
Sayın Kaymakamım, Değerli Konuklar, Saygı Değer Meslektaşlarım, Sevgili Öğrenciler 

ve basınımızın güzide temsilcileri, 

Konuşmama başlamadan önce;11 Kasım tarihinde ilçemizde meydana gelen afette 

hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabr-i Cemil niyaz ediyorum. Tüm 

halkımıza geçmiş olsun derken, bir daha afet yaşamamamızı temenni ediyorum. 

Millet Mekteplerinin açılışı ve Atatürk'ün Başöğretmenliği kabul tarihi olan 24 Kasım 

günü, 1981 yılından beri Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Bugün tüm 

öğretmenlerimizin hizmetlerine karşılık, unutulmadıklarını gösteren bir gündür.  

 

 Öğretmenlik insanlık tarihinin en anlamlı ve ölümsüz mesleğidir. Ürünü insan olan ve 

başlı başına bir amaç olmaktan öte, bizleri yüce gayemize ulaştıran bir vasıta olarak 

görüyorum öğretmenlik mesleğini.  

 “Bir insanı kötülüklerden alıkoyup iyiliğe sevk etmek, üzerine güneşin doğduğu her 

şeyden daha hayırlıdır” sözü icra ettiğimiz mesleğin ne kadar onurlu ve yüce bir gayeye 

hizmet ettiğini göstermesi bakımından anlamlıdır. 

Öğretmenlik, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar saygın, sevgi ve 

fedakârlık mesleğidir. Sınırları okul ve sınıf duvarlarıyla çizilemeyecek kadar ağır bir 

sorumluluk gerektirir. 

Öğretmenlik, çocuk ruhunu sevgiyle işleyerek, ona şekil veren, kişilik veren 

peygamberlik mesleğidir. Elindeki en değerli eser olan insan hamurunu yoğurarak ona bilgi ile 

birlikte ruh, heyecan ve kişilik kazandırır. Öğretmenlikten başka hangi meslek bu yüce gayeye 

hizmet edebilir. Bu sebeple öğretmenlik mesleği değerli olduğu kadar kutsaldır da. 

Bugünün yarını, yarının umudu sevgili öğrenciler, 

Okulunuzu, Öğretmenlerinizi seviniz. Büyük başarılarınız ancak bu el ve gönül 

birliğinden doğar. Sizlerin başarısı, şüphesiz bizlerin de başarısı ve mutluluğu olacaktır. 

Varlığımız her zaman ve her yerde sizlerle beraberdir. Bilgi meşalesini daima aziz vatanımızın 

burçlarında dalgalandırınız. Unutmayınız ki bu muazzez vatanda sıradağlar gibi yatan 

şehitlerimizin dalgalandırdığı bayrak sizlerin eliyle gelecek nesillere aktarılacaktır.  

Büyük lider  Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ünde dediği gibi “Muallimler; yeni nesil sizin 

eseriniz olacaktır” sözü ile öğretmenin en büyük eseri; geleceğe hazırladığı sizler olacaksınız.  

 

Toplumun gerçek mimarı, Sevgili Meslektaşlarım, 

Baş döndürücü bir gelişimin olduğu bir çağda yaşıyoruz. Bunun için öğretmenlerin 

kendilerini yenilemeleri, gelişmeleri yakından takip etmeleri gerekir. Öğretmen, hayatının her 

aşamasını planlamalıdır. Planı olmayanlar, başkalarının planına uymak zorunda kalırlar.  



Öğretmen yarını bir gün önceden yaşayan kişi olmalıdır. Onun hayalleri olmazsa, 

başkalarının hayallerinin de önemi olmayacaktır. Öğretmen, yaptıkları kadar 

yapamadıklarından da sorumludur. Meşhur bir filozofa: Servet ayaklarınızın altında olduğu 

halde neden bu kadar fakirsiniz, diye sorulduğunda, Ona ulaşmak için eğilmek lazım da 

ondan, demiş. Öğretmenin kendindeki gücü fark etmesi, harekete geçirmesi ve elindeki 

işlenmeyi bekleyen servetin kıymetini bilmesi gerekir. Çeşitli bahanelerin ardına sığınarak 

kendindeki bu gücü ve serveti eritmemelidir. 

Sevgili Öğretmenler, Mesleklerin en yücesini, en kutsalını seçerek eğitim ordusunun 

bir neferi olduğunuzu unutmayın. Sizler cehalet karanlığını aydınlatan ışık, çaresizliğe çare, 

umutsuzluğa umut, gönül yarasına merhemsiniz. Geleceği inşa eden seçkin insanlarsınız. 

Mustafa Kemal’i Atatürk yapan, Sultan Mehmed’i Fatih yapan bilgelik mesleğini icra ettiğinizi 

asla unutmayın. Bu yüce mesleğin mensubu olmaktan gurur duyun. Mesleğinizin bir inanç ve 

gönül işi olduğunun idrakinde olun her zaman. Karşılaştığınız engeller sizi yolunuzdan 

alıkoymasın.  

Kıymetli öğretmen arkadaşlar, 

Öğretmenlik mesleği, her şeyden önce bir ideal, gaye ve hizmet mesleğidir. Bir insanı 

kurtarmanın bir alemi kurtarmak kadar önemli olduğu çok iyi bilinmelidir. Çünkü iyi eğitilen 

bir insan huzurlu bir toplum ve mutlu bir gelecek demektir. Başağın yetişmesine engel zararlı 

otlar değil, çiftçinin ihmalidir. Bunun için muhatabı insan olan öğretmenlerin yapacağı bir 

hatanın telafisi yoktur. 

Bu yüzden Kadim değerlerin günübirlik çıkarlara feda edildiği günümüzde bu kutlu 

sanatı en güzel biçimde icra etmek durumunda olduğumuzdan heyecanımızı diri tutmalı ve 

ideallerimizi yeniden kuşanmalıyız. Evrensel medeniyet kulesi de hiç şüphesiz bu onuru 

taşıyan fedakâr ve cefakâr öğretmenlerimiz sayesinde yükselecektir 

Biliyorum göreviniz bazen yorucu, bazen de sıkıntılı; ancak o sıkıntıları da gülü 

okşarken elinize batabilecek diken olarak görün. Gülü dikeninden ayırmayın.  

Bu duygu ve düşüncelerle tüm öğretmen arkadaşlarımızın öğretmenler gününü 

kutlarken, başta Büyük önder Mustafa Kemal ATATÜRK ve ebediyete intikal etmiş tüm 

öğretmenlerimizi saygı ile anıyor, ruhları şad olsun diyorum. Saygılarımla.  

http://www.okuldersleri.com/ataturk.htm

