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Bugün, bu akşam, Belediyemizin sunduğu bu nezih ortamda, DUYGU DOLU saatler yaşayacak,
Allah’ın Eşref – i Mahlûk olarak tanıttığı, aklı olan, vicdanı olan insanlar olmamızın güzel anlarına
tanık olacağız.
Burada bizlerle paylaşılacak olayların yaşanmış olayların belki de bir kısmına sizler de tanık olmuş
olabilir ya da daha birçok benzerleri çokça duymuş olabilirsiniz. Ama hem yaşanan yer
bakımından, hem olaylar bakımından, hem de olayların kahramanları bakımından
benzerlerinden FARKLI olduğunu görmeniz için, okunan metni SEÇİCİ DİNLEMENİZ gerekecektir.
İnce farklarının yanında, aslında hepsinin ortak bir yanı var. Bu ortak yanı YUNUSUMUZUN
dizeleriyle anlatmak isterim:
Aksakallı bir koca
Bilinmez hali nice
Emek vermesin hacca
Bir gönül yıkar ise
Yunus Emre der hoca
Gerekse var bin hacca
Hepsinden iyice
Bir gönle girmektir.
Evet, tüm yaşanmış olayların kahramanları GÖNLE girmeyi başarmışlardır. Bir Çin atasözü
“Gülümsemesini bilmeyen dükkân açmamalıdır” der. Gülümsemek, tebessüm etmek
SADAKADIR” der dinimiz. Böyle bir dinin temsilcileri olduğumuz için İNSANLIK biz var olduğumuz
müddetçe yaşayacaktır. Bir düşünür “Öğüt vermek kolay, ÖRNEK OLMAK zordur” demiş. Burada
takdim edilecek her bir ödül, sembolik bir anlam taşısa da ÖRNEK olmaları bakımından oldukça
önemlidir.
Sizlere, RADYO DUMLUPINARIN organizasyonunda gerçekleşen ve bu yıl İKİNCİSİ düzenlenen
İNSANLIK ÖLMEDİ ödül töreninin DUYGULARINIZI harekete geçirmesini, vicdanınızın sesini
yakalamasını dilemeden önce, birkaç kelam daha etmek isterim. Öncelikle, İNSANLIK ÖLMEDİ
ödül törenlerinin KÜTAHYA dışına taşarak devam etmesi arzumuzdur.
Biliyorsunuz, üniversitemiz 25 yaşına geldi. 25. YILI ANISINA, Allah’ın izniyle, birçok projeyi
geçirme arzusundayız. “Çanakkale için vurdular beni, Çanakkale içinde aynalı çarşı” hepimizin
dilinden düşmeyen KAHRAMANLIK türkümüz. Diyoruz ki, DUMLUPINARIN da böyle, dillerden
düşmeyen, yeni bir kahramanlık türküsü neden olmasın? Şairlerimizi, bestekârlarımızı göreve
çağırıyorum. Bunu hep beraber başarabiliriz.
Her ne işle uğraşıyorsak, mesleğimiz, meşgalemiz her neyse İNSAN MERKEZLİ OLSUN, ALLAH
RIZASI MERKEZLİ OLSUN diye temenni eder, hepinize hayırlı akşamlar dilerim.
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