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KÜTAHYALI 14 SANATÇININ İSİMLERİNİN ATÖLYELERE VERİLMESİ AÇILIŞ TÖRENİ 

Prof. Dr. Kâzım Uysal 

Sayın valim. 

Üniversitemiz her alanda ilerliyor ve milletimizin beklentilerini karşılamak için var gücü ile çalışıyor. 

Bu vesile ile üniversitemizle ilgili bazı hususları paylaşıp sonra bu etkinlik hakkında konuşmak 

istiyorum. 

Kütahya Tasarım Teknoket hiç olmadığı kadar iyi durumda 

Geçen hafta tasarım teknokentimizin Keremika Kuluçka Merkezi’ni açtık. Görevi devraldığımızda 

tasarım teknokentimiz ülkemiz teknokent sıralamasında en son sıradaydı. Turnike sistemi, Ar-Ge 

portalı, interneti, kuluçka merkezi, ihracatı ve patenti yoktu. Problemleri, alt yapı eksiklikleri ve borcu 

çoktu. %20 kapasite ile çalışıyordu. Bir yıl gibi kısa bir sürede tüm altyapı eksikliklerini tamamladık, 

borçları ödedik ve şu an artıdayız. Ulusal ve uluslararası patentlerimiz var. İhracat yapan firmalarımız 

var. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi il dışından gelen ve tasarım teknokentimizde firma açan 

müteşebbislerimiz var. Şu an boş olan sadece bir ofisimiz kaldı, yani dolduk. Ek bina arayışı içindeyiz.  

Öğrenci sayımız hiç olmadığı kadar arttı 

Son yıllarda öğrenci sayılarımız düşmekteydi. Bu yıl öğrenci sayımız ve doluluk oranlarımız gayet iyi 

seviyede. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi doluluk oranı uzun yıllar sonra ilk defa %95’i aştı. 

Uluslararası öğrenci sayımız yaklaşık 5 binlere dayandı. DPÜ uluslararası öğrenci sayısı bizden önce 

1700 civarında iken son bir yıl içinde yaklaşık 3 kat artış gösterdi. Bu durum Kütahya Dumlupınar 

Üniversitesinin artık uluslararası bir üniversite olduğunun tescilidir.  

Lisansüstü öğrenci sayımız da üniversite tarihinde hiç olmadığı kadar artmıştır. Yaklaşık 7 bin 800 

civarında lisansüstü öğrencimiz vardır. Biliyorsunuz lisans öğrenci sayısı/lisansüstü öğrenci sayısı oranı 

üniversitelerin kalite sıralamasında önemli bir göstergedir. Bizden önce yaklaşık %5 civarında olan bu  

oran %15’e çıkmıştır. Bu ise yaklaşık 3 kat bir artış demektir. Biliyorsunuz lisansüstü eğitim, bilginin ve 

teknolojinin üretilmesi için çok önemlidir. DPÜ, artık bilgiyi kullanan değil bilgiyi üreten bir 

üniversitedir.  Yeni yüksek lisans ve doktora programları da açtık. İnşallah bu artış artarak devam 

edecek ve DPÜ kısa zamanda hak ettiği yere gelecektir.  

Proje sayımız ve bütçemiz hiç olmadığı kadar arttı 

Üniversite kaynaklı (BAP) projelerimiz hiç olmadığı kadar çeşitlendi ve arttı. Bizim bir yılda BAP 

projelerine ayırdığımız kaynak, bizden önceki 5 yıldan daha fazladır. Öncelikli alanlar belirledik. Bu 

öncelikli alanlar, aslında ülkemizin öncelikli alanlarıdır. Öncelikli alanları ve üniversite sanayi işbirliğini 

öncelikle destekledik. Enerji depolama, bor uç ürünleri, biyoteknoloji ve yazılım ile ilgili alanlara özel 

bütçeler ayırdık. Bu alanlarla ilgili araştırma ve uygulama merkezleri kurduk. İnşallah bunların 

neticelerini de kısa zamanda alacağız. 



Üniversite dışı kaynaklardan aldığımız projeler de şimdiye kadar hiç olmadığı kadar arttı. TUBİTAK, 

Zafer Kalkınma ve Avrupa birliğinden alınan projelerde önemli artışlar oldu.  Kamu -üniversite-sanayi 

işbirliğine de çok önem veriyoruz ve DPÜ tarihinde olmadığı kadar iyi durumdayız. TÜBİTAK ın 

desteklemiş olduğu 2244 sanayi doktora programından ilk defa öğrenci aldık ve 44 üniversite arasına 

girdik. Sanayicilerimizle kamu kurumlarımızla şimdiye kadar hiç olmadığı kadar işbirlikleri yapıyor ve 

protokoller imzalıyoruz. 

Personel memnuniyetimiz hiç olmadığı kadar arttı 

Eskiden bir sağa bir sola savrulurduk. Bir dönem 28 Şubat çetesinin bir dönem de 15 Temmuz 

haşhaşilerinin etkisinde kaldık. Bu üniversitede şimdiye kadar hak ettiği ve hiçbir suçu olmadığı halde 

kadro bekleyen ve bu sebeple mağdur olan doçent ve profesörler her dönem olmuştur. Hamdolsun 

hak edene hak ettiğini verdik. Şu an birkaç inceleme ve soruşturması olan arkadaşım hariç kadro 

bekleyen doçent ve profesör adayımız yok. Biz sadece hak edişe bakıyoruz. Başarıya ve üretkenliğe 

bakıyoruz. Yüz kızartıcı suçu yoksa terör örgütleri ile iltisaklı değilse ve hak etmişse kadrosunu 

veriyoruz. Bu da üniversitemizde ciddi bir rahatlamayı beraberinde getirdi. Şu an bana kadro talebi 

için gelen yok. Herkes işine gücüne bakıyor. Güven içinde çalışıyor. Bu da üretkenliği ve başarıyı 

beraberinde getiriyor. 

İyi yoldayız ve inşallah emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz. Üniversitemize, Kütahya’ya ve aziz 

milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu kadar iş yaparken elbette bazı olumsuzluklarla 

karşılaşacağız. Her yaptığımız beğenilmeyecek. Bu gayet normal. 

Türk Kültür ve Sanatına kendisini adamış Kütahyalı 14 güzide sanatçımız 

Sayın valim ve sevgili misafirler, bugün Güzel Sanatlar Fakültemizin derslik, konferans salonu, stüdyo 

ve atölyelerine Türk kültür ve sanatına kendisini adamış Kütahyalı 14 güzide sanatçımızın isimlerini 

vereceğiz. Ben, hem ebediyete intikal etmiş hem de hayatta olan çok değerli sanatçılarımızın 

isimlerini zikretmek istiyorum. 

Ahmet Yakupoğlu (Vefat etti), Ahmet Uluçay (Vefat etti), Prof. Dr. Oktay Aslanapa (Vefat etti), 

Abdullah Taktak (Vefat etti), Hüseyin Yüce (Vefat etti), Sıtkı Olçar (Vefat etti). Hisarlı Ahmet (Vefat 

etti), Hafız Emin Efendi (Vefat etti), Rıfat Çini (Vefat etti), Mehmet Gürsoy, Mehmet Koçer, İsmail 

Yiğit, İbrahim Kocaoğlu, Hamza Üstünkaya, 

Neden böyle bir uygulamayı yapıyoruz? Böyle bir uygulamayı üç maksat için yapıyoruz. Başta şunu 

ifade etmeliyim: Sanat ve sanatçı, beni Rabbime yaklaştırıyor. Bana Rabbimi sevdiriyor. Bundan dolayı 

da sanat ve sanatçıyı seviyorum. 

1. Sanatçıya vefa borcumuz olduğu için dersliklerimize isimlerini veriyoruz 

Vefa, insani bir vasıftır. Her insan kendine yardım edene ve faydası dokunana saygı duyar. İnsanın 

yaratıcıya ibadeti de vefa duygusunun gereğidir. İnsan, bu sistemi kuran, kendini yoktan var eden, 

cansız varlıkları, bitkileri ve hayvanları hayata hizmet ettiren yaratıcıya teşekkür etme ihtiyacı 

hissediyor. Dünyayı binek, güneşi soba ve lamba yapan yaratıcıya karşı minnet duyuyor. Topraktan, 

bitkilerden ve hayvanlardan tüm ihtiyaçlarını karşılayan yaratıcıya karşı insanda vefa hisleri uyanıyor. 

Zehirli bir böcekten balı, elsiz bir böcekten ipeği giydiren rabbine karşı sevgi duyuyor. Vefa hissetmek 

ve seveni sevmek insani bir özelliktir. İşte biz de ilimize, milletimize, kültür ve sanat ımıza büyük 



hizmetler etmiş bu 14 sanatçımıza teşekkür ediyor ve yaptıkları katkılardan dolayı vefa borcumuz 

olduğunu düşünüyoruz. Bu 14 güzide sanatçımızın isimlerini derslik ve atölyelere vermekle bir nebze 

olsun vefa borcumuzu ödemeye çalışıyoruz.   

2. Sanatçıya karşı insani görevlerimiz olduğu için dersliklerimize isimlerini veriyoruz  

Sanata ve sanatçıya değer vermek sadece insana mahsus bir özelliktir. İnsandan başka hiçbir canlı 

sanatın değerini, sanata bakıp sanatçının büyüklüğünü anlayamaz. Yaratıcının insanı muhatap alması 

ve kendini tanımakla görevlendirmesi insanın bu özelliğinden dolayıdır. İnsan, diğer canlılardan farklı 

olarak varlıklardaki sanata bakarak Rabbini tanıyabiliyor. Kendi yaptığı gül resmi ile gerçek gülü 

karşılaştırarak rabbinin büyüklüğünü anlayabiliyor. Ben kendi yaptığım resimle rahmetli Ahmet 

Yakupoğlu’nun resmini karşılaştırıyorum, Ahmet Yakupoğlu’nun büyüklüğünü anlıyorum ve Allah’ın 

sanat kudretini daha iyi anlıyor ve O’nu seviyorum. Ahmet Yakupoğlu’nun yaptığı bir manzara 

resmiyle gerçek manzarayı karşılaştırıyorum, Yakupoğlu’nu takdir ediyorum, bu vesileyle Allah’ın 

büyüklüğünü anlıyorum ve Allah’ı daha çok seviyorum. İşte bu mantığı insandan başka hiçbir canlı 

yürütemez. O halde sanata bakıp sanatçıyı anlamak, diğer vazifelerimiz yanında insani bir görevdir. 

Biz de bu 14 sanatçımızın ürettiği sanat eserlerine bakarak sanatçılık derecelerini ve büyüklüklerini 

anladık. Büyük sanatçı oldukları için de onları seviyoruz, minnet duyuyoruz ve takdir ediyoruz. 

Bundan dolayı da isimlerini en güzel fakültemizin en güzel dersliklerinde yaşatmak istiyoruz. Böylece 

insani görevimizi yapıyoruz.     

3. Sanatçıya değer vermek eğitim açısından önemli olduğu için dersliklerimize isimlerini veriyoruz  

Sevgili misafirler, üzüm üzüme baka baka kararır. Ortam, ortamın şartları insan gelişimizde çok önemli 

yere sahiptir. İnsan adeta hissiyat kazanı gibidir. İyi ortamlarda ve şartlarda iyi ve insani hisler 

yeşerirse insan da genelde iyi olur ve kâmil olur. Kötü ortamlarda kötü ve şeytani hisler yeşerirse de 

insan genelde kötü olur. Bundan dolayı iyi insan yetiştirmek için başta aile, mahalle, okul ve derslik 

ortamları istenilen özelliklerde olmalı. İşte Kütahyalı 14 mümtaz şahsiyetin isimlerini dersliklere 

vermekle biz aslında gençlerimizin onlar gibi olmalarını, onlara özenmelerini ve onları örnek 

almalarını istedik. Bu sanatçılarımızın isimleri ve hayat hikâyeleri dört yıl boyunca öğrencilerimizin 

hafızalarına kazınacak. Sanata özenecekler ve sanatçıyı sevecekler. Bizim de istediğimiz zaten budur. 

Sevgili misafirler, sanatla uğraşan insandan zarar gelmez. Çünkü sanat aslında içteki güzelliğin dışa 

yansımasıdır, sanat eseri ise içteki güzelliğin tecessüm etmiş, cisimleşmiş halidir. O halde kötülükleri 

önlemek, toplumdaki suç oranını azaltmanın bir yolu da sanata ve sanatçıya değer vermekten geçer.  

Sanat bir milletin hayat damarıdır. Bir millet sanata ve sanatçıya değer verdiği nispette canlanır ve 

gelişir. Medenileşir ve kökleşir. İşte tüm bu eğitimle ilgili olumlu kazanımlarından dolayı sanata ve 

sanatçıya önem veriyoruz. Sanata ve sanatçıya önem verdiğimiz için de şehrimize mal olmuş 14 

güzide sanatçımızın isimlerini Güzel Sanatlar Fakültemizin dersliklerinde ve atölyelerinde yaşatmak 

istiyoruz. İstiyoruz ki öğrencilerimiz vefat eden sanatçılarımızın ruhaniyetleri ile sağ olan 

sanatçılarımızın da örnek şahsiyetleri ile beraber olsunlar. Onlarla birlikte eğitim görsünler ve 

yetişsinler.   

Diğer fakültelere de hüsn-ü misal olsun 



Böyle bir uygulamayı yaptıkları ve  bu etkinliği düzenledikleri için başta sayın dekanımız Prof. Dr. 

Levent Mercin olmak üzere emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Bu güzel 

uygulamanın diğer fakültelerimize de hüsn-ü misal olmasını diliyorum. 

Ben, bu anlamlı etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyor, isimleri fakültemizde yaşayacak 

sanatçılarımızdan vefat edenlere Allah’tan rahmet, sağ olanlara da sağlık, huzur ve uzun ömürler 

niyaz ediyorum. 


