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DR. Bahar Akıngüç Günver Mütevelli Heyet Başkanı  

• Sevgili Mezunlarımız ve saygıdeğer aileleri,  
• İstanbul Kültür Üniversitesinin, Kültür Eğitim 

Kurumlarının ve Vakfımızın değerli mensupları ve 
konuklarımız,  

2019 Mezuniyet Törenimize Hoş geldiniz, 

Sevgili Gençler,  

Öncelikle her birinizi en içten dileklerimle kutluyorum.  

Bu tören için mesajlarımı hazırlarken, kendi mezuniyetim 

zihnimde canlandı, sonra işim gereği katıldığım diğer 

törenler. Ne söylesem, ne aktarsam, bu güzel ve değerli 

zamana bir şeyler katabilirim diye kendi kendime sordum. 

Açık konuşmak gerekirse zaman, hele ki böylesine 

heyecanlı duygu dolu anlar çok değerli. Bu noktada 

yapabileceğim en iyi şey, epeydir sabırsızlıkla beklediğiniz 

kep töreninizden çalmadan sözü kısa tutmak. Çünkü bugüne 

dair en son istediğim şey, bizleri ve mezuniyet törenini uzun 

süren, hiç bitmeyecekmiş gibi gelen, nasihat dolu 

konuşmalarla hatırlamanızdır. O yüzden sözü çok 
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uzatmayacağım.  İzninizle çok kısa ve öz, birkaç mesajı 

paylaşacağım.    

Sevgili Gençler,  

Birkaç gün önce, Herkese Bilim Teknoloji Dergisi, Onursal 

Başkanımız ve Kurucumuz İnş.Yük. Müh. Fahamettin 

Akıngüç’ün Geleneksel Mezun Buluşmamızda yaptığı bir 

konuşmayı sayfalarına taşımış. “Her Aydınlığın içinde 

Karanlık Noktalar Vardır”, başlıklı bu yazı her satırıyla umut 

ve cesaret verici. Ben, kendimce en çok sevdiğim ve size 

aktarmak için heyecan duyduğum bölümü paylaşmak 

istedim: 

Yaşamın tümüne yayabileceğimizi düşündüğüm müthiş bir 

metaforu, mesajında şöyle kullanmış Onursal Başkanımız. 

Birebir aktarıyorum:   

“Son zamanlarda buluşmalarımızda, sohbetlerimizde, 

dünyanın gidişine dair; korkular, kaygılar, kuşkular, keşkeler 

seziyorum. Oysa ben bu 4 K’dan daima uzak dururum. 

Çünkü temel bir fizik kuralına inanıyorum: Işık dalgalardan 

oluşur. Dolayısıyla her aydınlığın içinde karanlık noktalara 

rastlanır. Bunu ben demiyorum, bilim diyor. Özetle ışığın 
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içindeki küçük noktalara takılıp, ne bugünü ne de geleceği 

karartmayın. O karanlık noktaların sizi kuşkulara, kaygılara, 

korkulara, keşkelere sürüklemesine izin vermeyin. Çünkü bu 

karanlık noktalar bilimsel olarak var. Onlar yokmuş gibi değil 

de var olduğunu bilen biri gibi davranmalıyız.”  

Sevgili Mezunlarımız,  

Dünya 13 milyar yaşında. Tahayyül ötesi bir zaman dilimi. 

Bu yönüyle düşününce tuhaf ve şaşırtıcı. 13 milyar yıldır, 

dünya pek çok sınavdan geçmiş. Karanlık dönemlerden, 

doğal afetlerden, savaşlardan, hastalıklardan, iktidar 

mücadelelerine sahne olmuş, haksızlık ve adaletsizliğe de… 

Hala da öyle… Ancak her şeye rağmen, her koşulda 

dönmeye devam etmiş ve ediyor. Güzel şeyler de olmuş ve 

olacak, her şeye rağmen.  

Eğer iyi bakarsak, dikkatle incelersek dünya; fiziği, kimyası, 

kusursuz matematiği, tarihi, taştan kağıda, denizden toprağa 

kadar bir şekilde yazılıp, çizilip bugüne kadar korunmuş 

hafızasıyla en güçlü öğretmen. Değerini bilmek lazım.  

Sevgili gençler,  
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Yaşam da, dünyaya kattığınız ve yüklediğiniz anlamların bir 

toplamı aslında. Bu noktada kattığınız ve yüklediğiniz 

anlamların kalitesinde kültürünüz belirleyici olacak. Kültür, 

bu yaşamda sahip olduğunuz en önemli güçtür. Çünkü 

yalnızca bilgiyi değil yaşanmışlığı ve deneyimi içerir. Gün 

gelir, size öğretilen bilgiler eskir. Kullandığınız teknolojiler, 

rol modelleriniz, ilgi alanlarınız değişir. Ancak deneyim 

eskimez. Paylaşmaya, emek vermeye, duymaya, 

dinlemeye, eğilip bükülmeden, yozlaşmadan dik 

durabilmeye dair verdiğiniz her sınav bir deneyimdir. Bilin ki 

dünyayı körelten de yücelten de orada yaşayan insanlardır. 

Sizden rica; deneyim edinmeye dair iştahınıza, iyi insan 

olmaya dair çabanıza, hiçbir karanlık noktanın el koymasına 

izin vermeyin.   

Değerli mezunlarımız;  

Dileğim; yönününüz ne olursa olsun; yaşam hakkının esaslı 

savunucuları olmaktan hiç vazgeçmeyin. Yanlışa dur 

diyecek güç, kültürünüzde.  

Düşünce, bilgi, özgürlük, bir ülkenin ya da pusula üzerindeki 

bir yönün mülkiyetinde olamaz. Öte yandan insan onurunu 
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ve yaşam hakkını zedeleyen yoksulluk, şiddet, savaş, 

ayrımcılık, ötekileştirme de bir coğrafyanın ya da dünyadaki 

herhangi bir yönün kaderi diye kabul edilemez. Doğadaki 

tüm canlıların onurlu ve özgürce yaşama hakkı insanlığın 

ortak mirası olarak kuşaktan kuşağa aktarılmalıdır.  

Ben, bulunduğunuz yerin iklimini kültürünüzle, yaşama ve 

yarına duyduğunuz heyecanla değiştireceğinize yürekten 

inanıyorum. Yanlışlarınız, eksikleriniz, hatalarınız olacak mı 

evet! Ama kendinize karşı toleranslı olun. Gün sonunda 

eğrisiyle doğrusuyla tüm çabanız ve derdiniz  “iyi insan” 

olmak ve dünyanın iyiliği için olsun.  Yolculuğunuz ülkenin 

ya da dünyanın doğusu da olabilir batısı da… Kuzeyi ya da 

güneyi… Fark eder mi? Bütün mesele ne yapmak 

istediğinizle ilgili. Eğer durmayı seçerseniz, bulunduğunuz 

yerin ya da yönünün hiçbir kıymeti olmayacağını bilin. Ancak 

derdiniz, başta kendi hayatınızda, sonra diğer yaşamlarda 

iyiye, güzele doğru bir devinim yaratmak, bir değişim 

başlatmaksa o zaman başka… Siz, bilginiz, duygunuz ve 

kültürünüzle neredeyseniz,  bulunduğunuz yer ve zamanı da 

o seviyeye çekeceksiniz. Özetle bu aşamadan sonra 

işinizde, yaşamanızda pek çok şeyi siz başlatacaksınız ve 
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her şey sizde bitecek. Zorluk olacak mı evet! Fikir 

çatışmaları? Kesinlikle! Yol ayrılıkları, hayal kırıklıkları, 

haksızlıklar? Kaçınılmaz! Bürokrasiye takılacaksınız, 

hiyerarşinin ağırlığı altına kalacaksınız.  Ancak hiçbir şeyin 

yaşam iştahınızı kaçırmasına izin vermeyin. Gün sonunda 

çok zeki, çok güçlü, çok zengin olanlar, çok başarılı olanlar, 

sesi en çok çıkanlar değil yaşama dört elle, umutla, iyilikle, 

güzellikle, kırmadan, gücendirmeden, eğilip bükülmeden, 

biat etmeden sarılanlar kazanır…  

Sevgili Gençler, 

Bugün bir son değil. Yeni bir başlangıç. Öğrenme, yeni 

bilgiler edinme yolunda Kültür’ün kapıları size ve ailenizde 

yetişmekte olan nesillere her zaman açıktır. 

Umudunuz bol, yolunuz her zaman açık olsun.  

Ve sevgili aileler…  

Bir çocuğu, bir genci yaşama hazırlamak hem çok lezzetli 

hem de çok eziyetli. Giderek zorlaşan ekonomik koşullarda; 

evladınızı güçlendirmek için eğitimi seçtiniz. Bir gencin; en 

değerli sermayesi kültürüdür. Evladınızın aklına, kalbine, 
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dünyasına dokunacak eğitim yatırımında Kültür’ün 60 yıllık 

deneyimine güvendiğiniz için teşekkürlerimi arz ediyorum.  

Değerli akademisyenlerimiz ve idari kadromuz;  

97’de kurulduğumuz yıl ilk öğrencilerimiz X kuşağının 

sonuna yetişenlerdi. Ardından Y Kuşağı geldi. Bu yıl ise Z 

kuşağına merhaba dediniz. Değişime uyum, bir eğitim 

kurumunun en önemli özelliğidir. Konuşmamın başında 

belirttiğim gibi; bir yeri körelten de yücelten de insandır. 

Sizler, 3 neslin de temsilcilerini mesleklerine kavuşturan 

üniversitemizin temel taşlarısınız. Bugün bu iklimde, 

öğrencilerin coşkusunda sizlerin emeği paha biçilemez. 

Mezunlarımızı hayal ettikleri bugüne kavuşturmak için 

gösterdiğiniz ilgiye, paylaştığınız bilgiye, sevgiye, 

dayanışmaya teşekkür borçluyuz.  

Atatürk İlke ve Devrimlerinin ışığında, Cumhuriyet 

kazanımlarıyla, her şeyin güzel olacağına dair sarsılmaz 

umutla, nice Kültür nesillerini, yaşama beraber hazırlamak 

dileğiyle…  

Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor, sevgili mezunlarımızı 

bir kez daha kutluyorum. Yolunuz açık olsun.  
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Özetle yabancı öğrencilerimize de birkaç cümle ile veda 

etmek istiyorum. 

Dear Students and Parents, 

First of all, I congratulate you all. I would like to give a few 

messages to our students. As our founder of İKÜ said “ 

Please stay away from 3 things fear ,what if, suspicion.” The 

metaphor of light and dark points are good example from 

science. Dark points exist within light. So please don’t get 

disappointed with dark points. With your accumulated 

knowledge and culture, you will change the world. 

Dear Graduates, 

Today is not the end, a new begining. 

I hope the best of luck and future to you. 

 

 

 

 

Dear Parents, 
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Thank you for coming to our graduation ceremony and also 

thank you for choosing İKÜ education and your 

commitments. 

I would also like to thank to our administrative and academic 

staff for their great efforts based on love and sacrifice. 

Again I congratulate you all and wish you the best in your 

future. 

 

 

 

 


