Sayın müdürlerimiz, değerli öğretmenlerimiz, değerli konuklarımız, sayın velilerimiz ve
sevgili arkadaşlarım;
Notre-Dame de Sion’un 162. Mezunları adına burada konuşmak benim için bir onurdur.
Öncelikle öğretmenlerimize teşekkür etmek istiyorum. Sizler bizi akademik açıdan liseden sonraki
hayatımıza hazırlamakla birlikte, aynı zamanda sizinle dost veya bir aile büyüğü gibi
dertleşebildiğimiz için, bizim kusurlarımızı hoşgörüyle karşıladığınız için, yorulmuş olsanız da
güleryüzlülülükle ders dışında bize daima zamanınızı ayırdığınız için ve her türlü destekleriniz için
teşekkür ederiz.
Ayrıca okulumuzun personeline, yani okulumuzun süper kahramanlarına, okulumuzda bize
sağlıklı ve düzenli bir çalışma ortamı sağladıkları için teşekkür ederiz. Başta sevgili anneme ve
babama bana her zaman ve her koşulda arka çıktıkları için teşekkür ederim. Ayrıca tüm
arkadaşlarımın sayın velilerine, bizlere ilk adımımızdan bugüne kadar en büyük desteği verdikleri
için, rol modellerimiz ve rehberlerimiz oldukları için, sayenizde buralarda olabildiğimiz için
teşekkürü bir borç biliriz.
Sevgili arkadaşlarım,
Kimimiz okula sabah yedi buçukta, kimimiz sekize bir kala, kimimiz sekizi yirmi geçe
geliyor.
Kimimiz, Notre Dame de Sion macerasına Türkiye’nin farklı illerinden İstanbul’a gelmekle başladı
ve çoğumuz dünyanın farklı kıtalarında, farklı ülkelerinde veya Türkiye’nin farklı illerinde
okumaya gideceğiz. 2018 mezunları olarak dönemimiz, 1997’den 2001’e kadar uzanan bir yaş
aralığı içerdiğinden kimi zaman birbirimizin ablası, abisi veya kardeşi olduk. Notre-Dame de
Sion’un dünya çapında köklü bir eğitim kurumu olması ve Fransız-Türk kültürlerini beraber
yaşatması sayesinde doğan çeşitlilikle Sion çatısı altında gururlu kocaman bir aile olduk.
Sion’lu, düşüncelerinin arkasında cesurca durur ve karşılaştığı adaletsizlikler karşısında hakkını
savunur. Çağımızın zorlu şartları altında ailelerimizin bizi ülkemizin en değerli eğitim kurumlarının
birinde okutması, asla azımsamamamız gereken bir olanaktır. Umarım ki hepimiz okulumuzun bize
sunduğu kültürel, sportif, akademik ve manevi imkanlardan faydalanabilmişizdir. Umarım bundan
sonra da nereye gidersek gidelim bize sunulan imkanların farkına varır ve bunları sonuna kadar
kullanır, etrafımızdaki herkes için yeni imkanlar yaratabiliriz.
Farklılıklarımızın birer zenginlik olarak görüldüğü Sion ailesinden öğrendiğimiz değerleri ve
okulumuzdaki ifade özgürlüğünü, hoşgörü ve saygı ortamını, Sion’dan sonra gittiğimiz her
toplulukta yaşatmak bizim sorumluluğumuzdur.
Başarılarımız, birbirimize motivasyon ve ilham kaynağı olsun. Birbirimizin başarısı bize “bu da
mümkünmüş” dedirtsin. Her zaman birimizin başarısını bir diğerimizin önünün açılması olarak
değerlendirelim. Ben, birey ve ülke olarak ancak birbirimizin hayallerini ve başarılarını
desteklersek ilerleyebileceğimize inanıyorum.
Umarım ki biz gençlerin gözlerindeki parıltı her zaman daha da parlaklaşır. Bu amaçla umuttan söz
edelim, hiçbir koşulda umudumuzu yitirmeyelim çünkü başöğretmenimiz Atatürk’ün dediği gibi
“Umutsuz durum yoktur, umutsuz insanlar vardır.”
Aranızda şarkı besteleyen, albüm çıkaran, okulumuzun spor takımında ve/veya milli takımda
başarılı sporcular olan; bilim, teknoloji, sanat ve edebiyat alanlarına gönül vermiş; ulusal ve
uluslararası alanlarda başarı elde eden pek çok arkadaşım var. Belki sevdiğiniz uğraşıyı Sion’un
sıralarında buldunuz, belki de buradan sonra bulacaksınız.
Hepimiz, çok yönlü Sion bireylerinin birer örneğiyiz.
Gençliğin soru işaretleriyle dolu aşılması zor sürecini yaşarken, hem kişisel uğraşlarınızı hem
ailesel sorumluluklarınızı, hem de okul hayatınızdaki çalışmalarınızı aksatmamaya çalıştınız. Her
hafta Fransızca ve matematik quizleriyle boğuşurken bunları başardığınız için kendinizle gurur
duymalısınız.
Gelecekte hangi mesleği ve yolu seçersek seçelim, Sion’un bize verdiği bilinci etrafımızda fark
yaratmak için kullanalım. Sadece geleceğin sanatçıları, yazarları, bilim insanları, mühendisleri,
avukatları, doktorları ve akademisyenleri olmakla kalmayalım, etrafımızdaki, ülkemizdeki ve
dünyadaki sorunları değiştirmek idealimiz olsun.
Kendimizi eleştirmekten, kusurlarımızı düzeltmeye çalışmaktan, dünya yapamazsın dese bile
denemekten ve hayal etmekten, başarmak için uğraşmaktan ve başarısız olmaktan korkmamamız
dileğiyle, gelecekte gittiğimiz her yere şans ve güzellik götürelim. Yolumuz açık olsun !
Teşekkür ederim.

