
Sayın Protokol ve Değerli Meslektaşlarım, 

Atatürk’ün yazı tahtasının başına geçerek dersler verdiği Millet Mektepleri’nin 

açılışı ve Atatürk'ün Başöğretmenliğinin kabulü vesilesiyle 24 Kasım  1981 

yılından beri kutladığımız Öğretmenler Gününe bu sene 36.sını Kutlamak üzere 

erişmiş bulunmaktayız. Bugün tüm öğretmenlerimizin hizmetlerine karşılık, 

unutulmadıklarını gösteren bir gündür. 

Atatürk Bursa Şark Tiyatrosu'nda  27.10.1922 tarihinde Yaptığı Konuşmasında 

Öğretmenlere şöyle seslenmiştir: 

“İsterdim ki çocuk olayım ve sizin ders vermekle ışık saçan çevrenizde 

bulunayım, sizden feyiz alayım, siz beni yetiştiresiniz. O zaman ulusum için, 

daha faydalı olurdum. Ama ne yazık ki artık elde edilemeyecek bir isteğin 

karşısındayım. Bu isteğin yerine başka bir dilekte bulunacağım: Bugünün 

çocuklarını yetiştiriniz. Onları ülkeye, ulusa yararlı insanlar yapınız. Bunu 

sizden bekliyorum, istiyorum.” 

Arayış, paylaşmanın yola saçılan ışığıdır. Paylaşmak, yüreğin merhamet yüklü 

tomurcuklarına dokunabilmektir. Yol almak kolay değildir, çaba gerektirir, 

çalışmayı gerektirir. Kelime biriktirmeyi, anlamayı, anlatmayı ve 

anlamlandırmayı gerektirir. Kelimeleri en güzel biçimde karşısındakine 

aktarmayı gerektirir.  

Bilgi yerinde durmayı kaldıramaz. Hareket gerektirir. Birilerine aktarmayı 

vazife bilenler, bilge adamlardır. Yol alan Mevlana değil, yol alıp Mevlana’ya 

gelen, Mevlana’yı, Mevlana yapan Şemsi Tebrizi’dir. Kuşandığı bilgi kendisini 

tutuşturunca yerinde duramaz. Gerçek bilgi, insanı yerinde durdurmaz çünkü. 

Yeter ki bilginin alıcısı olsun, yola koyulup Konya’ya varması ondandır. 

Aydınlığı görüp de diz çöken ise Mevlana’dır.  



Öğretmeni, öğrencinin anlatımından biliriz. Değer, bunu gerektirir. Öğrenci, 

öğretmenden aldığıyla değerlenir ve bu kuşaktan kuşağa aktarıla gelinir.  

Mevlana’yı, Mevlana yapan Şemsi Tebrizi olsa da biz, Şemsi, Mevlana’nın 

anlatımından biliriz. Yoksa Şemsi başka kaynaklarda bulamayız.  

İşte bu aşktır. Bilgiye, aşk gerektir. Aşk tutkudur. Öğretmek bir tutkudur, 

öğrenmenin bir tutku olduğu gibi. Öğretmen bu aşk ile koyulur yola. Bu yolda, 

bir ülkenin kalkınmasında, nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde, toplumdaki 

huzur ve sosyal barışın sağlanmasında, bireylerin sosyalleşmesi ve toplumsal 

hayata hazırlanmasında, toplumun kültür ve değerlerinin genç kuşaklara 

aktarılmasında öğretmenlerin başrolü oynamaları beklenmektedir. 

Yeni nesillerin niteliği de hiç kuşkusuz onu yetiştiren öğretmenlerin niteliği ile 

özdeş olacaktır. Zaten “ektiğini en geç biçen çiftçi, öğretmendir” özdeyişi de bu 

gerçeği oldukça güzel bir biçimde ortaya koymaktadır. Kısaca öğretmen, insan 

mimarı, insanın kişiliğini biçimlendiren bir sanatkâr olmaktadır. Günümüz 

itibariyle de öğretmenlik mesleği istenilen ya da hak ettiği noktaya 

gelememiştir. Eğitimin amacı; kişileri, yaşadığı toplumun ve toplumun bağlı 

olduğu çağdaş dünyanın uyumlu bir üyesi haline getirerek onları çağın 

gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatmaktır. Bireylerin, toplum ve dünyadaki 

değişime ve gelişmelere ayak uydurabilecek ve katkıda bulunabilecek bir 

biçimde yetiştirilmeleri gerekir. Öğretmen yetiştirme, kapsamlı ve çok boyutlu 

bir konudur. Bir eğitim sisteminin en önemli öğesi öğretmendir. Çünkü iyi ve 

nitelikli eğitimi nitelikli öğretmenler yapar. 

 Necmettin Yılmaz’a  Siverek’in suyu, elektriği olmayan köyünde ona 

öğretmenlik yaptıran sevgisi, aşkı olmazsa hangi güç olabilirdi. Heyhat! O 

yıllarca dağarcığında topladığı kelimeleri öğrencilerine dağıttı. Bu kelimeler 

onun değildi artık. Bu köy yerinde her bir öğrencisinin devasa hayalleri, 

oyuncakları vardı kelimelerle, harflerle ilmik ilmik örülen.  



Ödünç kitaplar alıp okumuştu, ödünç kitaplarla besledi öğrencilerini. Bilgi 

paylaştıkça çoğalandı çünkü, olabildiğince çoğalmak gerekti. Necmettin 

Öğretmende 23 yaşında Tunceli yolunda hain terör kurşunlarına hedef olup, 

ailesine sürpriz yapacağı yeni arabasında yakılmıştı.  

Arif Nihat Asya’nın İfadesiyle; 

Diller, sayfalar, satırlar 

"Ebu Leheb öldü"diyorlar: 

Ebu Leheb ölmedi, ya MUHAMMED;  

Ebu Cehil, kıtalar dolaşıyor! 

Öğretmenler şehit edildikçe cehalet çoğalıyordu, Ebu Cehiller kıtalar 

dolaşıyordu. 

Bugün öğretmen yetiştirmede ülkemizin temel misyonu, bilimsel anlayışlı, 

çağdaş, demokrat, üretken, ekip çalışması ve liderlik özelliklerine sahip, değişen 

koşullara uyum sağlayabilen, iletişim becerileri yüksek, eğitim teknolojilerini 

uygun şekilde kullanabilen, öğrenmeyi öğrenmiş ve kendini yenileyebilen, 

çeşitliliği bir zenginlik olarak algılayan, kültüre ve sanata duyarlı, mesleğine 

adanmışlık duygusuna sahip, özgüveni ve hoşgörüsü olan, Atatürk İlke ve 

İnkılâpları ile milli ve manevi değerlere sahip, ülke çıkarlarını kendi çıkarlarının 

önünde gören öğretmenler yetiştirmek olmalıdır. 

Bilgi ağırdır, onu taşımak belli bir noktadan sonra zorlaşmaktadır. Onu beden ve 

ruhundan başkalarınına beden ve ruhlarına aktararak hafiflemek gerekiyor. 

Bilginin bu ağır yükünü başkasına taşıyarak bir iyileştirme hali yaşanır 

karşılıklı. Sahte yaşamlar arasında emniyetli bir hayat sürdüren temiz bir martı 

gibi uçuşan biz öğretmenlerin, öğretmenler günü kutlu olsun. 

  


