
DEĞERLĐ  ÖĞRETMENĐMĐZ (*) 
SAYIN  MUSTAFA SEVĐNÇ’ĐN  ARDINDAN 

 
                   KIZILTAN  ULUKAVAK 

 
  Emekli öğretmen, eğitim-öğretim alanında Safranbolu’nun ulu çınarı; öğretmenler 
öğretmeni,  Saygıdeğer  Mustafa SEVĐNÇ öğretmenimizi, 09 Ağustos 2005 günü  kaybetmiş 
bulunuyoruz. 
 
     1911 yılında Selanik’te doğan; Balkan harpleri ve 
1.Cihan Savaşı ile Kurtuluş Savaşı’nın ardından ortaya çıkan siyasal 
ve sosyal çalkantılar sonrasında Selanik’ten, çocuk yaşta Đzmir’e 
getirilen ve orada Devlet tarafından okutulan öğretmenimiz, Đzmir 
Muallim Mektebini bitirerek, 1934 yılında öğretmenliğe başlamıştır. 
 
  Sayın Mustafa SEVĐNÇ,  Cumhuriyet  Türkiye’sinin, 
Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında eğitilmiş ilk öğretmenlerindendi. 
Ulu Önder Atatürk’ün, “Cumhuriyetin fedakar muallimleri, yeni 
nesil sizlerin eseri olacaktır; onları siz yetiştireceksiniz” diye 
seslendiği öğretmenlerden biriydi, “Milletleri kurtaranlar yalnız ve 
ancak muallimlerdir” diye işaret ettiği öğretmenlerdendi. “Harp sahalarında kazanılan 
zaferlerin devamı irfan ordusuyla sağlanır” dediği, o irfan ordusunun Safranbolu’daki 
öncülerinden, duayenlerinden ve kurmaylarındandı.   
 
  Değerli öğretmenimiz, Safranbolu’nun Kızılcaören (halen Karabük’e bağlı), 
Kırıklar ve Konarı köylerindeki öğretmenliği sonrasında Safranbolu Đlce Merkezi Kalealtı 
Đlkokulu’na atanmıştır. Daha sonra Bağlar Đlkokulu ile Karabük Anayasa Đlkokulu Müdürlüklerinde 
bulunmuş ve yeniden atandığı Bağlar Đlkokulu Müdürlüğü’nden 1971 yılında emekli olmuştur. 
1945-46 öğretim yılında Kalealtı Đlkokulu 3. sınıfında, sınıf öğretmenim ve Başöğretmenim olan 
Sayın Mustafa SEVĐNÇ’in  öğrencisi olmanın mutluluğunu, onur ve gururunu, tüm öğrencileri 
gibi, 60 yıldır sürekli  taşıyanlardanım, O’nun öğrencisi olmakla hep övünç duyanlardanım. 
 
  Mustafa SEVĐNÇ öğretmenimiz bizlere sadece aritmetiği, tarihi, çoğrafyayı 
öğretmekle yetinmedi; doğruluğu, dürüstlüğü, çalışkanlığı, vatan sevgisini, insan sevgisini 
öğretti. Atatürk ilke ve devrimlerini benimsetti. “Đyi insan, iyi vatandaş” olmanın niteliklerini 
kazandırdı. Disiplini ve disiplinli yaşamayı gösterdi. Sağlıklı yaşam koşulları, sporun ve 
kültürfiziğin insan yaşamındaki önemi, sigara ve benzeri kötü alışkanlıklardan uzak olmanın 
insan sağlığına olan olumlu etkileri de, kendilerinin yaşantısında herkes tarafından gözlemlendi. 
94 yıllık ömrünün son bir kaç günü dışında, bedensel ya da zihinsel bir sıkıntısı olmadı. 
Öğretmenimiz, sadece mesleği nitelikleriyle değil, özel yaşamı ve davranış biçimleriyle de örnek 
alınacak bir kişiliğe sahipti. 
 
  Halen 50-70 yaş kuşağındaki Safranbolulu öğrencileri adına ve onların 
duygularına da tercüman olabileceğim inancıyla  şunu özellikle vurgulamak isterim ki,  
öğretmenimiz, bizlerin minnet ve şükran duyguları ile hayır dualarını  da beraberinde götürerek 
aramızdan ayrılmış bulunuyor. Kendilerine çok şeyler borçluyuz. Mustafa SEVĐNÇ adı 
gönüllerimizden ve anılarımızdan silinmeyecek; anılarımızda ve belleklerimizde hep 
yaşatılacaktır. 
 
  Aziz hatırası önünde saygı ile eğiliyorum, ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun 
diyorum; tüm yakınlarına, öğrencilerine ve öğretmen topluluğuna taziyelerimi sunuyorum; Ulu 
Tanrı’dan rahmet diliyorum.  
 
 
(*) Safranbolu Ekspres Gazetesi’nin 11.08.2005 tarihli  ve Müzekent Safranbolu  

       Gazetesi’nin Eylül-Ekim/2005 tarihli 111.sayılarında yayınlanmıştır. 


