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Hisarlı Ahmet Sempozyumu
Açılış Konuşması
Karanfil oylum oylum
Geliyor selvi boylum
Fidan boylum gelirse
Şen olur benim gönlüm
…
Ah pınar eşme pınar
Derdimi deşme pınar
Yârim gelir su isterse
Su ver sözleşme pınar
SAYIN KONUKLAR,
Üniversitelerin temel görevlerinden biri de içerisinde yer aldıkları şehirlere fayda üretmeleri,
değer katmalarıdır. Değer Katan Üniversite sloganıyla 25 yılı geride bırakan üniversitemiz
Kütahya’mız ve Ülkemizle kaynaşarak kültür ve sanat faaliyetlerini yoğunlaştırmakta, şehrin
sahip olduğu değerlerle hem hal olmakta, şehrin sakinleriyle yakın ilişkiler içerisinde, bir
yandan akademik ve bilimsel çalışmalara, diğer yandan sosyal ve kültürel çalışmalara önem ve
öncelik vermektedir.
Bu yönde içtenlikle destek verdiğimiz çalışmalardan biri de, bu yıl 8. düzenlenen Uluslararası
Hisarlı Ahmet Sempozyumuna verdiğimiz destektir. Bu sempozyumu üniversitemizde
düzenlemekten dolayı mutluyuz. Hisarlı Ahmet adına düzenlenen bu sempozyum Kütahya’nın
ulusal ve uluslararası müzik dünyasında duyurması açısından alanında en önemli çalışmalardan
biri olarak kabul edilmektedir.
Kütahya’nın türkü coğrafyamıza kattığı isimlerden biri olan Hisarlı Ahmet, aralarında;
“Aya bak yıldıza bak, Elif dedim be dedim, İğnem düştü yerlere, Kütahya’nın pınarları,
Meşeden gel a sürmelim, Karanfil oylum oylum, Hisardan inmem diyor” türküleri başta olmak
üzere elliye yakın Kütahya türküsünü kendine has yorumuyla icra ederek TRT repertuvarına
kazandırmış önemli bir sanatçıdır.
DEĞERLİ KATILIMCILAR,
Kütahya bu bölgenin en önemli kültür ve sanat merkezlerinden biridir. Klasik edebiyatın
kurulduğu yerdir. Şeyhi’nin, Ahmedi’nin, Gaybi Sunullah’ın, Pesendi’nin şehridir. Musiki ve
resim şehridir.
Üniversitemizin 25. kuruluş yılını kutladığımız bu günlerde, 8. Uluslararası Hisarlı
Sempozyumunun kentimize yeni değerler katacağına inanıyorum. Burada sunulacak olan
bildirilerin ve etkinliklerin, sempozyum vesilesiyle şehrimize gelen siz değerli konuklarımıza
kalıcı etkileri olmasını diler, sempozyumun Kütahya’mıza ve ülkemize müzik alanında yeni
ufuklar açmasını, ayrıca ve bu sempozyum vesilesiyle “Hisarlı Ahmet Müzik Üniversitesi”
kurulması için kamuoyunu oluşmasını dilerim.

Bu sempozyumu sekiz yıldır sürekli bir biçimde sürdüren Kütahyalı Hemşerimiz Afyon Kocatepe
Üniversitesi Konservatuvarı Müdürü Sayın Uğur Türkmen Beye, kıymetli ekibine ve Kütahya
Güzel Sanatlar Derneğine teşekkür ederim.
Siz değerli sanatçı ve sanatçı dostlarına,
Saygı ve Sevgilerimle…
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