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Resim Çalıştayı tanıtım programında yaptığı konuşmalar 

“Uluslararası resim çalıştayımızın açılışında sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk 

duyuyorum. Yunus Emre, Ahi Evran, Hacı Bektaşı Veli bizi biz yapan değerlerdendir. 

UNESCO’nun 2021 yılını bu şahıslara adamasından anlıyoruz ki Yunus’un öğretisi, Hacı 

Bektaşı Veli’nin sevgisi, Ahi Evran’ın dürüstlüğü, mertliği, çalışkanlığı bütün dünyaca 

evrensel olarak kabul edilen değerler haline gelmiş. Bu uluslararası organizasyonumuzu da 

Türk dünyası için önemli bir yıl olan 2021 yılı içerisinde başlatmak bizim için oldukça 

anlamlı. Organizasyonumuza 12 ülkeden 45 sanatçı katılıyor. Bu sanatçılarımız bir hafta 

boyunca Silivri’nin dört bir yanına dağılacaklar. Belki bir tanesi limanda ağlarını onaran 

balıkçıyı resmedecek. Belki biri Danamandıra köyünde manda yoğurdunu mayalayan eli 

nasırlı anneanneyi, bir tanesi de 7.000 yıllık tarihi geçmişi ile birçok medeniyete ev sahipliği 

yapmış Silivri’nin tarihi mirasını resmedecek. Sanatçılarımızın eserleri 26 Kasım’da, 365 gün 

açık bir sergi salonu haline getirdiğimiz Oğuz Aral Sergi Salonu’nda sizlerin beğenisine 

sunulacak.  

Biz ‘Marka Kent Silivri’ hedefiyle yola çıktık. Marka bir kent yaratabilme hayaliyle, aşkıyla 

çalışacağımıza söz verdik. Marka kent olabilme, yani diğer şehirlerden, diğer kentlerden ayırt 

edilebilir, tercih edilebilir olabilmenin bir parametresi de kültürle, sanatla, müzikle, resimle, 

güzel sanatlarla, sporla bezenmiş bir kent olabilmektir. Roma’ya gittiğiniz zaman Kolezyum’a 

doğru yürürken 2000 yıllık tarihin içerisinde yürürsünüz. Barselona’ya gittiğiniz zaman sizi 

müthiş bir estetikle Gaudi karşılar. Yine Özbekistan Taşkent’e, Maveraünnehir’e gittiğinizde, 

Hoca Ahmet Yesevi’nin öğretisi ve ruh dünyası sizi kucaklar. Ruhsuz ve kimliksiz bir şehir 

sadece köprülerden, yüzme havuzlarından, barajlardan, yollardan inşa edilen bir şehir olur. 

Biz yaşadığımız şehre ruh katmak, anlam katmak durumundayız. Bugün de uluslararası bir 

resim çalıştayının ilk adımını atıyoruz. Bu resim çalıştayı çok heyecan verici ve çok anlamlı 

ama bizim için, Silivri’de yaşayan vatandaşlarımız için hüzünlü bir çalıştay olacak. Şimdi 

hüzün kelimesini kendisi duysaydı kaşlarını çatmadan, gülen yüzü ve pozitif enerjisi ile 

bizlere mutluluk vermeye, enerji vermeye devam ederdi. Hepimizin ablası İnci Aydar’dan 

bahsediyorum. Burada, aramızda olmasını ve bu sergiye mihmandarlık etmesini çok 

arzulardım. Bu çalıştayı, Silivri’de vefa duygusunun her zaman yaşayacağından hareketle, 

Silivri’nin güzel insanı İnci Aydar hanımefendiye ve onun değerli ailesine ithaf ediyoruz. 



Ruhu şad, mekânı cennet olsun. Sözlerime son verirken 26 Kasım’da, Oğuz Aral Sergi 

Salonu’nda bu çalıştayın meyvelerini görmek için sabırsızlandığımı belirtmek istiyorum. Bu 

vesile ile buraya kadar teşrif eden bütün konuklara sevgilerimi, saygılarımı sunuyor; 

‘Silivri’de Hayat Var’, ‘Silivri’de Sanat Var’ diyorum.”  

 


