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Sevgili Gençler, Sevgili Meslektaşlarım
Birkaç gün sonra mezun olacaksınız; artık vize ve final gibi, yaz okulu gibi bir derdiniz olmayacak.
Bir kuş gibi özgür olacaksınız. Özgürlüğün keyfini doya doya yaşayacaksınız.
Sizi dört gözle bekleyen sevgililer olacak, mükemmel bir işiniz olacak. Bazılarınız iş
beğenmeyecek, kendi işini kuracak. Diplomasını alan herkes mutlu olacak, burada yaşadığı dört
yılın çilesinden kurtulmuş olacak, belki de dönüp ardına bile bakmayacak.
Sevgili meslektaşlarım, Sevgili gençler
Sizlere tüm bu güzellikleri yaşamanızı dilerim. Hayatta başarılı olmanızı, başarılı işlere imza
atmanızı dilerim.
Sizlere bir yandan başarı dilerken, mutluluk, sağlık, huzur dilerken, diğer yandan sizleri bekleyen
tehlike ve düşmanlara karşı uyarmak istiyorum. Bundan sonra yürüyeceğin yolda, birçok tehlikeli
engellerle karşılaşacak, iş hayatında seni kıskanan, başarılı olmanı istemeyen düşmanların
olacak. Ama korkma! Çünkü senin karşına çıkan bu düşmanlar, senden öncekilerin karşısına da
çıkmışlardı. Onları iyi tanıyor, nasıl mücadele edeceğimizi artık biliyoruz.
İlk düşman, TEMBELLİKTİR. Tembellik, mert bir düşman değildir, asla doğrudan karşımıza çıkmaz.
Kılıktan kılığa girerek, bin bir hile kullanarak, felekten bir gün diyerek, yarın diyerek, daha zamanı
var diyerek, yorgunsun dinlen diyerek seninle savaşır durur. Bu tehlikeyi hafife alma genç
kardeşim! En azılı olanı, en insafsız olanı, en tehlikeli olanıdır. Böyle bir düşmanın var mı yok mu
test edebilirsin. Bunun için kullandığın dile bakman yeterlidir.
• Bugün, bir yere gelmen için dayın olmalı!
• Sen bu işe evet diyecek adam mısın? Sen daha iyilerine layıksın!
• Hayatta insanda şans olmalı!
• Dünyaya insan bir defa gelir, hayattan zevk almaya bak!
Bunları ve onlarca benzerlerini tanıyorsunuz. Bu düşmanlarla baş edebilirsin, korkma! Yeter ki
mücadele etmeye bir karar ver, teslim olma!
İkinci düşman, KÖTÜ ARKADAŞTIR. Şunu bil ki genç kardeşim; bir insanın başına gelebilecek en
büyük kötülük, kötü bir arkadaştır. Her kötülük gibi, o da sinsidir, maskelidir. Senin gibi giyinir,
senin gibi konuşur, senin gibi yer içer. Dost ağzı kullanır, yardımına koşuyor gibi görünür. Seni
kendine benzetir ve nihayet seni tutsağı eder.
Unutma, gerçek dost acı söyleyendir. Unutma, en iyi arkadaş sırtını dayayabildiğin arkadaştır.
Sen yokken, senin olmadığın ortamlarda, senin adın geçtiğinde seni doğrulayan, seni savunandır.
Az bulunur, ama bir tanesi bile sana güç verir.
Son düşman, KÖTÜ ÖRNEKLERDİR. Bu örneklerden oldukça fazladır. İnsanlığın saflığından ve
temiz yürekliliğinden istifade ederek cebini doldurup ense şişirenler, unutmayın ve aldanmayın,

sizin en ciddi düşmanlarınızdır. Şunu belirtmek isterim ki, hiçbir hayat, bire bir kopyalanamaz.
Başarıya giden kestirme yollar diye bir şey yoktur, en kestirme yol bildiğin yoldur. Cesur olmak,
yürekli olmak farklı bir şeydir, olması gerekendir. Ama maceraya atılmak cesur olmak değildir.
Başkalarının tırmandığı duvarı kullanabilirsiniz, ama bu başkalarının başarılarını tekrar
edeceksiniz anlamına gelmez.
Sevgili Gençler, Sevgili Meslektaşlarım
Yolunuzun üstüne pusu kurmuş bu düşmanlarla savaşa hazır olun. Savaşı kazanacağınızdan
eminim, çünkü bu savaşı kazanacak iki güce sahipsiniz: GÜÇLÜ İRADENİZ, ÇALIŞMA AZMİNİZ.
Güle güle gençler. Yolunuz da bahtınız da açık olsun.
Beni dinleme nezaketi gösterdiğiniz için teşekkür ederim.
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