
Sayın Valim, 
Değerli Davetliler, 
Saygıdeğer Meslektaşlarım, 
Sevgili Öğrenciler, 
Değerli Basın Mensupları, 
 
 Öğretmenler günü programımızı teşrifle bizleri onurlandıran siz değerli davetlilerimizi 
burada bulunan ve bulunmayan meslektaşlarımız adına saygıyla selamlıyorum.  
 Bugün, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 
“Başöğretmenlik” unvanını kabul ederek Türk Millî Eğitimi hizmet meşalesini ateşlediği gün, 
bugün öğretmenler günü. 
 Öğretmenlik; mesleklerin anası, öğretmenlik sevgi, öğretmenlik fedakârlık, çağdaşlık, 
bilimsellik, öğretmenlik ideal, öğretmenlik her güzel erdem… 
 Bu özel mesleğin güzide mensuplarının gurur gününü gönülden kutluyorum. 
 Kurtuluş Savaşımızın en zor anlarında düşmanın Eskişehir’e Afyon’a saldırdığı 
günlerde 15-16 Temmuz 1921 tarihlerinde Ankara’da bir maarif kongresi toplanır.  Kongreye 
cepheden gelerek katılan ve yine bu günlerde Öğretmen arayışı içinde olan Başöğretmen 
Mustafa Kemal Atatürk bu kongrede öğretmenleri “gelecekteki kurtuluşumuzun saygıdeğer 
öncüleri” olarak tanıtmıştır.  
 Başöğretmen Atatürk bir vecizelerinde de: “Dünyanın her tarafında öğretmenler 
insan topluluğunun en fedakâr ve saygıdeğer unsurlarıdır” diyor.  Bu vecizeyi duyup da ruhu 
okşanmayan, duygu denizinde yıkanmayan öğretmen yoktur sanıyorum. 
 Toplum içinde fedakârlık ve saygıdeğerlikle nitelendirilmek insan için düşünülebilecek 
en büyük ayrıcalık olsa gerek. 
 Değerli meslektaşlarım, Saygıdeğer davetliler, 
 “Dünyanın en ciddi işi insan eğitimidir. Çünkü o, en üstün vasıflarla yaratılan varlıktır. 
Allah’tan sonra en mükemmel ve muhteşem varlık odur. Dolayısıyla böyle bir varlığı cenin 
safhasından alarak, çocukluk ve gençlik çağlarının hakkını vererek, ruh ve beden dengesini 
düşünerek maddi ve manevi yapısına uygun bir yol bularak onu emin adımlarla “kemâl”e 
doğru yürütmek, kâinatın en mühim işidir.”  
 Bu manada eğitmek, bir modele, bir şablona göre yetişkinler üretmek değil;  her 
insana kendi tekil ”deha” sına, bireysel potansiyeline göre “var olma” imkânı sağlamaktır. 
Eğitimin güçlüğü de zaten bu tekillikle, bireysellikle karşımıza çıkıyor.  
 Ne kadar zor ve karmaşık olursa olsun eğittiğimiz tüm bireyleri kazanmak, 
toplumumuza kazandırmak zorundayız. 
 Değerli Meslektaşlarım,  

Şahsiyetli insan yetiştirebilmek için,  Çocuğu, genci zihnen eğitmek ve öğretmekle 
yetinmemeli; aynı zamanda fikir ve iradesini, duygu ve düşüncesini de eğitmiş olmalıyız. 
Duygu ve irade terbiye edilmezse sadece zihnen yapılan eğitim kötü sonuçlar verebilir. Ahlak 
ve irade kuvvetiyle beslenmemiş bulunan zekâ, hırsız feneri gibi kötülük yapmaya yarayan bir 
vasıta olarak karşımıza çıkar.  Nitekim M.Ö. yaşamış olan ünlü düşünür Aristo bu konuda 
şöyle der “Bir kimse zihin bakımından ne derece gelişirse, o kimsenin ahlak ve terbiyesine o 
derece önem verilmelidir. Aksi halde insan, hayvanların en vahşisi ve en zararlısı olmak 
istidadını gösterir.” Maalesef bu günlerde Ülkemizde ve dünya genelinde bu tabloyu sıkça 
yaşıyoruz. 
 En büyük varlığımız olan çocuklarımızın inançlarımıza, kültürümüze ve millî manevi 
değerlerimize bağlı, kişilikli, bilinçli, çağdaş, hür fikirli bireyler olarak yetişmeleri 
geleceğimizin en büyük teminatı olacaktır. 
 Değerli meslektaşlarım, 



 Öğretmen, çalışma şevki, heyecanı hep taze kalması gereken, hiç körelmeyen, hiç 
usanmayan, her Başarısı yeni bir hamlenin temeli olan insandır. Millî Şairimiz Merhum 
Mehmet Âkif’in deyimiyle: “Öğretmen önce imanlı, edepli, sonra liyakatli, sonra vicdanlı” 
olması gereken, Sayın Valimizin deyimi ile bu yeryüzünde ne olup bittiğini fark eden ve 
ettiren insandır. 
 Hiçbir eğitim modeli, o modeli işletecek öğretmenin kalitesinin üzerinde hizmet 
üretemez gerçeğinden hareketle vurgulamak isterim ki, öğretmenler ve eğitim yöneticileri 
sürekli arayış, değişim ve gelişim içinde olmalıdırlar. Arayış olmadan değişim, değişim 
olmadan da gelişimin olmayacağı bilinmelidir.  
 Evet, değerli meslektaşlarım….  
 Sizin süslü sözlere, yapmacık saygılara, sevgilere, yapmacık övgülere ihtiyacınız 
olmadığını ve bundan rahatsız olduğunuzu biliyorum. 
 Fakat şunu ifade etmek isterim ki devletimiz ve bakanlığımızın eğitim politikası ve 
yaklaşımı öğretmen merkezli, öğrenci merkezli eğitimdir. Toplumun tüm kesimlerinin 
hemfikir olduğu bir gerçek de şudur ki “öğretmen ne ise toplum odur. Gelecek odur. 
Kalkınma odur. En köklü, en kalıcı, en güçlü çözüm öğretmen ile başlatılandır.” yine 
bilinmelidir ki Eğitim sistemi içinde hiçbir şey Öğretmenden daha üstün ve değerli değildir. 
Ve yine inanıyoruz ki öğretmenlik mesleği yüceltilmeden, öğretmenin toplumdaki yeri ve 
değeri layık olduğu düzeye ulaştırılmadan, sadece eğitimde değil, hiçbir alanda sağlıklı ve ileri 
atılım yapılamaz. 
 Sözlerimi bitirirken öğretmenlerimizin bu mutlu gününde; başta başöğretmen Atatürk 
olmak üzere hayata veda eden öğretmenleri ve şehit meslektaşlarımızı rahmet saygı ve 
şükranla anıyor; emekli öğretmenlerimize sağlıklı, uzun ömürler, hasta olanlara acil şifalar, 
görevde olan meslektaşlarıma da Allah’tan sağlık mutluluk ve üstün başarılar temenni 
ediyorum. 
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