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Sayın Valim, Çok kıymetli misafirler,
Konuşmama, bu kutlu ve anlamlı sempozyumu düzenlememizde katkıları olanlara
teşekkür ederek başlamak istiyorum. Başta ana paydaş TİKA olmak üzere, yerelde katkı
sağlayan Tavşanlı Belediyesi ve Tavşanlı Ticaret ve Sanayi odasına şükran ve minnetlerimi
sunuyorum. Ayrıca, sempozyum fikrinden bugüne kadar, geceli gündüzlü, takdire şayan
bir gayretle, kendilerine bu sempozyumu görev edinen başta Bülent Cırık Bey olmak
üzere, tüm akademik ve idari personele teşekkür ederim.
Sayın Valim, Çok kıymetli misafirler,
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak, bir yandan tüm akademik birimlerimizde
birincil görevimiz olan eğitim-öğretim faaliyetlerine devam ederken, diğer yandan
nitelikli bilimsel çalışmalara da devam ediyoruz.
Eğitim – öğretim ve bilimsel çalışmalara ilave olarak, üniversite olarak ciddi sosyal
sorumluluklar üstleniyor, topluma faydalı işler yapıyor, Türkiye ve Dünya gündemini
yakından takip ediyoruz. İnsanlık Ölmedi Ödülleri, Kütahya’ya Değer Katan Projeler
Ödülleri, Ahde Vefa Geceleri gibi çok sayıda ulusal ve yerel etkinlikler düzenliyoruz.
Üniversite – Sanayi İşbirliklerine yönelik protokoller yapıyor, somut çıktılar elde
ediyoruz. En yenilikçi ve girişimci üniversiteler arasında ilk 50 içindeyiz.
Sayın Valim, Çok kıymetli misafirler,
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, çok sayıda uluslararası işbirliklerine sahip genç ve
dinamik bir üniversitedir. Üniversite hakkında daha fazla konuşarak, değerli vaktinizi
almak istemiyorum. Bununla beraber, üniversitemiz hakkında fikir sahibi olmanız için,
bugün burada yaptığımız sempozyuma benzer, son 2-3 yılda gerçekleştirdiğimiz
uluslararası birkaç sempozyumlardan bahsetmek istiyorum.
Uluslararası ilk önemli sempozyumu yaklaşık 2 yıl önce 19 farklı ülkeden 33 katılımcı ile
gerçekleştirdik. Bu sempozyumu, Hayme Ana’nın torunu Osman Gazi’ye beşik olmuş,
birçok kıtaya barış ve huzur getirmiş Osmanlının bu coğrafyadan doğuşunu ve tesis ettiği
büyük ve uygar medeniyeti “Domaniç’ten Dünya’ya Yayılan Barış, Osmanlı Kültür ve
Medeniyeti” başlığı ile yapmıştık.
Son iki yıldaki, uluslararası ikinci önemli sempozyumu 15 Temmuz darbe teşebbüsü
üzerinden daha bir ay geçmeden, çok kısa sürede gerçekleştirdik. 15 Temmuz 2016
tarihinde gerçekleşen hain darbe girişiminin gönül ve manevi coğrafyamızdaki etkisini
Şili’den Kolombiya’ya 33 farklı ülkeden katılan konuklarımızla birlikte “15 Temmuz Darbe
Girişiminin İslam Coğrafyasında Yansımaları” başlığıyla dünyaya duyurmaya çalıştık.

Çok güzel dönüşler aldığımız bu sempozyumdaki bildirileri Arapça ve İngilizce olarak web
sayfamızda bulabilirsiniz.
Bu sempozyumun hemen ardından, birkaç büyükelçi hariç, Ankara’da ikamet eden tüm
Kuzey Afrika Büyükelçilerini Kütahya’mızda ve üniversitemizde misafir ettik. Yapılan
uluslararası etkinliklerle hem amaca hizmet ettik, hem Üniversitemizin hem de
Kütahya’nın tanıtımına önemli katkılar sağladık. Geleceğe yönelik olarak 100’den fazla
Turizm Acentesi ile iletişime geçip yöremizin tanıtımı anlamında yabancı ülkelerden
gelecek turistlerle birlikte örneklem bir projenin de üzerinde çalıştık, zaman ve şartlar
olgunlaştığında konu ile ilgili gelişmeleri sizlerle de paylaşacağız.
Şimdi ise Mısırlı bir grup akademisyenin başlattığı çalışmayı genişletip çok farklı bir hale
getirerek Cennet mekân Sultan II. Abdülhamit Han’ı ve bu vesile ile son zamanların en
çok konuşulan ve tartışılan konularından birisi olan Türk-Arap ilişkilerini konuşmak üzere
“Arap Hafızasında II. Abdülhamit ve Türk Arap ilişkileri” adlı uluslararası sempozyumla
huzurlarınızdayız.
Çok kıymetli misafirler,
Son 40-50 içinde İran – Irak savaşı, Körfez Savaşı, dönem dönem meydana gelen
gerginlikler ve nihayetinde Arap Baharıyla gelen yıkım. Özellikle son yıllarda meydana
gelen olaylar göstermektedir ki; başta Ortadoğu olmak üzere, İslam Coğrafyasında
mezhep ve etnik kimlik üzerinden kalıcı gerginlikler oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu
gerginlikler, dost ve kardeş ülkelerin geleceğini tehdit etmektedir.
Ortadoğu’da devam eden iç karışıklıklar, Kuzey Afrika ülkelerinde yaşanan devrimler,
körüklenen mezhep ve etnik kökene dayalı ayrımcılık zemini, Müslümanların uyanık
olmasını gerektiriyor. İslam inancını ve değerlerini yaymak, Müslümanlar arasında
işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini tesis etmek yolunda önemli adımların
atılması zorunluluğu ortadadır.
Çok kıymetli misafirler,
Adı konulmamış Armageddon Savaşının doğrudan muhatabı ülkelerin siz çok kıymetli
bilim insanları, düşünür ve mütefekkirlerin katıldığı bu sempozyumun, İslam
kardeşliğinin tesisine vesile olmasını diliyorum.
Konuşmama, bizleri koruyup kollayan, esirgeyip bağışlayan Yüce Allah’ın (CC) bir
mesajını hatırlatarak son vermek istiyorum. Allah’ın (CC) bu güncel mesajını, ilk
muhatapları gibi saygı ve hürmetle dinlemenizi istirham ediyorum. Yüce Allah, Al-i İmran
Suresi 103. Ayeti kerimenin bir kısmında şöyle buyuruyor: (Bismillah)

ْ ُﷲِ َﺟ ِﻤﯿﻌًﺎ َوﻻَ ﺗَﻔَ ﱠﺮﻗ
ْ ﻮا َو ْاذ ُﻛﺮ
ْ ﺼ ُﻤ
ّ َُوا ﻧِ ْﻌ َﻤﺔ
ّ ﻮا ﺑِ َﺤﺒ ِْﻞ
ﷲِ َﻋﻠَ ْﯿ ُﻜ ْﻢ إِ ْذ ُﻛﻨﺘُ ْﻢ
ِ ََوا ْﻋﺘ
... ﻒ ﺑَﯿ َْﻦ ﻗُﻠُﻮﺑِ ُﻜ ْﻢ ﻓَﺄَﺻْ ﺒَﺤْ ﺘُﻢ ﺑِﻨِ ْﻌ َﻤﺘِ ِﮫ إِ ْﺧ َﻮاﻧًﺎ
َ أَ ْﻋ َﺪاء ﻓَﺄَﻟﱠ

Şehrimizin misafirperverliğinde güzel günler ve verimli bir sempozyum geçirmeniz
dileğimle, hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum.
Allah’ın Selamı, Rahmet ve Bereketi üzerinize olsun.
Prof. Dr. Remzi Gören
Rektör

