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Sevgili Öğrenciler, Kıymetli Veliler
Konuşmama, çoğunuzun bildiğini sandığım, sık kullanılan bir özdeyişle, bir Afrika Özdeyişiyle
başlamak istiyorum:
Afrika’da her sabah bir ceylan uyanır. Koşması
gerektiğini, koşmazsa aslana yem olacağını bilir.
Afrika’da her sabah bir aslan uyanır. Koşması gerektiğini,
eğer koşmazsa aç kalacağını bilir.
Aslan veya ceylan olmanız fark etmez, sabah olduğunda,
gün ağarıp güneş doğduğunda koşuyor olmanız gerekir.
Hayatınız hep bir koşuşturma, telaşla geçti. Sanmayın bugün burada, mezun oluyorum diye bu
koşuşturma telaş son bulacak. Yaşadığınız müddetçe hep devam edecek bu koşuşturmalar
telaşlar. Hatta daha fazlası! Adeta hayata yeniden başlayacaksınız, adım atmayı ilk öğrendiğiniz
gün gibi, ayakta kalmayı öğreneceksiniz.
Korkmayın yılmayın. Eğer kendinize inanıyorsanız, kendinize güveniniz varsa koşmaktan
yorulmazsınız. Yarına umutla bakın, sabredin. Hayat size bir gün gülecek, çok güzel imkânlar
sunacak. Asla telaşlanmayın.
Çok kıymetli öğrencilerim,
İyi kötü, acı tatlı, unutmayı hemen istediğiniz, ama asla unutmak istemediğiniz günleriniz oldu.
Ama artık bir defteri tamamen kapatıp, bembeyaz sayfalardan oluşan yeni bir defter, yeni bir
hayat başlıyor. Yazacaklarınız hep güzel şeyler olsun diliyorum.
Sevgili öğrencilerim,
Size öğrencilerim diye son kez hitap ediyorum. Çünkü artık mezun oluyorsunuz. Ama ben böyle
hitap etmesem de, hayatta hep öğrenci olarak yaşamaya devam edeceksiniz. Selim Sırrı Tarcan
şöyle diyor: Hayat doğumla başlayıp ölümle biten bir okuldur. Orada herkes hem öğretmendir,
hem öğrenci.
İnsanın büyük işler başarabilmesi ancak “içindeki heyecanı” denilen o “itici kuvvetten”
faydalanabilmesi sayesinde mümkündür. Heyecan denen o itici kuvvete sahip olabilmeniz için 4
noktaya dikkat etmeniz gerekir.
1. Yapacağınız şeyi sevin, ona tam manasıyla gönül verin, inanın.
2. Bir başkasından yardım alarak değil, kendi kendinize cesaret verin, heyecan telkin edin.
Telaş etmeyin, acele etmeyin.
3. Pozitif insanlarla beraber olun, heyecanı olan, hayalleri olan insanlarla beraber olun.
4. Ailenizden asla kopmayın, aile bağlarınızın zayıflamasına asla müsaade etmeyin.

Unutmayın ki, hepiniz;
İnancınız kadar genç, şüpheniz kadar ihtiyar,
Kendinize güveniniz kadar genç, korkunuz kadar ihtiyar,
Ümidiniz kadar genç, kötümserliğiniz kadar ihtiyarsınız.

Değerli veliler,
Bizlere emanet ettiğiniz çocuklarınızı, asıl sahiplerine, yani sizlere iade ediyoruz, teslim ediyoruz.
Memnuniyetiniz memnuniyetimiz olacaktır.
Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Çocuklarınızla hep gurur duyun.
Yolları açık, bahtları açık olsun.
Tüm güzellikleri ailece yaşamanızı dilerim.
Allah yar ve yardımcınız olsun.
Selam ve saygılarımla,
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