
        Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım,  

Kıymetli misafirler,     çok değerli meslektaşlarım. 

          Bugün 24 Kasım, Atatürk’ün Millet mektepleri başöğretmeni  

olduğu gün. 

           Kültürün ve medeniyetin temelini eğitim öğretim oluşturur .  

Onun yapıcısı da öğretmendir. Kültür ve medeniyet seviyesini 

yükseltmiş milletlerin en temel ölçüsü öğretmene ve eğitime verdiği 

değer ile anlaşılmaktadır. Yarınların daha aydınlık olması, muassır 

medeniyetin üstüne çıkma hızımız, eğitime ve öğretmene verdiğimiz 

değer oranında olacaktır.  Bunu başarmak için fedakârca çalışan 

kendini ülkesine Milletine adamış öğretmenlere ihtiyacımız vardır.. 

“Oku!” emri ile başlayan bir dinin mensubuyuz; kitabı okumayı, 

hayatı okumayı, geleceği okumayı öğreten sizlersiniz. Bütün bu büyük 

hakikatlerin insana aktarılması işini üstlenen ideal insan sizsiniz.. 

Bundan dolayıdır ki biz öğretmenler, üzerimizdeki ağır sorumluluğun 

bilinci ile hareket etmeli, mesleğimizi en güzel bir şekilde yerine 

getirmeye gayret etmeliyiz.  

Öğretmen, hem öğrenen hem öğretendir. Teknoloji çağında 

yaşarken biz bunun gerisinde kalamayız. Bu nedenle öğretmen sürekli 

kendini geliştirmeli, yenilikleri yakından takip etmeli, mesleğinin 

onurunu ve şerefini her zaman korumalıdır. Bizim her halimiz, 

saygınlığımızı arttırmalıdır.  

Yumurta akı ve soba kurumuyla boyadığımız kara tahtalardan 

akıllı tahtalara geçtik. Tabiiki teknolojinin nimetlerinin  yanısıra  

külfetleride  var.  Öğrencilerimizi benliklerinden koparan risklerde 

var. Bunun panzehiri sevgi.  Kalbimizde öğrencilerimize duyduğumuz 

sevgi, onların eğitim öğretim bakımından gelişmesini, kişiliklerinin 

oluşumunu sağlayan en temel ögedir. Kısaca sevgi öğretmenlik 



mesleğinin özüdür. Çiçek, seversen açar; fidan, seversen büyür. Sizin 

sayfalarınız var, sevgiyle yazılmayı bekleyen. Sizin sözleriniz var, 

sevgiyle dimağları işleyen. Sizin yüreğiniz var, sevdikçe büyüyen. Sizin 

bilginiz var verdikçe çoğalan,  Bu görevi hakkıyla yapmanın, 

başarmanın, huzurla yaşamanın, can suyu  olup akmanın sırrıdır 

öğretmenlik..  

Benliğini öğretme aşkı ile sarıp yurdumuzun en ücra köşelerinde 

görev yapan, hain tuzaklardan kurtulamayan,  o yollarda şehit olan 

onlarca öğretmenimiz var ki; bugün onları da hatırlamadan 

geçemeyeceğim. Onlar bu toprakların bağrında bir servi olup boy 

verdikçe biz görevimizin kutsallığını unutmayacağız.  

Öğretmenim, elinde öyle bir malzeme var ki; kırsan tamiri zor, 

çizsen silgisi yok, boyasan rengi çok.  Bu  malzeme;  senin hem 

geleceğin hem geçmişin. Öyle işlemelisin ki dönüp baktığında senden 

önde olmalı. Fakat seni dibe çekmemeli. Öğrencilerimiz  

pişmanlığımız değil gururumuz olmalı. İşte Alparslan, Ertuğrul Gazi, 

Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, 

Mimar Sinan, Mustafa Kemal Atatürk ve sayamayacağımız birçok 

kahraman onları hassas terazide ölçenlerin eseridir. Değerli 

öğretmenim terazini iyi seç, öğrencini doğru tart ki o vatana millete 

umut olsun. 

 Ulu önder Gazi  Mustafa Kemal Atatürk  Modern Türkiye’nin 

yaratılmasında öğretmenlere büyük görevler düştüğünü düşünerek 

‘Milletleri  kurtaracak olanlar, yalnız ve ancak öğretmenlerdir.’ 

diyerek ülkenin geleceği için öğretmenlerin ne kadar önemli olduğunu 

vurgulamıştır. 

Başta başöğretmenimiz Atatürk ve tüm şehit öğretmenlerimizi, 

aramızdan ayrılanları saygı ve rahmetle  anıyorum. 

Umut veren öğretmenlerim, öğretmenler günümüz kutlu olsun! 


