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Kıymetli öğrencilerim,
Bugün burada, gözlerinizdeki canlılıktan, taşıdığınız heyecandan, sabırsız tavırlarınızdan
anlıyorum ki hayatınıza yeni bir sayfa açmanın, kendinizi ispatlamanın, hayallerini kurduğunuz
yarınlara adım atmanın başlangıcındasınız. Belki mezun olup okuldan, sıralardan, sınav
kâğıtlarından, ödevlerden kurtulacaksınız, ama inanıyorum ki; burada kurduğunuz
arkadaşlıklardan kopamayacaksınız. Kopmamanız gerekir. Şöyle bir söz vardır:
Bir insana güvendiğinizde iki sonuçtan birini elde edersiniz. Ya hayat boyu dost, ya da
hayat boyu bir ders!
Size hayat boyu dost kalacak arkadaşları kaybedip, yeni dostlar arayacak kadar zamanın
olmayabilir.
Size hayat boyu dost kalacak arkadaşları kaybedip, başka insanlara şans tanıyacak zamanın
olmayabilir. Yine bir söz vardır:
İyi günlerinde YANLIŞ insana tanımış olduğun sınırsız krediyi, zor zamanında gelen
DOĞRU insana tanımadığın müddetçe hep üzülürsün.
Sevgili öğrencilerim,
Başarınız için, size sağlam bir inanç, isyan etmeden sabır ve pes etmeden ısrar tavsiye ediyorum.
Çünkü iyi şeyleri İNANDIĞINDA, daha iyi şeyleri SABRETTİĞİNDE ve en iyi şeyleri asla PES
ETMEDİĞİNDE elde edebilirsin. Pes etmemek, hırslı olmak değildir; inandığın ve sabrettiğin
şeylere ulaşabileceğinize olan güveninizdir.
Sevgili öğrencilerim,
Ders vermek, öğretmek sadece bir hocaların işi değildir. Unutmayın, 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. Hayatın size vereceği dersin
telafisi olmaz. Bu yüzden, hayatınızda hep doğru insanlara, doğru işe, doğru zamana yer verin.
Konfiçyus derki “Bir kelime KARARINI, bir duygu HAYATINI, bir insan SENİ değiştirebilir”.
Değişime her zaman hazır olun. Önyargılı asla olmayın. Herkese ve her söze derhal inanmayın,
araştırın, soruşturun, özgür iradenizle, tanıyarak, düşünerek karar verin. Acele etmeyin. İlk başta
herkes iyidir, hoştur, güvenirsiniz. Ama siz yine de insanların ilk söylediklerine değil, son
yaptıklarına bakmalısınız.
Zor olsa da, sevgili öğrencilerim, doğru sözlü, açık sözlü olmaya gayret etmelisiniz. “Doğru sözlü
olun, en kötü ihtimalle sonradan kaybedeceklerinizi, en başta kaybedersiniz” demiş Konfiçyus.
İnsanlara güvenmede zorluk çekebilirsiniz, ama sizler güvenilir olmayı tercih etmelisiniz. Güven
kazanmak, makam mevki kazanmaktan daha iyidir, daha yücedir. Bir söz vardır: Kazanması yıllar
süren, kırılması saniye alan ve dağıldıktan sonra toparlanması için ömür gereken şeye GÜVEN
denir.

Sevgili Öğrencilerim
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. Ayakta kalmanın bazı reçeteleri vardır, onları araştırıp
bulmalısınız. Ben burada size 4 tanesini sayacağım:
1.
2.
3.
4.

Yapacağınız şeyi sevin, ona tam manasıyla gönül verin, inanın.
Telaş etmeyin, acele etmeyin.
Pozitif insanlarla beraber olun, heyecanı olan, hayalleri olan insanlarla beraber olun.
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, umarım memnuniyetle teslim alacaksınız. 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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