Ömer Faruk Sanaç, partililerin 

298 oyunu alarak altıncı sırada kalır ve milletvekili aday sıralamasına 

giremez. Bu seçimde milletvekili olamayan Ömer Faruk Sanaç, 1966-1969 

yılları arasında Türkiye Yapağı ve Tiftik A.Ş. Genel Müdürlüğünde yönetim 

kurulu üyesi olarak yer alır. 

10 Ekim 1965 tarihinde yapılan milletvekilliği genel seçimlerinde 

Adalet Partisi üç, Cumhuriyet Halk Partisi ise iki milletvekilliği kazanır. Bu 

seçimin Elazığ açısından önemli bir yönü de ilk defa Elazığ’da bir kadın 

milletvekili adayının da seçimlere girmesidir. Bu aday Cumhuriyet Halk 

Partisi’nin beşinci sıra adayı Ulviye Toker’dir.  

Adalet Partisi’nin Elazığ il teşkilatında yaşanan huzursuzluk ve bölün-

meler neticesinde sıralamaya giremeyen birçok partili gibi Ömer Faruk 

Sanaç da Adalet Partisi’ne küser ve bir ara partisinden istifa edip Yeni Tür-

kiye Partisi’ne katılır. (Aile büyüklerinden, yaşayan tarih diyebileceğimiz 

Salih Sanaç tarafından aktarılmıştır. Ancak bu konuda resmî bir bilgiye 

ulaşamadık) Fakat, Sanaç ve onun gibi Adalet Partisi’nin güçlü isimlerini 

kaybetmek istemeyen Adalet Partisi üyeleri; huzursuzluklara son vermek, 

birlik ve bütünlük ortamı oluşturmak için çeşitli toplantılar düzenleyerek, 

partinin Elazığ’da daha da güçlenmesini hedefleyen çalışmalar yaparlar. Bu 

                                                 
9 Rasim Küçükel, a.g.e. s.119 
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çalışma ve toplantılar sonucunda, Adalet Partisi, 1969 seçimlerine, Elazığ’da 

birinci sıraya Ömer Faruk Sanaç’ı koyarak hazırlanır. 

12 Ekim 1969 tarihinde yapılan milletvekilliği genel seçimlerinde 

Adalet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi ikişer milletvekilliği kazanırken, 

Elazığ bu seçimlerde Ali Rıza Septioğlu’nu bağımsız milletvekili seçerek 

Meclise gönderir. 

Dört dönem milletvekilliği yapan Ömer Faruk Sanaç, bu son dönem 

milletvekilliği sırasında geçirdiği bir rahatsızlık sonucunda, Ankara’da 6 

Mart 1971 tarihinde vefat eder. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çok renkli ve verimli bir milletvekil-

liği dönemi olan Sanaç, ülkenin birçok sorununa çözüm getiren kanunların 

çıkarılmasında büyük gayret sarfetmiştir. Özellikle 1950-1960 yılları ara-

sında Demokrat Partili kimliğiyle Elazığ ve ülkemizin siyasi hayatına büyük 

katkıları olan isimlerden biridir. 

Avukat kimliği yanında Sanaç, özellikle milletvekili olduğu dönemlerde 

dürüst kişiliği, alçakgönüllülüğü ve beyefendi tavırlarıyla hem kendisinin 

dahil olduğu parti üyelerinin, hem de diğer siyasilerin beğenisini ve takdirini 

kazanmıştır. Demokrat Parti genel başkanı Adnan Menderes’in de yakın 

arkadaşı olan Ömer Faruk Sanaç; beyefendi kişiliğinin yanında, açılmasına 

öncülük ettiği fabrikalarla, üniversitemizin temeli olan “Teknik Okul” un 

açılması için yaptığı çalışmalarla, bir siyasi olarak Elazığ-Harput’un 

geleceğine ışık tutmaya çalışan, doğup büyüdüğü beldeye değer katan 

şahsiyetlerden biri olmuştur. 

Ölümünün ardından, oğlu Atılay Sanaç,  21 Mart 1971 tarihli “Yeni 

Harput” gazetesine gönderdiği yazıda, babası için şunları söylemiştir: 

“6 Mart benim için apayrı bir gün. Babam fâni dünyada imtihan süresini 

tamamlayarak, şimdi, sualini Cenab-ı Hak’tan gayrı kimsenin çözemeyeceği 

âleme göç etti. Mamafih kulağımda çınlayan şu sözü “yere gire dünyada, 

dünyanın malı da” benim için teselli kaynağı. 

Babam ahlâkî kaidelere gönül vermiş, kendini kendisinden çok sevdiği 

memleket ve hemşerilerine adamış, herkese hizmet etmesini seven, gönlü 

kadar kapısı da ardına kadar açık yiğit bir insandı. Hiç şüpheniz olmasın ki 6 

Mart tarihine kadar bu duygularından ayrılmadı, davranışlarını menfaat 

temelleri üzerine inşaya yanaşmadı ve bu yüksek vasıflarıyla çökmeyen bir 

inanca sahipti. 
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Korktuğu, inandığı ve neticede bu yalancı dünyanın hesabını vermeye 

mecbur olacağı tek kudretin Allahu Teala olduğunu bilen kişiydi…..”
10

 

Yazımı, ölümünün ardından, aile büyüklerinden Bedrettin Sanaç’ın 

kaleme aldığı 15 kıtadan oluşan “Ömer Sanaç’ın Ardından (1971)” adlı 

şiirden alınma iki kıtayla bitirmek istiyorum: 

“Şeker fabrikasının yeşil pancarı, 

Felek vurdu Sanaç’a büyük hançeri, 

Cihan ağlasa bu dönmez geri, 

Ayrılmış Sanaç’ın cenette yeri.  

Harput’un yanında bir sıra dağlar, 

Tunceli, Bingöl de Sanaç’a ağlar, 

Diyarbakır, Bitlis’in suları çağlar, 

Sivrice, Baskil karalar bağlar.”
11
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Avukat Ömer Faruk Sanaç. (Mehmet Varol Arşivi) 
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1936 yılında verilen Nüfus Cüzdanı’nın (Suret) 1944’teki onaylanmış sureti. 
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İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Diploması 12. 06.1941 

(Noter Tasdikli 17 Şubat 1960) 
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Ömer Faruk Sanaç’ın  Avukatlık Belgesi 
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Milletvekili seçilemediği 1957 seçimlerinden sonra  

Elazığ Barosuna kaydının tekrar yapılmasına dair olur belgesi 1958. 
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Elazığ Baro Başkanlığı tarafından hangi tarihler arasında avukatlık yaptığına dair 

belge. 26 Mart 1970. 

 

1950’li yılların sonunda Adnan Menderes, Elazığ milletvekili Ömer Faruk Sanaç, 

Mustafa İspir, Sabri Giray, Rasim Küçükel, Abit Sadıklar, Şevki Yazman ve Bedri 

Ağel ile. (Elgiad, Anılardaki Elazığ 1, s.115) 


