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 Ersin Arioglu’nun 16 Haziran 2001  
tarihinde Irmak Okulunda Yapilan  

“Irmak Okulu Ilk Mezunlari Töreni”  
dolayisi ile yaptigi konusma. 

 
Çok Degerli Konuklar; 
Sayin Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Degerli Okul Müdürü, 
Çok Saygideger Ögretmenlerim, 
Degerli Aileler, Sevgili Irmak Ögrencileri, 
 
 
Bugün hepimiz için mutlu bir olayi kutlamak, güzel ve anlamli bir büyük sevinci; hep beraber 
paylasmak üzere, burada bulunuyoruz. Ayrica bu güzel günün Irmak okulumuz için de ayri bir 
tarihi degeri var. Bugün Irmak Ilkögretim Okulu ilk mezunlarini veriyor ve onlari en içten basari 
dilekleri ile Liseye ugurluyor. Sevgili Irmak ögrencileri; okulumuzu kuranlar adina sizleri kalpten 
gelen en içten duygularla tebrik ediyor; kucak kucak sevgilerimizi ve basarilariniza, takdirlerimizi 
sunuyorum. 
 
Irmak Ilkögretim Okulunun Sevgili Mezunlari,  
 
Konusmamin ilk bölümünü bu mutlu güne sizleri ulastirmakta en büyük sorumlulugu yüklenen 
iki büyük müesseseye, sizlerin de hislerini ifade ettigime inanarak, tesekkür etmek istiyorum. Bu 
gün aileleriniz sizlerin basarisi ve ulastiginiz bu asama ile ne kadar çok sevinse, kivanç duysa 
azdir. Büyük emek ve fedakarliklarla yetistirdikleri küçük akilli kizlari veya ogullari önemli bir 
egitim kademesini sihhat ve basari ile tamamlamistir. Çok iyi biliyorum ki, su an dahi, Aileniz 
gelecek lise yillarinizdaki basarilariniz için ve Tanrinin sizleri nazarlardan sakindirmasi için, her 
zaman ki gibi; sessizce; yine dua ediyorlar. Ben de onlarin dualarina katilirken önce, sizlere en 
iyi egitim olanaklarini saglayarak toplumumuza en faydali sekilde hizmet etmeniz için çirpinan 
ailelerinize; bu mukaddes emekleri için; Irmak okulu ve Türk Toplumu adina tesekkür ediyorum. 
 
Sevgili Lise Ögrencileri, 
 
Ikinci tesekkürüm, sizin bu güne kadar Temel Egitiminizi saglayan Irmak Okuluna ve Okulun 
vefakâr ögretim ve yönetim kadrosuna olacak. Hayatinizin ilerleyen dönemlerinde, is hayatina 
atildiginizda, hayat hikayenizi sunarken, Ilkögretim okulu mezuniyetinizin Irmak okulundan 
oldugunu övünçle ve kivançla yazacaksiniz. Hatta bir çogunuz Lise mezuniyetinizin de Irmak 
oldugunu belirtecek. Hiç kuskunuz olmasin, sirf bu nedenden dolayi gelecekteki hayatinizda 
itibar ve ilgi göreceksiniz. 
 
Sevgili Mezunlar, 
 
Okulumuzun kisacik tarihinde sizlerle birlikte elde ettigimiz bir çok önemli basarilardan dolayi 
okulumuzun bir kurucusu olarak ben de sizler gibi sevinç, kivanç ve onur duydum. Yakin 
gelecekte ise, sizlerin ve okulumuzun ulasacagi basarilari yasadikça bugün duydugunuz Irmakli 
olma onurunu ve onun size yükledigi sorumluluklari ilik ilik içinizde duyacak, gittikçe artan bir 
yogunlukla duyacaksiniz. Irmak kültürünün farkini yasayacak ve bu kültürün size sagladigi 
yeteneklerle kendinize, ailelerinize, toplumunuza mutluluk yasatacaksiniz. Iste 8 yil boyunca 
özveri ile görev yapan birçok ögretmeniniz oldu. Bugün herbiri mutlu. Sizlerle kivanç duyuyor. 
Gayretlerinin bosa gitmedigini görüyorlar. Sizleri yarinlara hazirlayan bu kutsal ocaga; bu ocakta 
askla görev yapan degerli ögretmenlerinize, sizleri yetistirmek için sarfettikleri gayretlere, 
sizlerle birlikte onlarin ellerinden öperek, sizler adina tesekkür ediyorum. 
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Degerli Konuklar, Sevgili Liseliler; 
 
Bugün egitim zorunlu bir toplumsal faaliyettir. Insanligin biriktirdigi bilgiler okullarda kitlesel 
olarak gelecek kusaklara aktarilir. Fakat okullar sadece birikmis bilgilerin ögretildigi yerler 
olamaz. Okullarin görevi önceki kusaklarin yaptiklarini tekrarlayan bireyler yetistirmek degildir. 
Okullar gelecegi, toplumsal gelismeyi ön görmek zorundadirlar. Gelecegin sorunlarina, 
hedeflerine yaratici çözümler bulabilecek yetenekte üretken bireyler yetistirmek okullarin ana 
amacidir. Irmagin böyle bir evrensel okul oldugunu biliyorsunuz. Alti yillik akademik tarihimiz 
hep ilklere imza atarak gelisti.  
 
Degerli Konuklar; 
 
Güzel ülkemiz Türkiye'nin siyasal hedefi Avrupa Birligi'nin saygin bir üyesi olmak 
dogrultusundadir. Hepimizin bildigi ve içine sindiremedigi bir gerçek var. Ulusumuzun bugünkü 
ekonomik, sosyal ve siyasal alt yapilari Avrupa ile bütünlesmeyi simdilik önlüyor. Nefes nefese 
günler yasiyoruz. Gecikmisleri kisa sürelere sagdirmaya ugrasiyoruz. Fakat bizi Avrupa 
Topluluguna tasiyacak olan ve o toplulugun saygin bireyleri olarak onlarla yasayacak nesil 
karsimizda duruyor. Bu neslin saygin bir sekilde toplulukla bütünlesmesi bu günden 
okullarimizin yapacagi düzenlemelerle ancak basarili olabilecektir. Kuruldugu günden beri 
ulusal kimligini muhafaza ederek, evrensel boyutta olmayi hedefleyen Irmak artik bir Avrupa 
okulu olma yolunda en büyük adimini atmistir. Bütün müfredat programimiz 2001-2 akademik 
yilindan baslamak üzere uyarlanmaktadir. Artik; Irmaktan yetisen bir gencimizin; en iyi Alman, 
Ingiliz, Fransiz okullarindan yetisenler ile hiçbir farki olmayacaktir. Yine biliyorum ki bu güzel 
basarilara velilerimizin-gençlerimizin gayretleri ve destegi ile ulasabiliriz. Velilerimizden bu 
konuda manevi destek ve ögrencilerimizden içten davranis sergileyerek çaliskanlik ve akademik 
disiplin beklentimiz var. 
 
Degerli Irmak Ilkögretim Okulu Ilk Mezunlari; 
 
Bugüne kadar okulunuz Irmak, sizlerin soru soran - arastirma yapabilen - isbirligi içinde takim 
ruhu ile çalisan - bilgi toplayan - bilgi isleyen - proje yapabilen - Türkçeyi akici bir sekilde 
incelikleri ile kullanan - ikinci ve hatta üçüncü bir dilde konusabilen - sanatin birçok kolu ile 
kendisini ifade edebilen - çevre sorunlarina hassas - çagdas araçlari kolayca kullananan - 
sorumluluk almaya hazir - okulunu, toplumunu seven - baskalarina yardima hazir - etik 
degerlerden haberdar - ülke sorunlarini gören gençler olmanizi saglamak üzere; bir çok 
ögretileri gerek siniflar içinde - laboratuvarlarda, kütüphanelerde - spor salonlarinda - sanat 
evlerinde - tenis kotlarinda ve okul yerleskesinin her noktasinda hatta düzenlenen okul disi gezi 
ve faaliyetlerle vermeye çalisti. Bunlarin hepsi bir Irmak kültürünün binlerce parçasindan 
olusmaktaydi. Bu ögretiler sirasinda güzel - tatli - basarili hatiralariniz, basarilariniz oldugu gibi; 
sizi üzen olaylarla da; çok seyrekte olsa; karsilastiniz. Ögretmenleriniz, yöneticileriniz sizlere 
karsi hep sevgi yüklü oldular. Tatli yaramazliklariniza, bazi ödev unutkanliklariniza hep hosgörü 
ile baktilar. Bugün mezun oldunuz. Temel egitim dönemini tamamladiniz. Dünün Irmak 
kapisindan ürkek bakislarla giren küçücük sevimli çocuklari; bugünün fidan gençleri olarak lise 
siralarina ugurlaniyor. 
 
Sevgili Liseli Gençler; 
 
Artik sorumluluk yüklenmek zorunda oldugunuz bir yeni akademik asamaya giriyorsunuz. Yarin 
büyük bir rekabetin içinde olacaksiniz. Önünüzdeki yillar bütün hayatinizi insa edecek en 
önemli yillar olacak. Bir yandan gençliginizi yasayacak, fakat bir yandan da planli ve özenli bir 
tarzda meslek seçiminize, üniversite yillariniza, is hayatiniza ve kuracaginiz aile hayatina 
hazirlanacaksiniz. Sizden bu yeni akademik dönemde tek beklenen tüm sorumluluklarinizin 
farkinda olarak çaliskan olmaktir. Her ögrencinin içinde dogal olarak var olan, bazen yalniz 
bazi ögrencilerin sergileyebildigi bu hasletinizi mutlaka ve mutlaka ortaya koymaya adeta and 
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içmelisiniz. Gerisini okulunuza birakiniz. Önümüzdeki yil, Irmak Lisesi sizleri kaliteli ve çok 
renkli bir lise egitimi yolculuguna baslatacak. Düsünmeyi, bilgi islemeyi sizde refleks haline 
getirecek. Yeteneklerinizi daha yakindan tanimaniza firsatlar sunacak ve sizlerin hangi 
mesleklerle mutlu olabileceginizi kesfetmenize yardim edecektir. Ayrica okulunuz yurtiçi ve 
yurtdisinda seçtiginiz mesleklerle ilgili en iyi egitimleri saglayan üniversiteleri tanitacaktir. 
Sizlere hiç gerilim duymadan basari ile bu üniversitelere giris yollari gösterilecektir. Yalniz 
bunlar olurken Irmak lisesinde, ilkögretim yillarinda gördügünüz hosgörü anlayisinin artik 
ögrencinin kisiligine saygi duyan hatta daha çok özen gösteren bir tutum içinde sizlere 
heran sorumluluklarinizi hatirlatan bir tempoya dönüstügüne sahit olacaksiniz. Lisede 
zamaninizi planlamayi ögrenecek, daha çok proje yapacak, daha çok düsünecek, daha çok 
sanata ve spora vakit ayiracak ve daha çok ders çalisacaksiniz. Okulunuzun bütün bunlari 
sizlere mutluluk duyacaginiz bir ortamda, cosku içinde, dolu dolu yasatacagindan emin 
olabilirsiniz. 
 
Degerli Veliler; 
 
Irmak harekati, Türk Egitim tarihi için bir evrensel reform iddiasidir. Siz velilerimiz, 
çocuklarinizla birlikte; bu iddianin içinde yer aldiniz. Bu iddianin içinde mutlu bir yeni Türkiye'yi 
kuracak güçlü ve bilimle iç-içe, bilgi isleyen bir nesil olusturma iddiasi vardir. Hep bilelimki 
edebiyete akip giden nice yillarda Irmak hep akacaktir. Irmagin yatagi her zaman, evrensel 
nitelikle ve ulusal kimligimiz içinde; kalite insani yetistirmeye adanmistir. Yakin gelecekte bu 
irmakta yikanan çocuklarimiz Irmak ögretisi ve kültürleri ile, günesin akan bir nehir üstündeki 
savklari gibi isil isil parildayacaklardir. Onlar, dünün küçücügü, bugünün fidan gençleri bu 
pariltilari ile yalniz kendilerini, ailelerini ve yetistigi Irmagi degil; ülkelerini ve dünyayi da 
aydinlatacaklardir. Bu aydinlanmayi ve aydinligi seyretmek siz anne ve babalarin, siz 
büyükanne ve büyükbabalarin, siz ögretmenlerimin en büyük mutlulugu oldugunu biliyorum. 
Irmak bu mutlulugu yasatmak ve birlikte yasamak için kurulmustur. Bugün o güzel iddianin ilk 
asamasini tamamlamanin mutlulugunu yasiyoruz. Artik, bundan böyle; bizim de her yil 
mezuniyet sevincimiz olacak. 
 
Degerli Mezunlar, 
 
Bu duygu ve düsüncelerle sizleri ve ailelerinizi ve saygideger ögretmenlerinizi bugüne kadar 
elde ettiginiz basarilardan dolayi takdir hisleri ile bir kere daha kutlamak istiyorum. Irmak Ilk 
Ögretim Okulundan, sizleri Lise siralarina ugurlarken, aldiginiz Irmak kültürünü hiç 
unutmamanizi diliyorum. Bir çogunuz Irmak Lisesine devam edeceksiniz. Tabii onlarin Irmak 
kültürü gelecek yillarda daha da pekiserek ve gelisecek . Hepinizden ikinci beklentim, akademik 
hayatinizi nerede devam ettirirseniz ettirin; is hayatinizi nereye kurarsaniz kurun, hiç sasmayan 
hedefiniz ülkemizi büyük Atatürk'ün gösterdigi hedefe, diger kelimelerle çagdas uygarlik 
yarisinda basariya ulastirmak olmalidir. Böylece sizler yalniz ailelerinizin degil tüm toplumun 
gözbebegi ve gözüpek liderleri olacaksiniz. Sizlerin Türkiye'ye ve dünyaya özenle katki 
koyacaginizdan ve sizlere bu ocakta ögretilmeye çalisilan büyük ögretiyi diger kelimelerle 
kendinizi adayarak elinizden gelenin en iyisini daima yapma ilkesini yine diger kelimelerle 
evrensel nitelikte kaliteye adanmayi hiç unutmayacaginizdan eminim. Sizlere ailelerinizle 
beraber basari, sihhat ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum. Yolunuz açik olsun Irmak 
çocuklari. 
 
 
Ersin ARIOGLU,  
Irmak Okulu,16.06.2001 


