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Değerli Misafirler
Cömertlik olmayınca malın, vefa olmayınca arkadaşın hayrı yoktur demiş bir düşünür.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak, bu milletin, bu şehrin bir parçası olarak, hayırlı
bir arkadaş olarak öncelikle ve özellikle adını şanla, şerefle taşıma gayreti içinde
olduğumuz Dumlupınar Şehitlerini rahmetle anıyorum.
Vefa, “seni asla unutmayacağız, unutturmayacağız” diye ebediyete uğurladıklarımızı
anmaktır. Bu sözü bizim adımıza verenlere de Vefamız olsun diye, onları rahmetle anıyor,
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak sahip oldukları vatan, bayrak, namus gibi
hasletleri önünde hürmetle eğiliyoruz.
Değerli Misafirler
Vefa; “sevgide, dostlukta ve bağlılıkta sebat etmek, sözünde durmak” şeklinde
tanımlanmaktadır. Sebat Etmek ve Sözünde Durmak, altı çizilmesi gereken önemli
kelime ve kavramlardır. Peki, nedir sebat etmek nedir? Sözünde durmak nedir?
Bu salonu dolduran herkes, sebat etmenin ne olduğunu bilir. Bu yüzden, bu nezih
topluluğu tanımlarda boğmayacağım. Ama şunu kendimize soralım istiyorum: İlk kime
ve ne zaman söz verdik? Bir daha dönmemek üzere hangi sözü verdik? Verdiğimiz sözü
sonuna kadar götürme kararlılığımız devam ediyor mu? Allah’ı bilen, din gününe inanan
bir Müslüman için Vefa apayrı bir anlama sahiptir. Vefa, Ahde Vefa’dır. Vefa, bu yüzden
KALU BELÂ’DIR. KALU BELÂ’DA verdiği sözü unutmamaktır, akıldan asla çıkarmamaktır.
Değerli Misafirler
Ayrı düştüm dost elinden
Yıllar var ki çarpar sinem
Vefalı Türk geldi yine
Selam Türk’ün bayrağına
Çok özel bir milletiz, çok güzel bir milletiz. Merhamet gibi, adalet gibi, şefkat gibi, Vefa
Duygu’sunu da üst düzey yaşayan ve yaşatan bir milletiz. Şiirde dediği gibi şairin “Vefalı
Türk geldi yine”! Demek ki daha önce gitmiş, tekrar gitmiş, tekrar gitmiş. Sevgiyi
sürdürmüş, verdiği sözü tutmuş, bağı koparmamış. Ne mutlu, duyguların en güzeli Vefa
Duygusunu yaşayan ve yaşatanlara!
Hiç tanımadığımız halde, mezar taşında Ruhuna Fatiha yazıyor diye dua edecek
kadirşinas bir milletiz. Annemizin, babamızın, bir yakınımızın kabrine uğradığımızda,

komşu kabirdekilere de dua edecek kadar cömert bir milletiz. Zaten vefanın en güzeli de,
hiç tanımadığımız ceddimiz ile tanışma imkânımızın olmayacağı gelecek kuşaklar
arasında köprü kurmak değil midir?
Değerli Misafirler
Vefa yenilenebilir enerji kaynağımızdır. Geçmişin rüzgârını arkamıza almak, geleceğin
güneşini başımızın üstümüzde tutmak gibidir vefa! Vefa, üzerimizde hakkı ve hukuku
olanları, az bile olsa faydası dokunanı, yapılan iyilikleri, ikramı, mazisini, atasını, ecdadını,
tarihini unutmamasıdır. Bu yüzden vefa, andıklarımızdan çok ananları yüceltir.
Değerli Misafirler
Kültür, Sanat ve Spor alanında Kütahya’ya değer katan şahsiyetleri anmaktan, Kütahya
Dumlupınar Üniversitesi olarak şu anda aramızda olmayan bu şahsiyetlere Vefamızı
göstermekten duyduğum mutluluğu kelimelere dökemediğim için üzgünüm.
Vefa Geceleri, tarihe sadece güzel bir anı olarak geçmeyecek, aynı zamanda bir miras
olarak kaydedilecektir.
Sözlemime son verirken, biraz sonra sergileyeceğimiz Vefa Geceli 1 törene sabırla seyirci
kalmanızı, güzel bir anı olarak yaşamanızı diliyor, hepinizi saygı, sevgi ve en derin
muhabbetle selamlıyorum.
Esen Kalın, Vefalı Kalın.
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