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Çok değerli Darüşşafakalılar, Darüşşafaka dostları, kıymetli öğretmenler, değerli veliler, sevgili 
gençler ve kıymetli mezunlar;  

Hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyor ve bir Darüşşafaka gönüllüsü olarak bu anlamlı günde 
sizlerle birlikte olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum.  

Benden sizlere kısa bir konuşma yapmam istendiğinde ruh halinizi daha iyi anlamam için epeyi 
geriye, 45 sene öncesine gitmem gerekti.  Lise mezuniyet heyecanımı anımsamaya çalıştım.  O 
kadar geriye gitmek pek kolay olmadı ama üniversiteye hazırlık ve sonrasında meslek seçimi 
için bugünün koşullarına göre çok daha kısıtlı bilgi ve erişim seçeneği ile kariyer yolculuğunu 
nasıl öngörmeye çalıştığımı düşündüm.  Beni bekleyen fırsat ve zorlukları hangi yöntem ve akıl 
ile yönetebileceğimi tasarladığım endişeli günleri gözümün önüne getirmeye çalıştım. 
Matematiğe olan sevgim nedeniyle mühendislik dışında bir mesleği aklımdan bile 
geçirmediğimi hatırladım. Ancak makine mühendisliği eğitimini tamamladıktan sonra yüksek 
lisans tercihim sayesinde farklı bir bakış açısına kavuştum. Onu da bitirip çalışma hayatına hazır 
hale geldiğim zaman ülkemizin ve dünyanın geleceğini büyüklerim ile değerlendirip başta hiç 
de düşünmediğim bankacılık dalını tercih ettim; geriye bakınca iyi ki de etmişim diyorum. 25’i 
üst düzey yöneticilik olmak üzere 30 sene aktif olarak bu meslek dalında çalıştıktan sonra son 
8 sene bankacılık dahil olmak üzere çeşitli alanlarda danışmanlık çalışmalarım biraz daha düşük 
tempoda da olsa devam ediyor.  Neredeyse yarım yüzyıl önce tabii ki kariyer yolculuğumu, 
krizleri, fırsatları ve karşı karşıya kalacağım yüksek adrenalin dozunu öngörememiştim.  Bugün, 
dünyanın ve ülkemizin değişimi ve dinamiklerini de değerlendikten sonra şu saptamayı 
yapmak durumundayım ki şimdi çok daha çetin rekabet koşulları hüküm sürüyor.  Belki 
görülebilen tehditler daha da fazla, artabilir de. Ama şimdi aklını iyi kullanan, ilişki ağını kurma 
becerisini gösterip iyi odaklanabilenler için fırsatların hiç olmadığı kadar da çok olduğu bir 
dünyada yaşıyoruz. 

Hangi mesleği seçerseniz seçin ya iyi bir mühendis ya başarılı bir bankacı ya da makbul bir 
sanatçı olun artık küresel koşullarda rekabet etme gücüne sahip olmanız şart. Ancak, yerel 
koşulları iyi değerlendirebilen ve yetenek ve çabalarını küresel boyuta taşıyabilenlerin ayakta 
kalabileceği, yani bunun artık “ön koşul olduğu bir yeni dünya düzeninden bahsediyorum size.  
Eğer yaptığınız işi dünya ölçeğinde “iyi” yapmaz iseniz dünyanın bir ucunda onu sizden daha 
iyi yapabilen birisinin önünüze geçmesi şaşırtıcı olmamalı.  Gerçek rekabet bariyerleri artık 
eskisinden çok daha düşük. Bakmayın korumacılığın, gümrük duvarlarının, göç dalgalarının 
önüne geçmeye çalışan günümüz geçici popülist eğilimlerine. Akan suyun önüne set çekmeye 
yönelik çabaların uzun soluklu ve başarılı olması olası değil. Yaptığınız işe tutkuyla, heyecanla, 
aşkla sarıldığınız, başarıyı yakalamak için ter döktüğünüz, sabırla hedeflerinizi kovaladığınız 
müddetçe en iyisi sizsiniz. Hiçbir meslek dalı ve çalışma alanı yok ki yenilenme, dünyadaki 
gelişmeleri yakından izleme ve güncelleme gereksinimi olmasın.  Aslında şimdi sizi bekleyen 
belki de en büyük tehlike yaşamınızın bir noktasında rehavete kapılıp yaptığınız işin, uğraşınızın 
artık “konfor bölgesi”ne ait olduğunu düşünmek olabilir.  Rehavet, gevşeklik başarının en 
büyük düşmanıdır. Hiç aklınızdan çıkarmayın ki sizin yaptığınızı geliştirmeye çalışan, daha 
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verimlisi, daha pratiği daha ucuzu velhasıl özetle daha rekabetçisi için çalışan ve küresel 
başarıyı yakalama tutkusu ile yanıp tutuşan birileri muhakkak var. Ya sizden önde ya da sizi 
yakalamak üzere.  Bu koşullarda gevşemekten daha büyük bir rakibiniz olabilir mi? 

Tutkunun anlam ve önemine dönmek istiyorum. Bu arada başarılı insanların hayat hikayelerini 
okumaktan büyük bir keyif aldığımı söylemeliyim; size de biyografi okuma alışkanlığını 
edinmenizi tavsiye ederim. Başarılı insanların ortak özelliklerinden belki de en önemlisi işlerine 
tutku ile sarılmaları. İlk denemede başarılı olanların sayısı son derece az, nerdeyse yok gibi.  
Odaklandığı konuda hemen başarıyı yakalama telaşına kapılma yerine yaptığı hatalardan ders 
çıkartabilen, pes etmeyen, heyecanını koruyabilen yeteneklerin sonunda zafere çok daha 
yakın olduğunu görüyoruz.  Sabah uyandığınız, güne başlamaya hazırlandığınız anda işinizin 
başında bir an önce olma, hayallerinizi gerçekleştirmeye dün kaldığınız yerden devam etme 
heyecanını duyuyorsanız en azından doğru bir yerde olduğunuzu söyleyebilirim. Bu heyecanı, 
isteği duymadığınız durumları dönemsel bazda değerlendirmenizde sonsuz yarar var. Doğru 
yolda olup olmadığınızı, hedef ve hayalleriniz ile bugünün gerçekleri arasındaki farkı giderecek 
yol planınızı ve şevkinizi bir öz değerlendirmeye tabii tutmanızı hararetle tavsiye ediyorum. 
Zaman zaman içinde ataklar yapmanız gereken uzun soluklu bir yarışa başlıyorsunuz. Doğaldır 
ki aceleci kararlar, lüzumsuz zigzaglar sizi varış noktasından uzaklaştıracaktır. Çıktığınız yolun 
koyduğunuz hedeflerle ne kadar uyumlu olduğunu akılcı bir şekilde değerlendirmenin ve 
önünüze çıkacak yol ayrımlarında cesur adımlar atmanın, makas değiştirmenin de başarıda 
katkısı büyük.  

Hayal ettiğimizin bir an önce gerçekleşmesini, yaşadığımız sorunların bizden sonraki nesillere 
çözüm yoluna girmiş olarak devrini hepimiz arzu ederiz.  Ama bunu sadece arayışı bitmeyen 
“vizyoner” liderler, karmaşık ve ağır devlet mekanizmaları ve giderek popülist trendlere yenik 
düşen hükümetlerden beklememiz hiç anlamlı değil. Onun içindir ki yaşamımızda sivil 
toplumun gücü artık su götürmez bir gerçek.  Gerçekleşmesi için özlem duyduğunuz, ruhunuza 
seslenen ve iyi gelecek konularda sivil toplum örgütlerine, gönüllü hareketlere aklınızı ve 
zamanınızı ayırıp katkıda bulunmanız yaşamınızı daha değerli kılacaktır. Bu etkinliklerde aktif 
rol almanın ayrıca kişisel gelişiminize de çok ciddi bir katkı sağlayacağını unutmayın. Gönüllü 
olarak çalışanların takım çalışmasına daha yatkın olduklarını, insan davranışlarını daha iyi 
anladıklarını ve bu yetilerin de daha iyi bir yönetici daha etkin bir yurttaş olmakta önemli bir 
rolü olduğunu biliyoruz.  Arzulanan bir çıktı olmasına rağmen sivil toplum çalışmalarını sadece 
iyi bir insan olmanız için bir süreç veya sizi yetiştiren bu topluma borcunuzu geri ödeme 
yöntemi olarak da düşünmeyin.  Gelişme ihtiyacını hisseden toplumların her zaman daha iyi 
eğitim ve sanat çalışmalarına odaklandığı, çevre, ulaşım gibi konulara daha artan duyarlılık 
gösterdiği bir gerçek.  Yine biyografilerden ve güncel örneklerden öğreniyoruz ki çok başarılı, 
aranan lider özelliklere sahip sanatçı, yönetici veya siyasetçiler aynı zamanda iyi birer sivil 
toplum gönüllüsü. 

Konuları daha fazla dağıtmadan en son olarak değinmek istediğim konu başlığı ise “finansal 
okuryazarlık”. Hayatımıza son yıllarda giren bu terminoloji aslında çok basit olarak kendi 
birikimlerinizi, varlıklarınızı daha verimli yönetme konusunda bilgi ve becerilerinizi 
geliştirmekten başka bir şey değil. Hedefleriniz, hayalleriniz ne olursa olsun maddi 
bağımsızlığınızı elde etmek için mücadele etmeniz, bu bağlamda bilgilenmeniz, birikim 
yapmanız ve birikimlerinizi doğru tanımlayacağınız risk profiliniz çerçevesinde iyi yönetmeniz 
“ayıp bir şey değil”.  Gelişmişliği ve gelir düzeyi daha düşük toplumlarda bu konunun sosyal 
baskı gördüğü hatta ayıplandığı maalesef doğrudur. Ancak geleceğini iyi planlayan ve finansal 
özgürlüğünü elde eden bireylerin hayallerini gerçekleştirme şansının olduğunu da gözden 
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çıkarmayalım. Kendi sosyal güvencenizi akıllı yönettiğiniz, yani riskleri doğru tanımladığınız ve 
akılcı bir risk/getiri profili tanımladığınız bir varlık yönetimi ile elde etmeniz mümkün.  Tabii ki 
profesyonel destek alabilirsiniz, hatta almalısınız da ama bu konuda nihai karar alıcı olarak 
kendinize güvenecek düzeyde bilgi sahibi olmalısınız. Onun için finans sektörü dışında bir 
meslek dalını tercih etmeniz durumunda dahi -ki bu koşulda da terzinin kendi söküğünü 
dikemeyeceği özdeyişi pek geçerlidir- varlıklarınızı daha iyi yönetme konusunda bilgi ve 
becerilerinizi geliştirmeye odaklanmanızı tavsiye ederim. Az bile olsa birikim kültür ve 
alışkanlığını erken yaşlarda edinmeniz, uzun vadeli yatırım planları yapmanız ve bu konuda 
kendinizi geliştirmeniz mesleki başarınızı kalıcı kılmanız ve özgürlüğünüz için zorunlu 
gözüküyor. 

Değerli mezunlar; 

Bugün sizler adına çok heyecanlıyım. Çünkü bilgiye, deneyime erişimin çok daha kolay olduğu 
bir dönemde önünüzde sizi bekleyen müthiş fırsatlar var.  Daha önce de ifade ettiğim gibi fiziki 
olarak öyle gözükmese bile inanın sınırlar artık çok daha belirsiz ve şeffaf.  Küresel ve yerel 
çözüm bekleyen sorunlar dağ gibi ama umutsuzluğa kapılmamız için neden yok ve bunu fırsata 
dönüştürecek ekosistem hazır ve sizi bekliyor. Çok ama çok çalışıp, ter akıtıp, tutkunuzu ve 
heyecanınızı kaybetmediğiniz, hayallerinizin peşinden sabırla koştuğunuz sürece 
çözemeyeceğiniz sorun, elde edemeyeceğiniz başarı yoktur.  

Yolunuz ve bahtınız açık olsun! 

 

 

 


