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Sunullah-ı Gaybi ve Dönemi
Açılış Konuşması
Belediye Kültür Merkezi
Çok değerli, aziz, saygı değer hemşerilerim
Değerli Misafirler
Basınımızın güzide şahsiyetleri
Beyefendiler, hanımefendiler
Sevgili öğrencilerimiz
Hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
Ateşte Açan Çiçekler diyarına selam olsun.
Allah’ın selamı, rahmeti, bereketi, nusreti, inayeti üzerinize, üzerimize olsun.
Bursalı Mehmed Tahir Efendi Osmanlı Müellifleri isimli kitabını neşrettiği zaman ön sözüne bazı
kıymetli vecize ve sözler koymuş. Orada bir sözünde; "Kadir bilen milletlerin içinden kadri
bilinecek büyük insanlar çıkar." diyor. Bu söz çok önemli, çok kıymetli, çerçevelenecek bir söz.
Bu nezih milletin yetiştirmiş olduğu kadir kıymet sahibi insanları anmamızın, kadri bilinecek
insanların yetişmesine büyük faydası olacaktır.
Bugün, burada, bu güzel ortamda bu niyetle yapmış olduğumuz bir toplantı için bir aradayız.
Benzerlerini daha önce yaptık, yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz.
2013 yılında; Ahteri ve Dönemi Sempozyumu ile ilmi bir şahsiyeti, Ahteri Muslihiddin Efendi’yi
ve meşhur sözlüğü Ahteri Kebir’i tanıtmayı amaçladık. 2014’te Ergun Çelebi ve Kütahya
Mevleviliği Sempozyumu ile Mevlanayı, Mevleviliği, tasavvufu, Ergun Çelebiyi andık. Şimdi de;
döneminde yeterince anlaşılamayan ve hak ettiği değeri görmeyen Sunullah-ı Gaybi
hazretlerini ve Dönemi’ni bir sempozyumla, akademik olarak ele alıp torunları olarak
Kütahya’ya bıraktığı ilmi mirasını ve güzel hatırasını anarak vefa borcumuzu ödemeye
çalışıyoruz. Bu geniş katılımlı akademik toplantıların yanında, Simav ilçemizde Abdullah Simavi
ve Dönemini ele aldığımız panelimiz oldu.
Dekanımız Sayın Prof. Dr. Bilal Kemik’li hocamı ve şahsında İlahiyat Fakültemizi, bu güzel, kalıcı,
kadir kıymet bilen çalışmalarından dolayı tebrik ediyor, şükranlarımı arz ediyorum.
Üniversite senatomuz birkaç ay içinde benzer güzelliklere imza attı. Bugün burada, senato
üyelerine Simav Yerleşkemizin adını ‘Simav Dr. İbrahim Naci Eren Yerleşkesi’ olarak, Güzel
Sanatlar Fakültemizin adını ‘Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Fakültesi’ olarak değiştirilmesine
onay verdikleri için de teşekkür ediyorum.
Gelecek yıllarda kadir kıymeti bilinecek şahsiyetlerin çıkacağına inandığım bu nezih topluluğu
saygıyla selamlıyorum.
Allah yar ve yardımcınız, O’nun kutlu elçisi rehberiniz olsun
Prof. Dr. Remzi Gören
Rektör

