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HEZAR DİNARİ

Biz sanatın içine ilim ve irfanı, edep ve ahlakı, insaf ve adaleti, güzellik ve zarafeti, iyi niyeti,
tevazuu katmış muhteşem bir medeniyetin vefalı evlatlarıyız. Peygamber Efendimiz “Allah
güzeldir, güzel olanı sever” buyurduğundan sanata bir başka hayranız. Atalarımızın övgüyle
bahsettiğimiz eserlerine baktığımızda lirizmin, coşkunun, göz nurunun, hoşgörünün izlerini
görürüz. Süleymaniye bakmayı bilenler için, O sadece bir cami değil, Mostar Köprüsü iki yakayı
birbirine bağlayan sıradan bir köprü değildir.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak, sanatçılarımızın atalarımızdan devraldıkları mirası, yeni
nesillere aktarma arzularına, zarif, estetik yönü yüksek, zevk sahibi bir toplumun oluşması
yönündeki çabalarına hizmet etmeyi görev bilmekteyiz.
Çini için neler yapılabilir? Sorusu çok soruldu, “Beyin Fırtınaları” yapıldı, “İstasyon grup
çalışmaları” yapıldı. Üniversitede konferanslar, sempozyumlar yapıldı, merkezler kuruldu,
festivaller yapıldı. Anlayacağınız bu şehirde çok şey yapıldı.
Aradan onlarca yıl geçti. En nihayetinde, bu yıl, Kütahya’mız için sevindirici bir yıl oldu. Başta
Belediye olmak üzere, Valilik, KÜTSO, Çiniciler Odası, Kalkınma Ajansı, Üniversite birlikteliğiyle
oluşan sinerjinin sadece Kütahya’da değil, sadece ülkemizde değil, dünyada ses verdiğini, yankı
bulduğunu, sonuç verdiğini gördük. Şu an çok güzel, çok önemli bir fırsat yakalamış durumdayız.
Ama unutmamalıyız ki; UNESCO yaratıcı şehirler ağında olmanın büyük bir sorumluluğu vardır;
ya çok güvendiğimiz çini alanında kendimizi dünyaya ispatlayacağız, bu şehri dünyaya açacağız
ya da bu güvendiğimiz dağları tarihin sayfalarına bir miras gibi bırakacak, yine bir döngüye
gireceğiz.
Üçüncü Çini ve El Sanatları Festivalinin başat bir paydaşı olarak, önümüzdeki yıllarda yapılacak
çalışmalar için bazı önerilerde bulunmak istiyorum. Bu festival veya etkinlik kapsamında, ulusal
veya uluslararası ÇİNİ ÖDÜLLERİ düzenlenebilir. Her yıl belirli bir tema seçilip, tasarım ödülleri
verilebilir. Örneğin önümüzdeki yılın teması HER EVE BİR ÇİNİ olabilir.
Çini ile ilgili etkinlikte, akademik olan bölüm, festivalden hem tarih hem içerik olarak ayrılabilir.
Kentsel dönüşümde olan yerleşimler, yeniden imar edilen şehirler mutlaka çini ile tanıştırılmalı.
Çini adına karşımıza çıkması muhtemel sorunlara şimdiden çözüm bulmalı, bilimsel
çalışmalardan destek alınmalı. Sülyen ve Zirkon içermeyen çini üretimi konusunda çalışmalar hız
kazanmalı.
Kütahya Borsası bir şekilde çiniyle buluşturulmalı.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak, bir yandan eğitim öğretimde önemli adımlar atmaya
çalışırken, diğer yandan sosyal olma, nitelikli işler yapma, unutulmaz etkinlikler yapma
konusunda üstün gayret gösteriyoruz.
Bugün yine böyle bir etkinlikle beraberiz. Başta valilik ve belediye olmak üzere, çok ortaklı bir
program yapmış olmanın hazzını yaşıyorum. Güzel bir duygu!
Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
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