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Sayın Mütevelli Heyeti Başkanım ve Üyelerim, 

Sevgili Mezunlar, Sevgili Veliler, 

Değerli Meslektaşlarım, 

 

Bugün ilk önce mezunlarımızı sevgi ve saygıyla selamlarım, ve bütün kalbimle 

kutlarım.  Bildiğiniz gibi bugün sizin için çok  önemli bir gün, önünüzde büyük bir 

maceranın başladığı gün, Üniversitenizde büyük bir maceranın başka bir türe, 

yani aktif mezun moduna dönüştüğü gün. 

 

I also salute, with much warmth and respect, our international graduating 

students and their loving parents.  Your presence makes Sabancı University much 

bigger.  Your confidence in us, the distance strains that maybe parent and 

daughter/son you have endured and marvelously overcome, are much much 

appreciated.  We are all proud today to fly  25 flags, 25 flags not of mindless 

separation, but of mutual understanding and shared cultures.  Today is your day 

and you will always be with us, even when a thousand miles away. 

 

Ben mezuniyet törenlerini hep evlenme merasimlerine benzetirim, yaşamın bir 

doruk noktası.  Yalnız evlenme merasimlerinin benzer coşkusunda, herkesin 

aklında, belki aklının çok çok derinliklerinde, bir soru, bir endişe vardır:  Ya bir 

mutsuzluk çıkarsa, ya günün birinde, yılın birinde ciddi bir anlaşmazlık çıkarsa? 
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Benzerlik burada devam etmiyor.  Sabancı Üniversitesi mezunlarının yaşam 

macerasında ciddi bir başarısızlığın, sektemenin hiçbir zaman olmayacağına ben 

tamamen inanıyorum.  Bugünün ve geleceğin başarıları en önde kendileriniz 

sayesinde.  Özgüveniniz, hayata zevkle atılımınız, her biriniz değişik fakat özgürce 

geliştirdiğiniz becerileriniz sayesinde.  Dolayısıyla ilk önce kendi kendinize 

teşekkür edin.  Hemen sonra da, sizi bu güne getiren, son yıllarda sizden çoğu 

saat uzak olmaya katlanan, sizi özleyen, ve bugün sizden çok çok iftahar eden, 

çok mutlu olan aile, akraba ve yakınlarınıza çok teşekkür edin, biz de çok 

teşekkür ediyoruz. 

 

Sabancı Üniversitesi öğretim üyeleri ve çalışanları olarak, biz size kendi içinizdeki 

ateşi, mutluluk çizgisini bulmanız için hizmet ettik.  Sabancı Üniversitesinin özgür 

seçim ortamı, insan odaklı işleyişi, hep sorgulaması ve hep daha iyi olmak 

istemesi, Türkiye için bir örnektir, kıta boyunda coğrafyalar için örnektir. Bir 

üniversitenin ana amacı, öğrencilerine hizmettir.  Tabii ki bunu en iyi şekilde 

yapmalıdır.  Öğrenciler olmazsa üniversite de olmaz, öğrencilere önem 

verilmezse üniversite de önemli olmaz. 

 

Ayrıca, biz Sabancı Üniversitesi öğretim üyeleri ve çalışanları, her yıl sizleri 

tanıyarak, sizlerle beyin jimnastiği yaparak, heyecanınızı ve başarılarınızı tadarak, 

kendimiz genç ve heyecanlı kalıyoruz.  Başka hiçbir meslekte olamayan bu nimeti 

bize verdiğiniz için de size çok teşekkür ederiz. 

*** 
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Sizin verdiğiniz heyecanla, Sabancı Üniversitesi de toplu olarak çok başarılı.  

Yalnızca en son örnekleri verecek olursam, son birkaç ay içinde, dünyaca çok 

önemli Times Higher Education’un, ayrıntılı incelemelerine dayanan 

sıralamalarında, Dünyada 100 Yaşından Genç Üniversiteler sıralamasında 

dünyada 13. ve Türkiye’de 1.  Bu sıralamadaki ilk 20 üniversitenin ortalama yaşı 

40.2 ve biz ise, 16 yaşında, ilk 20’nin en genciyiz.  Yine bütün (bu sefer her 

yaştan) Asya Üniversiteleri arasında 21. sıradayız. BRICS (Brezilya, Rusya, 

Hindistan, Çin, Güney Afrika) dahil en hızlı gelişen ekonomili toplam 22 ülke 

içinde, 15. sırada üniversiteyiz.  Ulusal alanda, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığının üç yıldır yaptığı Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksi sıralamasında bir 

kere birinci, iki kere ikinci olduk.  Önümüzdeki yıllarda bütün bu sonuçları daha 

da iyileştireceğimizden eminim. 

 

Uluslararası sıralamalarda, Türkiye’den  başka üniversitelerin de çok iyi 

ilerlemeler yapmasından çok mutluyuz ve devamını istiyoruz.  Sevgili 

rakiplerimizle etkin ve yaygın işbirlikleri yapmaya devam edeceğiz.  Türkiye’nin 

diğer üniversitelere en çok yardım eden üniversitesi olmaktan biz çok mutluluk 

alıyoruz.  Türkiye’ye büyük bir kampüs olarak bakıyoruz ve hatırlamalı ki 

hepimizin öğrencileri, aslında hepimizin çocuklarıdır. 

 

Üniversitemizin bu toplu başarılarını söyledikten sonra, öğrencilerimizin, 

mezunlarımızın, öğretim üyelerimizin, çalışanlarımızın; laboratuarlarda, sanat 

ortamlarında, yazdıkları kitaplarda, iş yerlerinde, spor sahalarında, zor 
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coğrafyalarda; bu yıl elde ettikleri, ulusal ve uluslararası, kişisel veya ekip 

başarılarını saymaya başlarsam, bu konuşma istemeyeceğiniz kadar uzun sürer.  

Ne kadar saysam da muhakkak bazılarını söylemeyip haksızlık ederim.  İyisi mi 

bunu yalnız bu yıl düzinelerce basın yansımalarına, Üniversitemizin web sitesinde 

hep büyüyen yakın arşivlere bırakayım. 

 

Biraz önce bahsettiğim  dünya sıralamalarında yüksek başarılarımız gibi 

gelişmeler, tabii hepimizi çok memnun ediyor ve Üniversitemizle gurur 

duyuyoruz.  Ancak beni en mutlu eden anlar, kafeteryamızda öğle yemeğine gelip 

rastgele bir masada sizlere katıldığım anlar, IF 200 dersinde 300 kişilik sınıfa fizik 

dersi verdiğim saatlar, ve örneğin dün mezuniyet töreni provasında hep beraber 

attığımız kahkahalardır.  Sizlere çok teşekkür ederim. 

 

*** 

 

Konuşmamın sonuna gelirken, birkaç tavsiyede bulunmak istiyorum.  Hayat 

bazen zordur, fakat müthiş bir maceradır.  Her birimiz bir kere yaşıyoruz, deneme 

turu yok.  Sizin en önemli göreviniz, kendinize olan görevinizdir.  Bu da kendinizi 

mutlu kılmak, kalbinizin istediği yönde, bazen de yön değiştirerek, başarılı 

olmaktır.  Mutlu insan başarılı olur, başarılı insan mutlu olur.  Mutlu ve başarılı 

insan etrafına, topluma yararlı olur.  Toplumun en önemli görevi de, kişiye başarı 

ve mutluluğun ortamını yaratmak, beceri ve çalışmanın mükafatını 

garantilemektir. 
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Hiçbir zaman olumsuzluk ve mazeret tuzağına düşmeyin.  Bizim bir lise 

öğretmenimiz vardı, “bu ülke şöyle fena, böyle fena, fena olmasaydı ben size ne 

kadar iyi ders verirdim” derdi, ve biz kendisinden nefret ederdik.  Buna karşı en 

büyük örneği biliyoruz.  Hepimizin hayatını etkilemiş Büyük İnsan, zamanında 

demedi ki: “Ülkemin bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, 

bütün orduları dağıtılmış, ben ne yapayım.”  Tam tersine, kollarını sıvadı, gücünü 

ve aklını kullandı, risk aldı, gençliğe ve geleceğe güvendi, hepimiz için kazandı.  

Bu hepimiz için çok önemli bir örnek, her zaman için.  Sorunlardan kaçmayın, 

sorunların üzerine gidin; ümitli ve olumlu olun; hiç pes etmeyin; esnek, güçlü, 

atılgan olun; sonunda hep kazanın. 

 

Şimdi yaşamınızın yeni bir devresine giriyorsunuz.  Ancak yaşamınızın her 

devresinde, 60 yaşında bir genç olduğunuz zaman bile, hayata bir çocuğun 

gözleriyle bakmayı unutmayın.  Neşe, merak ve heyecanla yaşayın.     

 

Nihat Berker 

20 Haziran 2015 

 


