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24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI
Geleceğe uzanan yolları sevgi, azim, sabır ve fedakârlıkla adım adım inşa eden değerli
öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü en kalbî duygularımla kutluyor, eğitim öğretim adına yapmış
oldukları kıymetli çalışmalardan dolayı şükranlarımı sunuyorum.
Bilgi, tüm zamanlarda ve coğrafyalarda insanlığın en kıymetli hazinesi kabul edilmiştir.
Uygarlığın ilerlemesinin yanı sıra insanın tekâmül sürecinde mesafe kat etmesi de bilgi vasıtasıyla
gerçekleşmiştir. Asırlar boyunca nice ilim erbabı, ömrünü ilme vakfetmiş ve bu sayede insanlığın
gelişiminin vasıtası olmuştur. Dolayısıyla bilgeliğin kaynağı ve aracısı olan öğretmenler de toplumların
hafızasında daima ayrıcalıklı bir yer edinmiştir.
Öğretmen, insana dokunmak yoluyla toplumun ihyasını sağlayan kişidir. Geleceğin, kendisi
aracılığıyla yükseleceği bilinciyle hareket ederek yarınların hep daha iyiye varmasında en etkin role
sahip olan kuvvettir. Tarihimizden aldığı güçle aydınlık bir gelecek çizmeye gayret eden, yalnızca
ülkemizin değil insanlığın da barışı ve huzuru için çalışan, taklit ve takip yerine tahlil ve tahkim eden
bilincin temsilcisidir.
Öğretmen olmak sıradan bir görev ifa etmek demek değildir. Öğretmen olmak, nice ömre
ilham olmaktır. Sevgiyi, sabrı, fedakârlığı ve şefkati ruhuna nakşetmektir. Hikmet sahibi bir duruşun
toprağından düşünce, erdem ve ahlakla donanmış bir toplum inşa etmektir. Bir ayağı kendi
topraklarındayken diğeriyle âlemi seyre çıkan gencecik dimağlara esin kaynağı olmaktır. Her çocuğun
ayrı bir dünya olduğu hakikatinin idrakiyle onları yüreklendirmek, akıl ve ahlakı pusula edinen bir
yaşam iklimi tesis etmek uğruna inançla yol almaktır. Öğretmen olmak, yeryüzünün öğretmeni
olabilmek için gökyüzünün öğrencisi olmak gerektiğini her daim hatırda tutmaktır.
Değerli Meslektaşlarım,
Sizler; dünya yüzünde iyi, doğru yahut güzel sıfatlarıyla karşılık bulmuş cümle hâlin
bereketlenme vesilesisiniz. İlim gözüyle gören bakış, vicdan perdesinden yükselen sessiniz. Hayatın
erdem mesabesinden okunmasına vasıta olan eşsiz birer değersiniz. Bilmekten ziyade yapabilmek
üzerine bina edilen bir yaklaşımı benimseyerek dünden bugüne, bugünden yarına uzanan yüksek
medeniyet örgüsünü ilmek ilmek dokuyan güçsünüz. Elde ettiğimiz her muvaffakiyetin mimarı
sizlersiniz.
Zaman, önümüze hangi şartları getirirse getirsin sizler daima eğitim öğretimin vazgeçilmez
unsuru olacaksınız. Çünkü tecrübe ettiğimiz bu olağan dışı süreç de ortaya koymuştur ki sizler,
değişiklik arz eden koşullara uyum sağlama konusundaki maharetiniz ve özveriyle çalışmayı görev
anlayışınızın bir parçası hâline getirmiş olmanız münasebetiyle bugünümüzün ve yarınımızın
teminatısınız.
Yaptığınız özverili çalışmalardan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, aynı azim ve
heyecanın artarak devam etmesini diliyorum. Canı gönülden inanıyorum ki 2023 hedeflerinin
yakalanması ve daha güçlü bir Türkiye’nin tesisi, sizler sayesinde gerçekleşecektir. Böylelikle eğitim
meşalemiz; köklü tarihimizin, millî-manevi değerlerimizin ve evrensel ilkelerin rehberliğinde
öğrencilerimizi aydınlatmaya devam edecek ve bu uğurda verdiğiniz tüm emekler her daim hayırla
yâd edilecektir.
Bu duygu ve düşüncelerle başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve görevi başında şehit
düşmüş öğretmenlerimiz başta olmak üzere ahirete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmetle
anıyor, uzun yıllar değerli hizmetlerde bulunduktan sonra emekliye ayrılan öğretmenlerimize
şükranlarımı sunuyorum. Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerimize “hoş geldiniz” diyerek tüm
öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü en kalbî duygularımla kutluyorum.
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