
 
  Sayın Valim, Saygıdeğer Konuklar, 
 

Bugün, burada  açılışı yapılacak  resim sergisinin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde  
Safranbolulu çok değerli bir öğretmenin anısına düzenlenmesinin, serginin  değerini ve önemini 
kat be kat artırmış olduğunu öncelikle ve özellikle vurgulayarak sözlerime başlıyor; serginin 
açılışını Öğretmenler Günü’nde gerçekleştiren Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı yöneticilerini 
kutluyor ve Sizleri en derin saygılarımla selamlıyorum.  

 
Sergide Safranbolulu emekli Tümgeneral Sayın Zafer ÇAMLICA’nın eserleri yer alıyor. 

Türk Ulusunun en gözde kurumu, gözbebeği konumundaki Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli 
kademelerinde çok üst düzeyde hizmetler ve başarılı görevler ifa etmiş bulunan Sayın 
ÇAMLICA Paşa ile biz Safranbolulular hep iftihar etmişizdir. Onun Ordumuzda generallik 
rütbesine ulaşan ilk Safranbolulu bir subay olması hepimizin göğsünü kabartmış, bizlerin onur 
ve gurur kaynağı olmuştur. Terfi edeceği yılların 30 Ağustoslarında, gazelerde bir üst rütbeye 
yükselişinden en az aile bireyleri kadar mutluluk duymuşuzdur. 

 
Bugün de Sayın General’in resim sanatıyla da ilgilenmesinden ve eserlerini 

Safranbolu’da sergileyip Öğretmenler gününde, rahmetli öğretmen Nezihe( AYCAN) 
KADIOĞLU’nun anısına ithaf edilmesinden de  övünç duyuyoruz. Dolayısıyla burada sadece 
resimler sergilenmiyor;  bir öğretmene karşı gösterilmesi gereken sevginin, saygının ve vefanın 
en güzel örneği de sergilenmiş bulunuyor. Bu açıdan Sayın ÇAMLICA Paşaya teşekkürlerimi 
sunuyorum;  içtenlikle kutluyorum. 

 
Nezihe (AYCAN) KADIOĞLU Hanımefendi de hiç kuşkusuz böyle bir ilgiye, böyle bir 

sevgiye layık bir öğretmendi. 1950’li yılların ortalarından itibaren Safranbolu’da sırasıyla 
Gümüş, Kalealtı ve Bağlar İlkokullarında öğretmenlik yaptı. Ancak ben kendilerini çok önceden 
tanıyorum. 1948 yılında açılan Safranbolu Ortaokulu’nun ilk öğrencilerindenim. Zonguldak 
M.Çelikel Lisesi’ni birkaç yıl önce bitirmiş, Cumhuriyet Türkiyesi’nin aydınlık yüzlü, çağdaş   bir 
kızı olarak, 1949-50 öğretim yılında,  kısa bir süre Nezihe Ablamızı ortaokulumuzda tarih 
çoğrafya derslerinin öğretmen vekili olarak anımsıyorum. Benim ve ortaokul arkadaşlarımın 
hem öğretmeni, hem ablası olmuştu.  

 
Safranbolu’daki en eski ya da en yaşlı öğrencilerinden biri olarak ve ayrıca 40 yıl önce 

Bağlar İlkokulu’nda kızının öğretmeni bir veli sıfatıyla, önce şu gerçekleri özellikle dile getirmek 
isterim. Nezihe AYCAN KADIOĞLU, Ulu Önder ATATÜRK’ün, “Ulusları kurtaranlar yalnız ve 
ancak öğretmenlerdir” dediği ve  “Öğretmenler, yeni kuşaklar sizin eseriniz olacaktır”  diye 
seslendiği öğretmenlerdendi. Cumhuriyetimizin kazanımlarının, ATATÜRK ilke ve devrimlerinin 
yılmaz savunucularındandı. 

 
Eğitim ve öğretim hizmetleri dışında da Safranbolu’nun derin tarihsel uzantıları olan, çok 

eskilere kök salan gelenek ve göreneklerinin, folklorik değerlerinin unutulmaması, hep 
yaşatılması gayreti içersinde bulunduğunu zamanın Belediye Başkanı olarak  yakından 
gözlemleyen bir kişi olarak merhume öğretmenimizi, Safranbolu için “Halk bilim” uzmanı ya da 
“Toplumbilim” öğretmeni olarak nitelendirebilirim. 

 
  Bir Safranbolulu olarak kendisini şükran ve minnet duyguları içinde anıyorum.  Aziz 
hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler gününü 
kutluyorumç Sayın Zafer ÇAMLICA generalimize ve Vakfımıza da  böylesine anlamşlı bu sergi  
nedeniyle teşekkürlerimi yineliyorum. Kendilerini bir kez daha kutluyorum, 

 
Sizlere saygılar, sevgiler sunuyorum. 

 
                 Kızıltan ULUKAVAK 
Cıngıllıoğlu Sanat Galerisi 
24 Kasım 2014 Saat: 14.00 



SERGİ  DEFTERİNE  YAZILANLAR 
 
 
Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı’nın başarılı bir düzenlemesiyle gerçekleştirilen bu 

sergide;  Safranbolulular olarak, hemşehrimiz emekli Tümgeneral Sayın Zafer ÇAMLICA’nın 
eserleri görmenin mutluluğunu yaşıyoruz Türk Ulusunun en gözde, saygın  ve en güvenilir  
kurumu, ülkemizin , gözbebeği konumundaki Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli kademelerinde 
çok üst düzeyde hizmetler ve başarılı görevler ifa etmiş bulunan Sayın ÇAMLICA ile biz 
Safranbolulular hep iftihar etmişizdir.  

 
Onun Ordumuzda generallik rütbesine ulaşan ilk ve tek Safranbolulu bir subay olması 

hepimizin göğsünü kabartmış, bizlerin onur ve gurur kaynağı olmuştur. Terfi edeceği yılların 30 
Ağustoslarında, gazetelerde bir üst rütbeye yükselişinden, en az aile bireyleri kadar mutluluk 
duymuşuzdur. 

 
Bugün de Sayın General’in resim sanatıyla da ilgilenmesinden ve eserlerini, büyük 

kentlerin Orduevleri’ndeki salonlar yerine, Safranbolu’da sergileyip, 24 Kasım 2014 
Öğretmenler gününde, Safranbolulu rahmetli öğretmen Nezihe (AYCAN) KADIOĞLU’nun 
anısına ithaf etmesinden de  ayrıca övünç duyuyoruz.  

 
                                    Kızıltan ULUKAVAK (*) 
 
 
 
(*) Safranbolu eski Belediye Başkanı,  

Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulu Emekli Başkanı 

 


