
Sayın Bakanım, değerli mesai arkadaşlarım, bugün mezuniyetleri 

ile sevinç ve heyecan duyduğumuz sevgili öğrencilerimiz, bin bir 

emekle bugünlere getirdikleri ciğerpareleri evlatlarının iftihar 

günlerinin sevincini yaşayan pek kıymetli velilerimiz; değerli 

hanımefendiler, beyefendiler… Hepinizi en kalbi duygularımla ve 

muhabbetle selamlıyorum. Bu tarihi programımıza, İstanbul 

Medeniyet Üniversitemizin ilk mezuniyet törenine hoş geldiniz, safalar 

getirdiniz. 

Her güzel şeye başlarken dediğimiz gibi: Bismillah! Yine, yeni, 

yeniden Bismillah! 

Bugün sevinçli ve heyecanlıyız, çünkü 2010 senesinde açılan genç 

üniversitemizde bir ilki yaşıyor, ilk mezuniyet törenimizi 

gerçekleştiriyoruz. Şu an karşımda oturan ve kendilerini Medeniyetliler 

olarak hayata uğurlayacağımız mezunlarımız; Siyasal Bilgiler 

Fakültemizin İktisat ve Uluslararası İlişkiler, Edebiyat Fakültemizin 

Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı ve Felsefe bölümleri mezunları ile Sosyal 

Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitülerimizden yüksek lisans ve doktora 

dereceleri alan öğrencilerimizden oluşuyor. Bugün onlar için olduğu 

kadar, bizim için de çok önemli bir gün. Bu önemli günde bizi yalnız 

bırakmayarak programımıza teşrif eden kıymetli bakanımıza, mezun 

öğrencilerimiz ve üniversitemiz adına teşekkürü borç biliyorum. Yine 

mezunlarımızın bu en güzel günlerinde sevinçlerini paylaşmak üzere 

uzaktan yakından teşrif eden kıymetli velilerimizi ve yakınlarını saygı ve 

minnetle selamlıyorum. Kendileri ile son kez ortak program 

yapacağımız, ama hayatları boyunca gönlümüzün beraber olacağı 

çiçeği burnunda mezunlarımızı da tebrik ediyor, başarılarının hayat 

boyu devamını diliyorum. 

Kıymetli davetliler, 



2010 yılında kurulan İstanbul Medeniyet Üniversitemiz 

İstanbul’daki en genç devlet üniversitesi olarak kendisine kısa zamanda 

ciddi, entelektüel ve saygın bir yer edinmiş, yaptığı güzel ve enerjik 

başlangıçla uzun bir koşu gerektiren bilimsel etkinlik ve itibar yarışında 

tüm paydaşlarına umut vermiştir. İstanbul’un en kolay ulaşıma sahip, 

en stratejik yerlerinden birisinde konuşlanmış merkezi yerleşkesi ve 

her geçen gün zenginleştirdiği beşeri sermayesi ile üniversitemiz 

inanıyoruz ki kısa zamanda Yeni Türkiye’nin ilim ve irfan 

merkezlerinden birisi olacaktır. Bir merkez olmanın temel 

esprilerinden bir tanesi, yeteneklerin inkişaf edebileceği bir muhit 

oluşturmaktır. Biz, bilgi ve beceriyi değerlerle birlikte özümsemiş, 

analiz ve sentez yapma yetkinliğini haiz, fikri hür, vicdanı salim ve hissi 

selim yeteneklerin, önce ortaya çıkartılıp sonra inkişaf etmelerinin 

sağlanmasını, bir diğer ifade ile velut bir muhit ve ortam 

oluşturulmasını üniversitemizin en temel işlevi olarak görüyoruz. Bu 

işlevin sağlıklı bir şekilde yerine getirilebilmesi hayata, insana ve 

zamana yönelik köklü, esaslı ve sağlam bir medeniyet telakkisi 

geliştirilmesine bağlıdır. Doğrusu biz, böyle bir telakki ile insanlığa 

yüzyıllar boyunca adalet ve merhamet tevzi etmiş bir ecdadın ahfadı 

olarak üniversitemizin tam da bu zemin üzerinde yükseldiğini 

düşünüyoruz. Temellerini; kurtarıcı inancımız, necip milletimiz, zengin 

tarihimiz ve eşsiz coğrafyamızda bulabileceğimiz medeniyet 

telakkimiz, mevhum ya da muhal bir kurgudan öte yaşanmış, tecrübe 

edilmiş, gücün ve imkânların adalet ve refahı temin edecek şekilde 

kullanılmasının eşsiz örneklerinden birisi olarak kendisini ispatlamış 

dipdiri bir hayat nizamıdır. Bugün mesele, bir zamanlar hayatı, insanı 

ve zamanı, gerçek anlamı ile buluşturmuş o eşsiz medeniyet telakkisi 

ile insanlığı bir kez daha nasıl buluşturacağımızı keşfetmek meselesidir. 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi’ni klasik ya da yeni nesil bir 

üniversiteden ayıran işte bu medeniyet telakkisinin, rüyasını görmenin 

ötesinde derdine ve yoluna düşmüş olmasıdır. Bizler bu açıdan bir 



yükseköğretim kurumu olma sorumluluğunun kendi ruh kökümüzde 

yattığını derinden hissediyor ve bu şuurla milletimize ve insanlığa katkı 

sağlayacak özgün bilgilerin hikmet ve marifet gaye-i hayaliyle 

üretileceği bir ortamı elbirliğiyle oluşturmanın gerekliliğine inanıyoruz.     

İki kıtayı birleştiren, dünyanın incisi bir şehirde, güzel 

İstanbul’umuzun en merkezi yerinde bulunuyoruz. İçinde 

bulunduğumuz havza; tarihi, tecrübesi ve potansiyeli ile 

medeniyetlerin bir arada, barış ve esenlik içinde yaşamasının ve bu 

anlamda insanlık ailesinin muhtaç olduğu barış ve kardeşliğin sır 

olmayan formülünü barındırıyor. Evet, bu formül sır değildir, çünkü 

içinde yaşadığımız şehir yüzyılların içinden bir hürriyet, refah ve 

kardeşlik adası olarak bugünlere bu formülle gelmiştir. Yaşadığımız zor 

günlere, geçirdiğimiz sıkıntılı süreçlere rağmen biz bu formülü yeniden 

hayata geçirebilecek bir potansiyele sahibiz. İstanbul Medeniyet 

Üniversitesi, sadece ismiyle bile bu potansiyelin geleceğin dünyasında 

ortaya koyacağı büyük ve onurlu görevin en somut ve görünür 

temsilcilerinden birisidir. Sorumluluğumuzun farkındayız. Henüz 

emekleme safhasında olmamıza rağmen heyecanımız işte bu 

sorumluluğu kalbimizin derinliklerinde hissetmekten kaynaklanıyor.   

Kuşkusuz henüz yolun çok başındayız. 10 fakülte, 4 enstitü, 2 

yüksekokul ve 7 ayrı yerleşkede, 26 lisans, 48 yüksek lisans ve doktora 

programı ile eğitim ve öğretime devam ediyoruz. 3000 civarında lisans, 

2000 civarında yüksek lisans öğrencimize 566 akademik personel, 156 

idari personelle hizmet veriyoruz. Kalıcı binalarımızın planlamalarını ve 

mimari projeleri ikmal ettik, inşaatlarımıza başladık. İlk binamızı, 

araştırma ve geliştirme faaliyetlerine verdiğimiz önemin bir nişanesi 

olarak Merkez Araştırma Laboratuvarı olarak belirledik. 20 bin 

metrekareden büyük kapalı alanı içeren ve birçok disiplini içerisinde 

barındıran Laboratuvarımızda, gerek temel tıp bilimleri ve gerek fen ve 

mühendislik alanlarının çok değişik branşları bir arada çalışabilecek. 



Merkezi laboratuvarımızın yanında 25 bin metrekarelik kapalı alana 

inşa edilecek kütüphanemiz ile ilgili de mimari proje bitme noktasına 

geldi. 24 saat açık olmasını planladığımız ve en az 1 milyon kitap ile 

hayata geçireceğimiz kütüphanemiz mimari tasarımı ve işlevselliği ile 

bizi ciddi anlamda heyecanlandırmaktadır. Üsküdar Belediyesi ile 

yürüttüğümüz Çocuk Üniversitesi; yine bazı belediyeler, TÜBİTAK, 

MÜSİAD ve THY ile işbirliği içinde Akfırat yerleşkemizde hayata geçecek 

Teknoparkımız, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanemiz bünyesinde 

faaliyete geçecek Otizm Merkezimiz ve en önemlisi aldıkları ödüller, 

başarılar ve dünya çapındaki çalışmaları ile gururumuz olan beşeri 

sermayemiz İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin zenginliğine 

verilebilecek diğer örneklerdir. 

Sevgili mezunlarımız, 

Üniversitemizin kuruluş aşamasında sizinle birlikte olduk. Yeni 

kurulmuş bir üniversitenin ilklerini sizinle yaşadık. Doğrusu sizlerle çok 

daha güzel şartlarda, çok daha güzel imkânlar ve hiçbir eksiği olmayan 

pırıl pırıl bir yerleşkede, yani beş sene sonrasının İstanbul Medeniyet 

Üniversitesi’nde beraber olmak isterdik. Fiziki şartları kısmen sağladık 

belki, ama sizlerle yaşadığımız manevi birlikteliği bundan sonra 

geleceklerin hiçbirisi yaşayamayacak, çünkü sizler bizim ilkleri 

yaşadığımız heyecanımızın bir parçası oldunuz. Şu an yanında 

bulunduğumuz binaların açılışı, ilk spor tesislerimizin hayata geçişi, ilk 

temel atma törenimiz, ilk mezuniyet programımız gibi birçok ilki sizinle 

tattık. Bu anlamda sizler İstanbul Medeniyet Üniversitesi tarihine 

geçtiniz. Dolayısıyla, yeriniz başkadır. Sizleri sadece acı tatlı ilkleri 

yaşadığımız öğrencilerimiz olarak değil, birlikte çatmaya uğraştığımız 

evimizin ilk zorluklarını yaşadığımız ve sonra uğurladığımız evlatlarımız 

olarak görüyoruz.  



Sizinle dört sene boyunca yaptığımız bu güzel yolculukta yol 

arkadaşınız olmaktan ne kadar mutluluk duyduğumuzu tahmin 

edemezsiniz. Bizler hep, bulunduğu yer ile değil ufkundaki hedef ile 

gözleri ışıldayan, yaptıkları ile değil, yapacakları ile yaşayan bir 

akademik ve idari kadro olmaya gayretinde olduk. Yaptığımız her 

çalışmanın, attığımız her adımın, düşündüğümüz her projenin ve yola 

birlikte koyulduğumuz her arkadaşımızın, milletimiz ve insanlık için 

büyük önem arz eden medeniyet ufkunun bir bileşeni olduğunu hiç 

unutmadık. Şimdi yüreğimizde hüzünle karışık bir sevinçle 

uğurladığımız sizlerin “Medeniyetli olma farkını” yerleşkelerimizin 

dışına taşımanızı istiyoruz. Nedir Medeniyetli olma farkı? 

Öğrenmenin, öğrendiği ile yaşamanın ve yaşadığı ile hayata 

dokunmanın, dokunduğu yeri yeşertmenin ve güzelleştirmenin 

muhteşem yolculuğundan bir an bile geri kalmamak… Medeniyetli 

olma farkı budur işte. Sürekli yeniden doğmak… Hiç pörsümemek… 

Sürekli ışıyan bir umut ve heyecanla hayatın güzelleşmesi, insanın 

iyileşmesi ve zamanın bereketlenmesi için çalışmak… Ümitsizliğe, 

karamsarlığa ve ye’se düşmemek… Lütfen bundan sonraki hayatınızda 

Medeniyet Ailesi’nin mezun bir bireyi olmanın sevincini, bu ailenin 

daha iyi, daha güzel ve daha verimli bir geleceğe sahip olması açısından 

üstleneceğiniz sorumlulukla taçlandırınız. İstanbul Medeniyet 

Üniversitesi’ne mensubiyet, tüm insanlığı içine alan bir mesuliyete 

sahip olmak demektir. Bizler, bir zamanlar tam da bu mesuliyetle 

dünyaya adalet ve merhamet dağıtmış bir medeniyetin varisleriyiz. 

Dünyanın adalet ve merhamete her zamankinden daha çok ihtiyaç 

duyduğu bir zaman diliminde, tıpkı ecdadımız gibi yine adaletin ve 

merhametin merkezi olabiliriz, çünkü bunu sağlayabilecek tecrübe, 

dinamizm ve potansiyele sahibiz. 

Sevgili Öğrencilerimiz, 



Mezuniyet törenleri bir nevi son ders niteliği de taşır. Bu son 

buluşmamızın hayatınızın önemli dönemeçlerinden biri olduğunun 

idraki ile size her zaman faydası olacağını düşündüğüm birkaç noktayı 

Anadolumuzun irfan ve hikmetinin sesi Yunus’la ifade etmek isterim.  

Yunus diyor ki: “Hak cihana doludur/Kimseler Hakkı bilmez/O'nu 

sen senden iste/O senden ayrı olmaz.” Yeryüzü, yar yüzüdür. Herkes 

ve her şey Hakkın tecellisidir. Bunu bilmekten daha büyük bir meslek 

ve meşgale yoktur. İçimizdeki ve dışımızdaki işaretleri anlamak, idrak 

etmek ve çözmek ve bu işaretlerle yaratılmışlara, Yaratan’dan ötürü bir 

sevgi ile yaklaşmak temel amacınız olsun. 

Devam ediyor Yunus: “Dünyaya inanırsın/Rızka benimdir 

dersin/Niçin yalan söylersin/Çün, sen dediğin olmaz.”    Dünya bizim en 

büyük fırsatımız ve aynı zamanda imtihanımızdır. Hayatı sevmek şükür, 

dünyayı ganimet bilmek en makbul fikirdir. Dünyaya tertemiz ve güzel 

olarak geldik. Şimdi burayı güzelleştirmek ve buradan yine güzel olarak 

ayrılmak görevimizdir. Gayret eder, uğraşır, çabalar ama son tahlilde 

olacağın Hakkın hükmü olduğunu biliriz. 

“Dünyaya gelen göçer/Bir bir şerbetin içer/Bu bir köprüdür 

geçer/Cahiller onu bilmez.” İlim ve hikmet arayışından daha üstün bir 

arayış yoktur. Bu arayıştan hiç geri kalmayınız. Eşyanın hakikatine erme 

mücadelesinin bugün bir tahakküm aracı haline getirilmesine hep karşı 

çıkınız. İnsanı insana kul edecek her türlü teknolojik, ekonomik ve 

sosyal sömürüden uzak ve salim kalmanın yolu, dünyanın gelip 

geçilecek bir köprü olduğunu unutmamaktan geçmektedir, bunu asla 

aklınızdan çıkarmayınız. 

“Gelin tanış olalım/İşi kolay kılalım/Sevelim sevilelim/Dünya 

kimseye kalmaz.” Muhabbet bizim medeniyetimizin en güzel 

kelimelerinden bir tanesidir. Habbe yani tohum kökünden gelir. 

Kâinatın mayası muhabbettir. Her kalıcı, yararlı ve olumlu işin kökünde 



de muhabbet vardır. Dolayısıyla, ne yapıyorsanız muhabbetle yapmaya 

gayret ediniz. Aşk, şevk ve heyecan her işinizde buram buram koksun. 

O zaman göreceksiniz ki işiniz, dalları göğe uzanan bir ağaç gibi ya da 

yediveren başaklar gibi sizi ölümsüzleştirmiştir.  

Yunus şöyle bitiriyor: “Yunus sözün anlarsan/Mani'sini 

dinlersen/Sana bir dirlik gerek/Bunda kimesne kalmaz.” Herkesle iyi 

geçinmek yetmez. Herkesin birbiri ile iyi geçineceği bir ortamı 

oluşturmak da önemlidir. Ekonomik çıkarların bütün ilişkileri tayin 

ettiği bir vasatta bunun ne büyük bir amaç olduğunu bilmem izaha 

gerek var mı? Sizler iyiliği temin edecek bir dirliği hem kendinizde 

gerçekleştirmek hem de herkese yaymak durumundasınız. Şunu 

unutmayınız ki iyiliğin temsilcisi olmak kadar, onun gür sesi olarak öne 

çıkmak da önemlidir. 

Kıymetli Veliler; 

Çocuklarınız, ciğerpareniz yavrularınız emanetimizdi. Onları sıcacık 

yuvalarınızdan, sizinki kadar olmasa da yine de aratmayacağını 

düşündüğümüz Medeniyet Ailesi’nin yuvasına aldık, ilim ve erdem 

yolculuğunda onlarla birlikte yürüdük. Şimdi ayrılık zamanı geldi. 

Bundan sonraki hayatları için onlara çok daha güzel yuvalar temenni 

ediyoruz. Nereye giderlerse gitsinler, Medeniyet ailesinde, bu sıcak 

yuvada aldıkları değerler ve edindikleri birikimler onlara hayat 

yolculuklarında hep eşlik edecek. Medeniyetli olmanın onlara 

verdikleri ile sizin bugüne kadar onlara vermeye çalıştıklarınız birlikte, 

yürekten inanıyorum ki hayatlarının başarı, şeref ve dürüstlüğe giden 

kılavuzu olacak. Bizler onlara ruhumuzun ufkunda ışıldayan büyük 

medeniyet gayesi çerçevesinde bilgiye erişim, yöntem, çalışma disiplini 

ve en önemlisi bir çevre vermeye çalıştık. Fikr-i selim, zevk-i selim ve 

kalb-i selim sahibi insanlardan oluşan bu çevre, inanıyorum ki bizlerin 



ve çocuklarınızın iki dünyasını da imar edecek bir kalite, yetkinlik ve 

ehliyet vaat ediyor.  

Kıymetli misafirler, 

Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana bir üniversitenin varoluşunu 

mümkün kılan en önemli iki unsurun öğrenciler ve akademisyenler 

olduğunu söyledik. Başta ben olmak üzere, tüm yönetim 

kademelerimiz bu iki önemli bileşene hizmet vermek, işlerini 

kolaylaştırmak; “öğrenme, öğretme, üretme ve uygulama” 

yolculuğunda bu unsurlara hız katmak için buradayız. İlk mezuniyet 

törenimizle uğurladığımız pırıl pırıl öğrencilerimizin her birisinin ışıltılı 

simalarında, üniversitemiz için kurduğumuz hayal ve ideallerin 

yeşermeye başladığını görmekle sevinçliyiz. Mimarîsinden akademik 

kadrosuna, kütüphanesinden araştırma merkezlerine, sosyal mekan ve 

imkanlarından sanatsal ürünlerine her birimi ile aynı heyecan ve gaye 

ile büyüyecek üniversitemizin, asırlardır ısrarla telaffuz ettiğimiz 

“medeniyet”in teşekkülüne zemin ve iklim hazırlayacağından 

kuşkumuz yoktur. 

Bu inanç ve düşüncelerle yeni mezun öğrencilerimizi tekrar tebrik 

ediyor, siz kıymetli katılımcılara törenimize iştirakinizden ötürü 

minnettarlığımı ifade ediyor, programımızın düzenlenmesinde emeği 

geçen herkese teşekkür ediyor, hepinize sevgi ve saygılarımı 

sunuyorum.  

Son söz, Kerim Kitabımızın ifadesiyle, Hz. Musa’nın Rabbine yaptığı 

dua olsun ve bizler de hem kendimiz hem tüm mezunlarımız için amin 

diyelim: “Rabbişrahli sadri, ve yessirli emri, vahlul ukdeten min lisani, 

yefkahu kavli…”   “Ey Rabbim! Gönlüme ferahlık ver, işlerimi kolay kıl, 

dilimdeki düğümü çöz de sözlerimi anlasınlar” AMİN. 

Allah’a emanet olunuz efendim. 


