
                                                  BİTLİS’İMİZİN UNUTULMAZ ÖĞRETMENLERİ  

   Bitlis’in bağrından çıkan ve kendi genetik kodları içindeki tabii özellikleriyle hep var olan özel insanlardan örnekler 

sunacağım. Asaleti, sağduyuyu, doğal yetenekleri ve filozofik mizahi zekâyı farklı kişilikleriyle birlikte, tümüyle 

benliklerinde taşıyan o değerli öğretmenlerimizden bahsedeceğim.  

   Evvelemirde tanıtacağım kişi 1950’li ve 1960’lı yıllara damgasını vurmuş değerli eğitimci merhum Mesrur Özdemir 

Hoca’dır. Mesrur Özdemir; yıllarca sürdürdüğü öğretmenliğinin devamında, Bitlis İlköğretim Müdürlüğü’ne getirilerek 

burada da önemli işleri yönetti. Bitlis’in o sürecinde eğitime yön vererek, büyük yetenekleri ve basiretiyle bir yandan da yeni 

eğitimcileri yetiştirdi. Kent’te entelektüel iklimin oluşmasına öncülük etti. Döneminin siyasi ve düşünce elitini, yerel ve kent 

bürokrasisini yakından etkiledi. Bu özellikleri ve akil kişiliğiyle çok ünlendi. Emeklilik sürecinde de kent insanı için açtığı 

mütevazi sayılabilecek yayınevinde dünya ve ülke klasikleri de dahil bir dolu kitapla, yayınla insanımızı buluşturdu. 

Dolayısıyla yetişmekte olan herkesin ufkunu da açtı.   

   1940’ların başlarında büyük bir cesaretle Bitlis’ten çıkıp, İstanbul’daki Çapa İlköğretmen Okulu’na giden ilk Bitlis kızının 

varlığı çok önemliydi. Okuldan mezun olduktan sonra dönüp Bitlis’te de bir süre öğretmenlik yaptı. Bitlis’in bu ilk kadın 

öğretmeni Ayten Zülfikar Şener Hoca’yı saygı ve minnetle selamlıyorum. Şu an itibariyle 90’lara ulaşan Ayten Hocamız, 

Kâzımpaşa İlkokulu’ndaki öğretmenliğinde, bir dolu Bitlis çocuğunu okuttuktan sonra evlenerek 1949 yılında Malatya’ya 

tayin oldu. Bilahare, Ankara’ya yerleşerek emekliği de dahil yaşamını hep orada sürdürdü.  

   Aynı döneme denk gelen süreçteki büyük eğitimci Fuat Nazmi Barutçu’dan da ahde vefa duygusuyla bahsetmeliyiz. Nazmi 

Hoca öğretmenliği, lise yöneticiliği dışında, Milli Eğitim İl Müdürlüğü de yaptı. Enfes kalemiyle Bitlis araştırmalarına, 

şiirlerine yoğunlaştı. Bu alanda çok güzel edebi ve ilmi eserler de verdi. 85 yaşındaki hocamız Konya’da yaşamaktadır. 

   Bu hocalarımızın peşinden o yıllarda çok popüler olan Mesut Kökalan, Kemal Barut hocalarımızdan da gene sitayişle söz 

etmemiz gerekir. Bizlere intikal eden bilgiler ışığında aktarmaya çalıştığım bu şahsiyetlerden sonra, Bitlis’te ilkokula 

başladığım 1960’lı yılların başları itibariyle, 4 büyük öğretmenimizi daha sırayla tanıtarak sözlerime devam edeceğim:  

   İlk olarak dile getireceğim merhum Bedrettin Kadirioğlu (1920-2000), o yıllarda ünlü Kâzımpaşa İlkokulu’nun 

Müdürüydü. Bitlis’in çok kadim bir ailesine mensup olan hocamız, sonraki yıllarda Bitlis İlköğretim ve Milli Eğitim İl 

Müdürlüğü görevlerini de başarıyla sürdürdü. Kentin sosyal ve eğitim alanına kattığı çok büyük eserler, yetiştirdiği binlerce 

öğrenci, öğretmen ve eğitim adına bir dolu güzelliklerle tanındı. Tek başına tartışmasız bir şekilde, o yıllardaki ifadeyle, 

Bitlis’in de “Başöğretmeni” oldu. Soğukkanlı, mesafeli ve otoriter duruşuyla kent içinde yürüdüğünde yer gök susardı. 

Önünde herkesin hürmetle ceketini iliklediği saygın kişiliğiyle çok geniş bir hayranlık uyandırırdı. Adı, Bitlis’in her 

noktasında yıllarca “Bedri Bey” olarak anıldı. Bu ünvanı doğrusu çok da hakediyordu. Hocamızın Bitlis’in gelmiş geçmiş en 

başarılı ve yetenekli eğitimcisi olduğu yönünde her-kesin ortak bir kanaati olduğunu da son olarak ifade etmek isterim.  

   İkinci eğitimci figür olarak söz edeceğim Hikmet Gültekin Hoca (1925-2011) 1963 yılından ve Kâzımpaşa İlkokulu’ndan 

ilk öğretmenimdi. Okuma yazmayı bana ilk öğreten hocam kaderin cilvesi olarak babamla ilkokulda aynı sınıfta okumuştu.  

   Hocaların hocası diye tanınmakta, o güzel topraklarda, Tatvan’da yaşamını sürdürmekteydi. Uzun yıllar yaşam gailesi 

nedeniyle arayamadığım, o sıra 83 yaşındaki hocamla 2008’de, aradan tam 44 yıl geçtikten sonra yeniden buluşup birbirimize 

sarıldık. O duygusal anları yaşarken ve gözyaşlarımız sel olup birbirine karışırken, “Buraları terk edipte gitmedim evlat, 

gidemedim bir türlü.” diyordu güzel adam. Başım sıkıştığında bir telefon mesafesinde olan hocayı, maalesef 24 Temmuz 

2011 tarihinde kaybettiğimizi 10 gün sonraki Bitlis seyahatimde öğrendim. Oysa, onu her daim arayıp konuşuyordum, tıpkı 6 

yaşındayken eline verildiğim çocukluk günlerimdeki gibi. Allah rahmet eylesin. Nurlar içinde yatsın.  

   Üçüncü önemli şahsiyet, Erzurum İlköğretmen Okulundan mezun olan, önce Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde, sonrası 

Bitlis’teki Kâzımpaşa İlkokulunda görev yapan efsane öğretmenlerimizden Sabahattin Ölek’dir. Ölek Hoca; bilahare 1963 

yılında açılmış olan Devrim İlkokulu ve devamında da 8 Ağustos İlkokulu’ndaki müdürlük görevlerini hep başarıyla ifa etti.  

   Merhum Sabahattin Ölek (1931-1987) müthiş matematik ve engin tarih bilgisiyle Bitlis’te çeşitli ortaokul ve liselerdeki 

öğretmen açığını kapatmak üzere valilik ve il milli eğitim müdürlüğünce zaman zaman görevlendirilen hocalarımız arasına da 

girdi.  

   Çok farklı mizahi özellikleriyle ünlenen ve hayatta tanıdığım en zeki insanlardan İzzettin Oto (1930-1983) Hoca’dır.  

   O da tesadüf eseri olarak babamın gene çok eski yıllardan arkadaşıydı. 1980’lerin hemen başlarında, eğitimciliğinin son 

yıllarına rastlayan dönemde, İstanbul Kocamustafapaşa’da hocaya çok sık rastlardım. Mağazamıza o yıllarda sık sık gelip, 

babamla çıktıkları Bitlis’e ve yaşama dair mizahi ufuk turlarını ömrüm oldukça hiç unutmayacağım. İki zeki ve müthiş 

insanın leb demeden leblebiyi anlayan, kaşla gözle bile konuşup anlaşabilen, içinde derin zekâ ve sofistike mizah içeren 

sohbetleri çok ünlüydü. Ben çok yararlandım o güzel konuşmalardan. Mizahi yanımın gelişimine çok büyük katkılar sağladı 

o derin sohbetler.  

   İlkokulu 1966-1971 yılları arasında Kâzımpaşa İlkokulu’nda okuyan amcaoğlum sevgili Azmi Zülfikar, ilkokul 

öğretmeninin Bitlis’in orta yaş kuşağının en yetenekli öğretmenlerinden Tahşut kökenli Nazmi Saydam olduğunu, din 

derslerine de merhum Bedrettin Kadirioğlu’nun girdiğini de ifade ediyordu. Bedri Bey’in haftada 1 olan bu derste, dışarıya 

ürkeklik ve korku veren sert ve otoriter tavrı nedeniyle, o 1 saatlik zamanı çok sıkıntıyla geçirdiklerini şimdilerde birçok 

öğrenci hep itiraf etmektedirler. Azmi, 1971 yılında ortaokula başladığı o yıllarda yokluğun okullarda da kendini 

gösterdiğini, öğretmenleri olmayan birçok derslere okul dışından alınan desteklerle işin hâlledildiğini hatırlatıyor. Ba-zen bir 

subay, bir doktor, Bitlisli okumuş bir ağabeyimiz, bazen de ilkokullardan müdür ve öğretmenlerin gelip bu boş derslere 

girdiğini ve onlara bir şeyler öğretmeye çalıştıklarını da sık sık anlatıyordu. Bu müstesna hocalarımızdan ahirete intikal 

edenlere yüce Yaradan’dan bir kez daha rahmet diliyorum… 



                          
 KAYNAK, BU FOTOĞRAFIN 1932’DE KÂZIMPAŞA İLKOKULU (PAŞE MEKTEBİ) İLK MEZUN TALEBELERİNİN, MEZUNİYET  
                                   TEMSİLLERİNE AİT OLDUĞUNU İFADE EDİYOR. (ÖZCAN ERBOY ARŞİVİ)       

                               
   BİTLİS'İN ÖNCÜ EĞİTİMCİLERİ BİRARADA. YIL: 1. TEŞRİN 1937. BU ÖNEMLİ FOTOĞRAFIN ARKASINI SİZLERE BİREBİR  
AKTARIYORUZ. ÜST SIRA SOLDAN SAĞA: ÖĞRETMEN SELİM KAKI, 1. MEKTEP BAŞÖĞRETMENİ ZİHNİ BEY, 2. MEKTEP  
BAŞÖĞRETMENİ İBRAHİM BEY, 3. MEKTEP BAŞÖĞRETMENİ HASAN BEY, 1. MEKTEP ÖĞRETMENİ AHMET BEY, ORTA SIRA:  
ORTAOKUL DİREKTÖRÜ HAKKI BEY, MÜFETTİŞ USÛMİ BEY, İLK TEDRİSAT MÜFETTİŞİ YILMAZ BEY, 1. MEKTEP ÖĞRETMENİ  
ÜZEYİR BEY VE 1. MEKTEP ÖĞRETMENİ SERVET BEY.  ALT SIRA İSE ÖĞRETMEN VEKİLİ BN. ŞÜKRİYE VE 1. MEKTEP  
                                                        ÖĞRETMENİ BN. SIDIKA. (KAYHAN ÖZEL ARŞİVİ)   

                       
    1936 YILINA AİT BU FOTOĞRAF, ESKİ ADIYLA 1 NUMARALI MEKTEP (PAŞE MEKTEBİ) VE SON ADIYLA KÂZIMPAŞA   
    İLKOKULU’NUN TAM ÖNÜNDE ÇEKİLMİŞTİR. ORTADA SOLA YAKIN DURAN MERHUM BAŞÖĞRETMEN ZİHNİ VURAL   
 BEY’DİR. BU ÖNCÜ OKULUN DÖNEM DÖNEM“ÖĞRETMEN OKULU” HÜVİYETİYLE EĞİTİM VERDİĞİ DE BİLİNMEKTEDİR. 
                                                                                    (SERVET ZÜLFİKAR ARŞİVİ)  



                             
BİTLİS’İN ÜNLÜ EĞİTİMCİLERİ BİR ARADA. ÜST SIRADAKİ  2. KİŞİ BEDRETTİN KADİRİOĞLU, 3. KİŞİ MESRUR ÖZDEMİR,  
YANINDAKİ SABAHATTİN ÖLEK. ALTTA, EN SAĞDAKİ KİŞİ DE MERHUM CELAL KAKI’DIR. (SEDAT ÖLEK ARŞİVİ) 

                                                                             
BİTLİS’İN 1950’LER VE 1960’LARDA EĞİTİMİNE YÖN VEREN 3 MERHUM EĞİTİM ÇINARI BİR  
 ARADALAR. SABAHATTİN ÖLEK, BEDRETTİN KADİRİOĞLU VE İZZETTİN OTO. (SEDAT ÖLEK ARŞİVİ)    

                                 
      1960’LARIN BİTLİS DEVRİM İLKOKULU ÖĞRETMENLERİ. ÜSTTE, SOLDAN SAĞA: MERHUM SABAHATTİN ÖLEK, EDİP   
      ŞİRVAN, DİLBAZ MERMUT, MUZAFFER CEMALOĞLU,  ZİYAETTİN ŞEREFHANOĞLU VE MESUT ÖZDEMİR. ALT SIRA,   
        SOLDAN SAĞA DOĞRU: RAUF GÜNDOĞDU, NEVZAT TEKER, HASİP ÖZÇINAR VE CEZMİ YARDIMCI HOCALARIMIZ.  

                                                                           (SEDAT ÖLEK ARŞİVİ)  

                            
                            1960’LARIN BAŞKA BİR GRUP EĞİTİMCİLERİ. SOLDAN İTİBAREN SAĞA DOĞRU: MESUT  
                            KÖKALAN, ENVER HIZAL, MESRUR ARIKAN, VAHİT TOPÇU, METİN FİROZ (HANCIOĞLU)  
                                       VE BURHAN HAMAMCIOĞLU HOCALARIMIZ. (ERDAL ARIKAN ARŞİVİ)  

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150605067744100&set=o.35989204506&type=1&relevant_count=1&ref=nf

