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Bu makalede, Koç Üniversitesi "2014-2015 Mezuniyet Töreni Konuk Konuşmacı"sı
Christiane AMANPOUR'dan bazı alıntılar ve yaşanmışlıklara dayalı deneyimlerini ve
daha anlamlı nasihatlerini paylaşabilecek rol modellerinin gençlere hitabının ödemine
yönelik değerlendirmeler paylaşılmıştır.

İranlı baba ve İngiliz annenin çocuğu olarak Londra doğan ve Tahran'da büyüyen, ABD'de aldığı
gazetecilik öğretimi sonrası bugün kariyerinde CNN Dış Haberler Servisi Şefi ve CNN International
sunucusu olan Gazeteci Christiane AMANPOUR...
… Koç Üniversitesi 2014-2015 akademik eğitim ve öğretim dönemi mezuniyet töreni
Rumelifeneri Kampüsü’nde 20 Haziran 2015 Cumartesi günü düzenlenmiş; AMANPOUR’un
konuk konuşmacı olduğu "2015 Mezuniyet Töreni Programı"ndan da henüz haberim oldu…
Konuşmada dikkatimi çeken satır başları, bazılarının aklıma getirdikleri ile;


“Türkiye'de, İstanbul'da olmak, Avrupa ve Orta Doğu'nun, İslamiyet ve Hristiyanlığın,
otoriter rejimler ve demokrasinin yan yana geldiği bu noktada olmak muazzam bir şey!”
(CE: Bu mesajdan “Bıçak sırtında yürümek gibi…” çok zor ve daha fazla beceri istiyor
demek istedi sanırım.)



“Hayatınızı neye adarsanız adayın, ailenize, içinde yaşadığınız topluluğa, ülkenize, dünyanıza
- dünyamıza - özen gösterecek kadar istekli ve zeki olacağınızı umarım.
...
Ne yaparsanız yapın, ister finansla, ister bilimle, tıpla, sanatla, spor veya gazetecilikle
uğraşın, sadece kendinizi zenginleştirmenin ötesinde bir amaca adanmış bir yol seçebilirsiniz.
Kendinize ve içinde yaşadığınız topluluğa anlam katan bir yol seçin - dönüştürücü olmayı
tercih edin.
(CE: Bu mesajdan “ALAN eliniz kadar VEREN eliniz de gelişsin!” sonucunu çıkardım.)



“... son derece riskli ve stresli bir hayata ve kariyere sahibim. Buna rağmen yaptığım işe
tutkuyla bağlıyım ki, en önemlisi bu. Ve zamanla, eşim ve oğlumla birlikte iş-yaşam
dengesinde doğruyu yakaladım.”
(CE: Bu mesaj aklıma Coca-Cola CEO Brian G. DYSON'ın 6 Eylül 1996 günü yaptığı
Georgia Tech Mezuniyet Töreni Konuşmasının aklımda kalan bölümünü getirdi:
"...
Hayatı 5 adet topu havada çevirdiğiniz bir jonglörlük olarak düşünün. Bunlar
“İş, Aile, Sağlık, Arkadaşlar ve Maneviyat” ve hepsini havada tutmaya
çalışıyorsunuz.
Yakında anlayacaksınız ki “İş” bir lastik toptur. Eğer düşürürseniz yine size
zıplayacaktır. Ama diğer dördü – “Aile”, “Sağlık”, “Arkadaşlar” ve “Maneviyat”

- camdan yapılmıştır. Eğer bunlardan birini düşürürseniz geri dönüşü
olmayacak bir şekilde aşınacak, üzerinde iz oluşacak, hasarlanacak ve belki de
tuzbuz olacak. Hiçbir zaman eskisi gibi olmayacaklar. Bunu anlamalı ve dengeli
bir hayat için çaba göstermelisiniz.
...")


“Hepiniz kesinlikle üstün başarılı öğrencilersiniz, ama hepiniz, hepimiz, sadece piyasa
ortamında değil, toplum içinde yaşıyoruz.
Son derece zeki bir grup insan, geleceğin girişimcileri için çok ilginç ve iyimser yeni bir
paradigmadan bahsediyor. Onlardan dinlediğim kadarıyla başarıyı, mutluluğu ve ilerlemeyi
sadece parayla ve hissedarların elde ettiği kârla ölçmekten uzaklaşıp bir fayda ekonomisi
yaratmaya doğru gitmeliyiz ve gayrisafi yurtiçi hâsılamızı, ne kadar istihdam sağladığımızla,
dolayısıyla ne kadar refah yarattığımızla ölçmeliyiz.
Ölçütümüz şu olmalı: Savaştan yıpranmış, mültecilerle dolup taşan, aşırı uç ideolojilerin
yükseldiği, çevresel felaketin eşiğindeki dünyamızdan daha iyi bir dünya yaratabiliyor
muyuz?
Koç Üniversitesi'nde harika bir temel bilimler eğitimi almış olan, dünyamızın en önemli
bölgelerinden birinin kalbinde yaşayan sizler, eğer isterseniz büyük bir fark yaratabilir,
dünyayı daha iyi bir yer haline getirebilirsiniz."
(CE: Bu mesajdan çağdaş kalite öğretisinde yer alan kurtarılması ile kendisi için çok
şey ifade edecek O DENİZ YILDIZını ve Konfüçyüs'ün neredeyse 25 yüzyıl öncesine
ait "Karanlığa küfredeceğine bir mum yak!" deyişini hatırlattı..)



“… kadınlar geleceğe dair her türlü planın eşit bir parçası olmak zorunda... Cinsiyet eşitliği
ve temel eşitliklerin, tüm dünyayı çok daha verimli, adil, gelişmiş ve başarılı kılacak!”
(CE: Bu mesajdan”Toplumun YARISInı es geçmeyin; geçemezsin!” sonucunu
çıkardım.)



Her birinizin hayatınızı nasıl yaşayacağınıza, gayelerinize, hayattaki amacınıza ve tutkuyu
nerede bulacağınıza karar vermeniz gerekecek. Ve bu kararları verdiğinizde, işte o zaman
dünyayı değiştirmeye başlayacaksınız. Bunu yaparken kendi iyiliğinizi düşünün... Ama aynı
zamanda dünyamızın iyiliğini, insanlığın ortak iyiliğini de düşünün"
(CE: Bu mesajdan “gönül koymadan yar olmaz!” sonucunu çıkardım.)

…
Öncelikle, bu yıl mezun olan tüm gençlere umut ettiklerini bulabilecekleri başarılı bir kariyer
diliyorum.
Mezuniyet sonrası yeni hayat dönemi başlangıcında hayata dair yaşanmışlıklara dayalı deneyimlerini
ve daha anlamlı nasihatlerini paylaşabilecek rol modellerinin gençlere hitabını çok önemsiyorum.
Bu uygulamanın dönem arası konferansları da kapsayacak şekilde her geçen gün artmasını, hatta
her form ve şekilde öğrencilerimize sahadan deneyimin doğrudan aktarılması oranın gelişebilmesini
umut ederek…
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