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İlahiyat Fakültesi
Açılış ve Oryantasyon Programı
Sevgili Öğrenciler,
Kıymetli Meslektaşlarım ve Değerli Konuklar,
Allah’ın (cc) selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin, hepinizin üzerine olsun.
İstikbalimizi ve istiklalimizi tehdit eden olaylar yaşadığımızı bugünlerde, istikbal ve istiklalimizin
teminatı olacak siz değerli öğrencilere seslenmekten büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek
isterim. Sizleri tanımaktan, sizleri kazanmış olmaktan mesrurum.
Sevgili öğrencilerimiz,
Hoş Geldiniz! Safalar Getirdiniz. Sizleri, İlahiyat Fakültemizi ve dolayısıyla Üniversitemizi
tercihleriniz nedeniyle tebrik ediyorum.
Başta değerli hocam, dekanım Bilal Kemikli olmak üzere, bu güzel, anlamlı, bereketli, hayırlı ve
müjdeli toplantının düzenlenmesinde gayret eden, emeği geçen aziz ve değerli meslektaşlarım,
Allah (cc.), ihlâs ve samimiyet içinde yaptığınız bu güzel toplantıdan dolayı sizlerden razı olsun.
Sevgili Öğrenciler,
Kıymetli Meslektaşlarım ve Değerli Konuklar,
Âlemlerin yaratıcısı yüce Rabbimize sonsuz hamd olsun ki, bizleri nimetlerin en büyüğü olan
İslam üzere yarattı. Sonra sayısız kusurlarımıza karşın kusursuz güzellikler nasip etti. Akıl nimeti,
ağız tadı, göz nuru nasip etti. Yiyeceklerin en lezzetlisini, giyeceklerin en güzelini, ulaşım
araçlarının en rahatını nasip etti.
Ey Allah’ım! Nimetini üzerimizden eksik etme! Ne verdiklerinle, ne vermediklerinle; bizleri
kaldıramayacaklarımızla imtihan etme!
Sevgili Öğrenciler,
İnsanlar her yıl bir yaş büyürler. 9, 10, 11 veya 15, 16, 17. Bir önceki yaşla, şimdiki yaşımız
arasında çok ciddi farklar olmaz. Ama lise bitip üniversiteye başladığınızda, sanki birkaç yaş
birden büyümüş olursunuz. Bir anda kendinizi yeni bir dünyanın içinde bulursunuz. Artık
sorunlarınıza kendiniz çözümler üretecek, mücadeleyi tek başınıza yapmak zorunda kalırsınız.
Çok geçmeden, büyüdüğünüzün farkına varırsınız.
Bu yüzdendir ki; bizler siz gençlere sorumluluk üstlenmeye hazır, yetişmiş bireyler olarak
bakıyoruz. Sizlere değer veriyor, yetişmeniz için büyük uğraş veriyoruz. Bir kısmıyla bu yıl,
diğerleriyle önümüzdeki yıllarda tanışacağınız tüm öğretim elemanlarım adına söyleyebilirim ki;
burası, DPÜ İlahiyat Fakültesi, başka hiçbir yerde bulamayacağınız ölçüde sıcak, samimi, huzur
bulacağınız bir aile olacak. Ne mutlu sizlere!
Sevgili öğrencilerim,
Sizlerden öğrencilik dışında birçok isteğim olacak. Lütfen eğitim öğretim gördüğünüz bu şehri
yakından tanımaya çalışın. Ulu Camiyi, Dönenleri mesken edinin. Hisarlı Ahmed’i, Hüseyin

Yüce’yi, Ahmet Yakupoğlu’nu; Hayme Ana’yı, Evliya Çelebi’yi, Ergün Çelebi’yi, Gaybi Efendi’yi
asla ihmal etmeyin.
Kütahya, coğrafik bir şehir değildir. Kütahya, tarihtir, Anadolu’nun bizzat kendisidir.
Medeniyetlerin soluklandığı, hayat bulduğu yerdir. Kütahya, hem Selçuklu, hem Osmanlı’dır.
Kütahya, aradığınızı bulduğunuz her hangi bir şehir değil; arayıp ta bulamayacağınız güzelliklere
sahip nadide bir şehirdir.
Sevgili öğrencilerim,
2015 – 2016 Eğitim Öğretim yılının sizlere ve ailelerinize; üniversitemize ve ülkemize hayırlı
olmasını dilerim.
Sanırım önemli bir kısmınız Bayram nedeniyle memleketlerine gidecek. Anne ve babalarınıza,
amca ve dayılarınıza, hala ve teyzelerinize, dede ve ninelerinize, abilerinize ablalarınıza,
kardeşlerinize selam ve muhabbetlerimle, bayramınız mübarek, yolunuz açık olsun.
Allah yolunuzu da, bahtınızı da açık etsin
Sizleri, emanetleri zayi etmeyen, koruyup kollayan, esirgeyip bağışlayan Allah’a (cc) emanet
ediyorum.
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