Sevgili Bilkent Ailesi
Haziran ayında, öğrencilerimizin başarılarını alkışlayarak tamamladığımız
öğretim yılımızın ardından tatilin kazandırdığı sağlık ve dinlenme ile bugün yeni
öğretim yılımıza başlıyoruz.
Telaşlı ama bir o kadar da heyecan verici okul hazırlıkları, sizin için
temizlenmiş, yenilenmiş, boyanmış sınıflarınız, özlenen arkadaşlar, bir sınıf daha
büyümenin verdiği belki biraz endişe ama daha çok merak ve hatta gurur, hep
birlikte yine, yeniden yenilecek öğle yemekleri, her anını oyunla geçirmek istediğiniz
teneffüs araları, tatil anıları sohbetleri ve arkadaşlarla başlayacak yeni öğretim
yılına hoşgeldiniz.
Sevgili öğrencilerimiz, umuyoruz ki iki ay öncesindeki halinizden bugüne,
geleceğinize katkı sağlayacak önemli deneyimlerle döndünüz.
Çok değil bundan 15 -20 yıl sonra bu ülke adına söz sahibi olacaksınız. Yani siz bizim
"geleceğimizsiniz.." Bu da demektir ki biz ve aileleriniz sizi çok iyi yetiştirmek
zorundayız.
Akıllı insanlar öğrenmeyi sever. Daima okul için değil hayat için
öğrenmelisiniz. Akademik hayatınızın bu ilk yıllarında kazanacağınız öğrenme
alışkanlıklarınız yaşam boyu size yol gösterecek. Bir öğrenci olarak yapacaklarınız
arasında bilgi olmalı. Bilgi güçtür ve cesaret verir. Yine yapacaklarınızın içinde sanat
olmalı. Bilim hayatı açıklamak içindir, Sanatsa hayatı anlamak içindir. Spor olmalı.
Spor en büyük servetimiz olan sağlığımızın en değerli besinidir. İçinde teknoloji
olmalı. Teknoloji durmadan ve hızla ilerleyen dünyanın ana dilidir. Ondan mahrum
olmanız herşeyin, herkesin gerisinde kalmanız demektir. İçinde farklı diller olmalı.
Anadilin dışında başka diller bilmek sizi çoğaltır, özgürleştirir, ileriye taşır, hayatı
kolaylaştırır. İçinde gelişmiş bir kişilik olmalı. İyi bir kişilik oluşmazsa zaten diğer
şeylere ihtiyaç kalmaz. Kişilik beraberinde bir çok şeyi barındırmalıdır.
Özgüven,hoşgörü,nezaket, zarafet, bilgelik, alçak gönüllülük. İçinde doğa sevgisi ve
çevre bilinci olmalı. Doğa nefes aldığımız, çevre ömrümüzü geçirdiğmiz yerdir, yani
hayatın kendisidir. Sorular olmalı. Çünkü soru sorabilmek bazen cevapları
bilmekten çok daha önemlidir.

Sevgili Veliler;
Eğitimi dünyanın ışığı olarak odağına koymuş olan Bilkent çatısı altında elele
vererek büyük gurur duyacağımız nice törenlerde bir arada olacağız.Tabii ki
öğrenim sanıldığı gibi dümdüz bir çizgi değildir. Dönüşler, kırılmalar, hatalar,
başarısızlıklar olmadan öğrenme yaşamı olmaz. Öğrencilerimizin olabileceklerinin
en iyisi olmaları için buradayız.
Yeryüzünde barışı iyiyi, güzeli, doğruyu sağlayacak sihirli değnek ana, baba ve
öğretmenlerin elindedir. Evlatlarınızın sağlıklı, mutlu, başarılı olduğu günlere
tanıklık edebilmeniz dileğiyle hepinize hoşgeldiniz diyorum.
Sevgili Yol Arkadaşlarım, Öğretmenlerim,
Eğitim demek insanlığın bu güne getirdiği deneyimleri ve güzelliği sorumluluk
aldığımız bu sürede en üst düzeye kadar geliştirmek demektir. Aklınız, öngörünüz,
yeterlilikleriniz, mesleğinize olan saygınız, bize emanet edilen çocukların renklerini
daha da parlaklaştırdığınız ve tüm çocuklarımızı şanslı kıldığınız için hepinize
binlerce kez teşekkür ederim. Okuldaki her kişinin okulun kültürüne katkısı
olduğunu biliyoruz. Tüm destek hizmetlerindeki arkadaşlarıma, okula kattıkları
değer ve emekleri için ayrı ayrı tesekkür eder, kolaylıklar dilerim.
Eğitimi, öğretimi, dünyanın geleceğini, insani değerleri merkezine alarak
yıllar boyu ülkemize çok değerli kurumlar armağan eden kurucumuz Prof. Dr. İhsan
Doğramacı ve ailesine, elele vererek bir öğrenme kültürü oluşturarak, sürekli
gelişerek, çalışarak, özgürce konuşarak, saygıyla dinleyerek, sergiler açarak, bilimsel
projeler üreterek, konserler, dinletiler düzenleyerek, saygılı, iyi eğitimli, zarif
öğrenclilerimizle teşekkür edebiliriz.
Sözlerimi her geçen gün değerini daha çok anladığımız tek ve büyük
önderimiz M.Kemal Atatürk ve eğitim adına canlarını feda etmiş tüm şehit
öğretmenlerimizin önünde saygıyla eğilerek bitiriyorum. Unutmayalım ki öğrenme
ve öğretme sorumluluğumuz onlara karşı borcumuzdur. Yeni dönemimizde
elimizden gelenin en iyisini yapamak dileği ile başarı ve sağlık diliyorum.
Saygılarımla.
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