
Nezihe Öğretmenimizin ardından…(*) 

 
              Kızıltan ULUKAVAK 
 
Safranbolu, çok değerli bir öğretmenini, sevgili Nezihe Ablası’nı 16 Ocak 2013 günü 

ebedi istirahatgahına tevdi etmiş olmanın üzüntüsü içersinde bulunuyor. 
 
Sayın Nezihe Aycan KADIOĞLU Hanımefendi, kendini 

öğrencilerine ve Safranbolu’ya bütünüyle adamış onurlu bir yaşamın 
sonunda aramızdan ayrıldılar. Safranbolu’da bir çok kişinin ve hatta 
aynı ailenin bireylerinden art arda iki kuşağın da öğretmenliğini 
yapmışlardı. Örneğin hem anne ile  oğlunun ve hem de  baba ile kızının  
öğretmeniydi.. 1947 yılında Kalealtı İlkokulu’nda açılan özel ortaokulda 
ve ertesi yıl  Bağlar Köyiçi’nde açılan resmi ortaokulda öğretmen 
vekiliydi; sonraki kuşaklardan da 1950’li, 1960’lı ve 1970’li yıllarda 
Gümüş, Kalealtı ve Bağlar İlkokullarında okuyanların ilkokul 
öğretmeniydi. Sadece öğretmeni değildi, aynı zamanda ablasıydı, 
annesiydi. Herkesin kendisinden sevgiyle, saygıyla söz ettiği bir 
Safranbolu Hanımefendisiydi. Safranbolu’nun ilk lise mezunu 
kızlarından biriydi, Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi’ni aydın ve çağdaş bir Cumhuriyet kızı 
olarak bitirmişti; Atatürk ilke ve devrimlerine gönülden bağlıydı. 

 
Safranbolu’nun korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması çabalarının öncülerinden 

biri de Saygıdeğer Nezihe Öğretmen’di. Daha Safranbolu’yu koruma kararları yürürlük 
kazanmadan önce 1974 yılında Bağlar Değirmenbaşı’ndaki ata yadigarı, çok değerli   müstesna 
evinin kendi olanaklarıyla restorasyonunu gerçekleştirerek örnek oluşturmuştu.   Safranbolu’yu 
koruma çabalarının  ilk yıllarından itibaren hep Safranboluluların ve Safranbolu Belediyesi’nin 
yanında ve yardımındaydı. Safranbolu, ilk kez  1975 yılının ilk aylarında, öğretmenimizin özel 
olarak hazırladığı bir kızlar grubunun gösterisiyle TRT Televizyonunda, Türk Kamuoyuna 
tanıtılmıştı.  

 
Sadece öğretmenliği sırasında değil, emeklilik döneminde de Safranbolu’ya olan ilgisini, 

sevgisini eksiltmeksizin sürdürmüştü. Safranbolu’nun derin tarihsel uzantıları olan, çok eskilere 
kök salan gelenek ve göreneklerinin, folklorik değerlerinin unutulmaması, hep yaşatılması 
gayreti içersindeydi. Yılmadan usanmadan bunları fahri olarak anlatmayı, öğretmeyi  kendisinin 
görevi kabul etmişti. Safranbolu’ya özgü olmadığı halde, Safranbolu’yla ilişkilendirilmeye 
çalışılan her işlem, her eylem Nezihe Öğretmen’in haklı tepkisini alırdı. Çünkü rahmetli 
öğretmenimiz  Safranbolu’ya özgü değerlerin sahibi ve bekçisiydi; çünkü kendileri bir 
Safranbolu aşığıydı. Bu nitelikleriyle aramızdan ayrıldıklarında, sadece yakın aile bireylerini 
değil, tüm Safranbolu’yu da öksüz bırakmış oldular. Safranbolu sadece çok değerli bir 
öğretmeninden değil, aynı zamanda Safranbolu ile bütünleşmiş saygın ve seçkin bir 
hemşehrisinden de yoksun kalmış oldu. 

 
  Kendileri  Safranboluluların hatıralarından ve hafızalarından asla  silinmeyecek, hiç 

kuşkusuz hep övgüyle, sevgiyle, saygıyla anılacak; gelecek kuşaklara da örnek alınacak tutum 
ve davranışlarıyla anlatılacaktır. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. 

 
                Kızıltan ULUKAVAK 
 
 
 
(*) Safranbolu Ekspres Gazetesi’nin 17.01.2013 tarihli nüshasında yayınlanmıştır 

 


