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MEZUN KÖŞESİ 

Buğçe SOYSAL* 

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler 

Bölümü’nden bölüm birinciliği ve fakülte ikinciliği ile 2019 yılında mezun oldum. Şu an 

sizlerin oturduğu amfilere ilk adımımı  2015 yılında atmıştım. Liseden  çıkıp bambaşka bir 

hayata adım atmak benim için büyük cesaretti. Çünkü ilk defa konfor alanımdan kilometrelerce 

uzaktaydım. İlk bir iki ay bir sonraki sene için yeniden hazırlanmayı ya da yatay geçiş yapmayı 

düşünmüştüm. Ancak buradaki kırılma noktam, tabiri caizse herkesin döküldüğü Fahri 

Hoca’nın vizesinden doksan puan alarak sınıfta estirdiğim Buğçe Soysal rüzgârı ile olmuştur. 

Hayatım boyunca hırslı değil, azimli bir yapım olmuştur. Aldığım bu sonuç, akademik hayatımı 

bu üniversitede üzerine pek çok sertifika ve diploma ekleyerek tamamlayacağımın bir 

göstergesiydi. Üniversite hayatımız sürecinde ilk ve orta öğretimin ezberci mantığından bir 

nebze olsun çıkabildiysek bu yalnızca hocalarımızın eseridir. Tarih kitapları incelendiğinde 

güçlü ve çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmış devletlerin tek yol göstericisinin ilim olduğu 

görülmektedir. Yolundan yürüdüğüm, izinden bir an olsun ayrılmadığım, ulu önder Mustafa 

Kemal Atatürk’ün “Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı ve yüksek bir topluluk 

halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder” sözü sınav haftalarımın itici gücü olmuştur. 

Bugün ise Yapay Zekâ Politikaları Derneği ile geleceğe koşan, bir yandan da 

Uluslararası Siber Güvenlik, Siber Psikoloji ve Suç Sosyolojisi üzerine akademik çalışmalarına 

devam eden bir meslektaşınız olarak karşınızdayım. Sizlerle paylaşmak istediğim en 

önemli husus ne olursa olsun bir hedefinizin olması gerektiği… Eğitim hayatınızın sonunda 

nerede olacağınızı bilmek istiyorsanız, nereye varmak istediğinizi belirlemek 

mecburiyetindesiniz. Bu nedenle kendinize doğru hedefler belirleyin. Hedefinize ulaşmada 

sizlere aldığınız eğitim, iradeniz, azminiz, kararlılığınız ve sosyalliğiniz yol gösterecektir. Evet, 

doğru okudunuz. Hem sosyal hem de başarılı olabilirsiniz. Başarınızın önündeki engel sosyal 

bir genç oluşunuz değil, bahanelerinizdir. Dört yıl boyunca kulağıma “Bu kız nasıl dereceye 

oynuyor, yerinde durmuyor, bir sanat galerisinden bir teknoloji galerisine koşturup duruyor, bu 

başarının sırrı ne?” şeklinde pek çok söz geldi. Duymayın, doğru bildiğiniz yolda 

yürümeye bakın. Önünüze tabi ki bir sürü engel çıkacak, zorlanacak hatta tökezleyeceksiniz. 

Fakat asla yılmamalısınız. Şunu asla unutmayın ki; 25 yaşında bir meslektaşınız olarak bugün 

geldiğim noktanın temelinde kendime olan inancım ve sosyal hayatımdan bir an 

olsun vazgeçmeyişim yatmaktadır. 

Lisans hayatını fikirler pazarındaki alışverişe benzetirim. Öğrenim süresince 

ceplerimiz entelektüel sermayelerle dolar, ancak mezuniyet yaklaştıkça önemli olan bu sermaye 

ile ne yapacağımızdır. Büyük bir fikrimiz var mı? Ahlaki sermayenizi, entelektüel sermayenizi 

ve alın terinizi yatırmayı planladığınız bir fikir… Dünya bir heykeltıraş gibi kendimizi 

şekillendirmemizi bekler. Hayat çok kısa ve zaman son derece kıymetli. O hâlde başkasının 

hayatını yaşayacak vaktimiz yok. Başka birinin ayak izlerini takip etmeyin, diğerlerinin sizin 

iç sesinizi bastırmasına da izin vermeyin. En önemlisi kalbinizi ve sezgilerinizi takip etme 

cesaretini gösterin. Sadece yüreğiniz sizin gerçekten ne istediğinizi biliyor. Adaletin, hakkın, 

insani değerlerin, sevginin ve kardeşliğin daima yanında olun. Tutkularınızın peşinden gidin ve 

kendinize karşı dürüst olun. Kimseye akıl vermeyin, kimseden de akıl almayın. Bu yüzden size 

vereceğim tek öneri kendiniz olmanızdır. Bana burada deneyimlerimi yazma fırsatı tanıyan 

herkese ve siz okuyuculara teşekkür ederim. 
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Çalışmadan yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar; evvela 

haysiyetlerini daha sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye 

mahkûmdurlar. Unutmayın, ulu çınarlar fırtınalı diyarlarda yetişir.  

Yolunuzu sadece aklın, vicdanın ve bilimin ışığı aydınlatsın.  


