
Sayın Kaymakamım, Değerli Konuklar, Saygı Değer Meslektaşlarım, Sevgili 

Öğrenciler ve basınımızın güzide temsilcileri, 

Ülkemizde öğretmenler günü olarak 24 Kasım’ın seçilmesi elbette ki tesadüf 

değildir. Atatürk’ün Millet Mektepleri’ni açtığı ve başöğretmenliği kabul ettiği tarih 

24 Kasım 1928’dir. Bu önemi sebebiyle 1981 yılından bu yana 24 Kasım, 

Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Başöğretmen Atatürk’ün aydınlattığı 

yolda, bugün on binlerce öğretmen yürümekte ve bu meşaleyi elden ele 

gönülden gönüle yeni nesillere taşımaktadırlar. 

 

Bu vatan kolay kazanılmadı. Bu vatanın kazanılması için Çanakkale’de, 

Sakarya’da, Dumlupınar’da binlerce şehit verdik. Vatanımızı düşman işgalinden 

kurtardık. Yeni bir devlet kurduk. Halkın olan, Cumhuriyetle yönetilen, herkesin 

eşit olduğu, herkesin devlet hizmetlerinden eşit faydalandığı bir devlet kurduk. 

Hepinizin bildiği gibi 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve 

Türk milletinin milli iradesine karşı bir darbe girişimi düzenlendi. Bu hain darbe 

teşebbüsü Türkiye Cumhuriyetinin geleceğini dış güçlerin eline teslim etmeyi, 

Türkiye Cumhuriyetini sömürgeci Batılı devletlerin işgaline zemin hazırlayacak bir 

kaos ortamına sürüklemeyi amaçlıyordu. 

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamını, Meclisini, İstihbarat 

teşkilatını, Emniyet ve Silahlı Kuvvetlerini, Başbakanlık makamını teslim almayı 

amaçlayan ve bunun için devlet kurumlarını ve milleti bombalamaktan 

çekinmeyen bir yapı ile karşı karşıya kaldık. 

 

Şehitlerimiz ve gazilerimiz, 15 Temmuz gecesi, cesaretleriyle, dirayetleriyle, 

kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazdılar. Hiç şüphesiz ki, şehitlerimiz, 

kalplerimizdeki mümtaz yerlerini daima muhafaza edeceklerdir. Artık her yıl, 15 

Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde kendilerini gönülden yâd 

edecek, hatıralarını gelecek nesillere aktaracağız. 

15 Temmuz’da, meydanlarda, tıpkı Çanakkale’de, İstiklal Savaşımızda 

olduğu gibi, tüm fertleriyle tek yürek olmuş, iradesini bir avuç darbeciye 

çiğnetmeyen büyük Türkiye vardı, büyük Türk milleti vardı. Bu darbe girişiminde, 

milletimiz, tıpkı bin yıl önce Malazgirt’te olduğu gibi, bu coğrafyayı vatan olarak 

sahiplenme konusundaki kararlılığını ortaya koymuştur. 

Milletimiz, o gece, tıpkı 717 yıl önce Söğüt’te, 563 yıl önce İstanbul’da 

olduğu gibi, Anadolu topraklarını  istikbali olarak gördüğünü tüm dünyaya 

haykırmıştır. Milletimiz, bu ülkeyi bölmek isteyen saldırganlara karşı 

 Çanakkale’de, Dumlupınar’da ne cevap vermişse, 15 Temmuz’da da aynı cevabı 

vermiştir. 

Bu silahlı darbe girişiminin başarısızlığa uğratılmasıyla, Türkiye, artık yeni 

bir döneme girmiştir. Bu güzel ülke, artık, 15 Temmuz öncesinden daha güçlüdür. 

Şairin dediği gibi: 



 “Tasalanma yiğidim, zaman bizden yanadır. / Külümüzden 

yükselen duman bizden yanadır. / Son durak, son ilahi ferman bizden 

yanadır. / Dünya düşman olsa da iman bizden yanadır.” 

15 Temmuz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Gazilerimize acil 

şifalar diliyoruz. 

 

 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. 

 

Öğretmenler topluma can verendir. Toplumun hayat damarlarından biridir. 

Milli birlik ve beraberliğimizin de teminatıdır öğretmenlik.  

 

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.  

Ailenizi de seviniz sevgili öğrenciler. Onların emeğini, sevgisini iyi taşıyınız. 

İçinde doğup büyüdüğünüz yuvayı daima sıcak tutunuz. Sıcak tutunuz ki, sizlerin 

de gelecekte yuvaları sıcak olsun. 

 

Toplumun gerçek mimarı, Sevgili Meslektaşlarım, 

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.Bu 

yüzden Kadim değerlerin günübirlik çıkarlara feda edildiği günümüzde bu kutlu 

sanatı en güzel biçimde icra etmek durumundayız. Bunun için de 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. 

 

Bayram BAKIR 

İlçe Milli Eğitim Müdürü 

 

 

 

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

