
Sayın Rıfat CAYMAZ’ın Ardından…  (*) 
 

                                                   Kızıltan ULUKAVAK 
 

 Safranbolumuzdan yetişen değerli bir öğretmeni, saygın bir yöneticiyi Safranbolu 
Lisesi eski Müdürlerinden   Rıfat CAYMAZ’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içersindeyiz. 
 
 1948 yılında Bağlar Köyiçi’nde açılan Safranbolu 
Ortaokulu’nun, bu satırların yazarı gibi, ilk 
öğrencilerinden biri de, Y.Danaköy’den gelen Rıfat 
CAYMAZ’dı. Ortaokul arkadaşlarının arasında, 71 
numaralı  Rıfat, azim ve  çalışkanlığının yanı sıra, 
güvenilir kişiliği ile özel bir yere sahipti. Bu konumunu 
yaşamı boyunca hep korudu. Her zaman aranan, hep 
beraber olunmak istenilen bir kişilik sergiledi.  
 
  Başarılı bir öğretmendi. Atatürk ilke ve 
devrimlerine gönülden bağlı, onların yılmaz 
savucusuydu. Ulu Önder Atatürk’ün “yeni kuşaklar sizin 
eseriniz olacaktır” dediği öğretmenlerdendi. Sevilen bir 
kişiydi, seçkin bir yöneticiydi. Bu tanımlamalar, bir okul 
arkadaşının duygusal nitelendirmeleri olarak düşünülmemelidir. 50 yıla yaklaşan uzun 
bir süre önce görev yaptığı bir başka yöredeki öğrencilerinden biri de (Yücel 

DEMİRDÖVEN -Tokat Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü), Rıfat Öğretmenleri hakkında, 7 ay kadar 
önce Yeşil Niksar Gazetesi’nin 11.08.2012 tarihli nüshasında yer alan  yazısında, 
benzer değerlendirmelerde bulunmuştur. İnternette karşılaşılan bu yazının, bir paragrafı 
aynen şöyledir: 

“Hayal meyal hatırlanan, belki de hiç hatırlanmayan öğretmenlerimiz olmuştur. 
Hiç unutulmayanlar da vardır elbette…Niksar Ortaokulu’nda 1964 yılında Fransızca 
öğretmeni olarak atanan Sayın Rıfat CAYMAZ hocamız da tavır ve davranışlarıyla 
gönlümüzde taht kurmuş, unutulmaz birisidir. Öğrenci ile diyologunu hep sevgi çemberi 
içinde tutması nedeniyle tüm öğrencilerin saygısını kazanmayı başarmış örnek bir 
eğitimci ve de örnek bir kişiliktir…” 

 
Sayın CAYMAZ, daha sonra atandığı kentlerde de hep olumlu izlenimler 

bırakmış ve örneğin 1970’li yılların ikinci yarısında Milas Lisesi’nden, Safranbolu Lisesi 
Müdürlüğü’ne atanmasını Muğla parlamenterleri ısrarla durdurmaya çalışmışlardır. 
Hemşehrilik ilişkileri nedeniyle Safranbolu’ya atanmaktan çekinen Sayın CAYMAZ ise, 
görevinde hiç rahatsız edilmeyeceği güvencesini, Safranbolu’daki, o zamanların siyasal 
odaklarından aldıktan sonra  Safranbolu Lisesi’nin yönetimini üstlenmeyi kabullenmiştir. 

 
Onun müdürlük döneminde öğretmen ve öğrencilerin, öğrenimle bağdaşmayan 

sürtüşmelerden uzaklaşmasıyla Safranbolu Lisesi’nin başarı düzeyinin yükseldiği 
bilinen bir gerçektir. Emekli olana kadar sürdürdüğü Lise Müdürlüğü sırasında Sayın 
CAYMAZ, bu yönden Safranbolu’ya çok önemli hizmet ve katkılarda bulunmuştur. 

 
Tüm nitelik ve özellikleriyle Rahmetli Rıfat CAYMAZ, eşi ve çocuklarınca hep 

gururla, biz Safranbolulularca da  hep övünçle yadedilecektir. Adı ve anıları hiç 
unutulmayacak, belleklerde yaşatılacaktır.  Ruhu şad olsun; nur içinde yatsın. 
 
 (*) 05.03.2013 tarihli Safranbolu Ekspres Gazetesi ile Müzekent Safranbolu Gazetesinin 
Temmuz/2012 – Kasım 2013 tarihli 122 sayısında yayınlanmıştır.  


