
‘Bozkırın Tezenesi’ Tekirdağ’da anıldı
Namık Kemal Üniversitesi öğretim görevlileri tarafından
oluşturulan Türk Halk Müziği korosu, ‘Bozkırın Tezenesi’
olarak bilinen bozlak ustası Neşet Ertaş’ın eserlerini ses-
lendirdi.

Eğitimine İngiltere’de devam
eden 15 yaşındaki keman sa-

natçısı Elfida Su Turan, dünyanın
tanıdığı bir keman virtüözü olmak
için çalışıyor.

Keman eğitimine İs-
tanbul Üniversitesi
Devlet Konservatu-
varı’nda Veniamin
Varsavsky ile başla-
yan ve 10 yaşınday-
ken İstanbul Devlet
Senfoni Orkestra-
sı ile solist
olarak sah-
ne alan
genç ke-
mancı,
gelece-
ğin ba-
şarılı
müzis-
yenle-
rinden
biri olmayı
hedefliyor. 

Şu an İngil-
tere’de Yehudi
Menuhin

School’da eğitimine devam eden
genç yetenek, şunları söyledi:
‘Okuldaki ikinci yılım. Kemanı, 5
yaşındayken bir kilisede duydum
ve çok hoşuma gitti. Hoşuma gitti-
ğini anneme de söylemiştim. An-

nem de bana destek olmaya
karar verdi. Hoşlandığım bir

şey olması, onun da hoşuna
gitti. Bu şekilde keman çalma-

ya başladım. Sonrasında ailem
bu konuda yeteneği-

mi fark ettiği için
İstan-

bul
Üniversi-

tesi Devlet Konserva-
tuvarı yarı zamanlı sı-

navlarına katıldım ve ka-
zandım. İki sene boyunca

yarı zamanlı, ondan sonra da
tam zamanlı şekilde eğitim al-
dım. İki yıl önce İngiltere’deki
okulun seçmelerine girdim ve
tam burslu olarak kazandım.
Geçen sene eylül ayında oraya
yerleştim ve eğitimimi orada
sürdürmeye başladım.’

Kültür Rotaları Derneğince ‘Avru-
pa’dan Türkiye’ye Yürüyoruz’ proje-

sinin ilk bölümü tamamlanarak İngilte-
re’den Türkiye’ye uzanan ve 7 ülke ile
12 şehri içerisine alan ‘yürüyüş yolu ha-
ritası’ hazırlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tav-
siyesiyle kurulan Kültür Rotaları Derne-
ği’nce yürütülen ‘Avrupa’dan Türki-
ye’ye Yürüyoruz’ projesinin ilk bölümü
tamamlandı. Buna göre, İngiltere’den
Türkiye’ye uzanan ve 7 ülke ile 12 şehri
içerisine alan ‘yürüyüş yolu haritası’ be-
lirlendi.

Kültür Rotaları Derneği Başkanı
Kate Clow, yaptığı açıklamada, Avrupa
Birliği (AB) ile Türkiye’nin finansmanıy-
la AB Bakanlığı’nca hayata geçirilen ‘Si-
vil Toplum Diyaloğu 4’ programı kapsa-
mındaki ‘Avrupa’dan Türkiye’ye Yürü-
yoruz’ projesinin sonuçlarına ilişkin bil-
gi verdi.

Clow, Türkiye’nin dağlarını ve doğa-
sını çok sevdiği için 1990’lı yıllarda İn-
giltere’den gelerek Türkiye’ye yerleşme

kararını aldığını an-
lattı. Türkiye’nin do-
ğal zenginliğe kar-
şın yürüyüş yolları-
nın bulunmadığını
fark ettiklerini kay-
deden Clow, bunun
üzerine dernek çatı-
sı altında bir araya gelerek uzun ve kısa
mesafeli yürüyüş yolları oluşturmaya
ve bu yolları korumaya yönelik çalış-
malar yürüttüklerini belirtti.

ROTANIN yüZDE 70’İ TAMAM...
Likya Yolu’nun da içerisinde olduğu

bu rotaların Türkiye’nin farklı bölgele-
rinde olduğunu vurgulayan Clow, sözle-
rini şöyle sürdürdü: ‘Yaklaşık bir yıl
önce ‘Avrupa’dan Türkiye’ye Yürüyo-
ruz’ projesini hayata geçirdik. Avrupa
Via Francigena Birliği (EAVF) ortaklığın-
da, mevcut kültür yolu üzerinde bulu-
nan Antalya Demre Belediyesi, Bursa
İnegöl Belediyesi ve Isparta Eğirdir Bele-
diyesi iştirakçiliğinde yürüttük çalışma-

larımızı. Projenin Türkiye ayağında yüz-
de 70 oranında rotalarımız tamamlandı.
Fakat Yunanistan’da ciddi eksiklik var.
Yunanistan’dan geçen orijinal bir Roma
yolu olan ‘Egnatia Yolu’ vardı. Maalesef
Yunanistan’daki bölümü mahvoldu.
Üstünden bir otoban geçti, yol kaybol-
du. O nedenle bu bölgede tekrar çalış-
mamız gerekiyor.’ İtalya’dan Türkiye’ye

gelecekler için yürüyüş yollarının tanın-
ması açısından da farklı dillerde rehber-
ler hazırladıklarını dile getiren Clow,
‘Çalışmalarımız tamamlandığında Av-
rupa’dan Türkiye’ye tarihi ve kültürel
güzergâhlardan geçen yürüyüş yolları
üzerinden gelmek mümkün olacak.
Böylelikle bir sürü ülkeyi görme imkânı
da yakalanacak’ dedi.

Kale Grubu kurucusu ve Onursal Başkanı İbrahim
Bodur anısına Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sos-
yal Yardım Vakfı (KSV) çatısı altında Çanakka-
le’ye Çocuk Bilim Merkezi kurulacak.aktüel4
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►dilek atlı

Romanları ve inceleme kitapla-
rıyla son dönemde adından
söz ettiren yazar Alper Akçam,

Bursa Akademik Odalar Yerleşkesi
(BAOB)’nde önceki gün bir söyleşiye
imza attı. ‘Cumhuriyet, Kadın ve
Edebiyat’ konulu söyleşide okurları-
na Cumhuriyet öncesi ve sonrası
edebiyatımızda kadın nesnesinin
yerini ve kadın yazarların etkinliği-
ni aktardı. Dünya ve Türk edebiyatı-
nın önemli yazarlarından ve eserle-
rinden konuyla ilgili örnekler de
verdiği söyleşide yazar Akçam, ‘Di-
van edebiyatı ve Tanzimat Dönemi
edebiyatındaki edilgen kadın nes-
nesi Cumhuriyet sonrası Köy Ensti-
tülü yazarların ve 1950’li kuşağı ya-
zarlarının sayesinde etkin role ka-
vuşmuştur. Bu yazarlar arasında
Leyla Er-
bil’in ka-
lem oyna-
tarak verdi-
ği kavga
çok önemli-
dir’ diye ko-
nuştu. Söy-
leşinin mo-
deratörlü-
ğünü ise
Dr. Çetin
Tor üstlendi. 

Toplumsal olguları edebiyat üze-
rinden okumaya kalkışmak çok
doğru bir yöntem olmasa da tarihe
yönelteceğimiz bakış açısı bakımın-
dan ufuk açacağını belirterek sözle-
rine başlayan Akçam, Cumhuriyet
öncesi ve sonrası edebiyatımızın
‘kadın’ figürü üzerinden değerlen-
dirmesini yaptı. Akçam şunları kay-
detti: ‘Kadının toplumsal yaşamda-
ki yerini dolaylı olarak görebileceği-
miz edebiyat tarihimize kadın cinsi
açısından baktığımızda önce Divan
Edebiyatı ve sözlü halk kültürü üze-

rinde durmamız gerekecektir. Divan
Edebiyatın’da kadın cinsinin top-
lumsal yapının nesneleri olarak de-
ğerlendirildiğini görürüz. Ancak bel-
li ölçüde Arapça ve Farsça bi-
lenlerin anlayabileceği Di-
van Edebiyatı’nda kadın,
birey özelliği ve davra-
nış bağımsızlığı olan
bir özne değil, erkek
yaşamının bir cinsel
tatmin ve hizmet nes-
nesidir. Bu edebiyatta
kadın erkeğin ve şairin
yalnızca aşk nesnesi ola-
rak yer alır. Sayıları bir elin
parmağını geçmeyen kadın
Divan şairlerinin şiirlerindeki edil-
gen cins, âşık olunan beden de yal-
nızca kadın bedenidir. Şairi kadın
da olsa, kadın bir kullanım nesnesi

olmaktan kur-
tulamaz. Edebi-
yatımızın ilk ba-
sılı yapıtları
arasında yer
alan Tanzimat
romanında ise
kadın kahra-
manlar çoğun-
lukla edilgen ve
farklı karakter-
lerde sevgililer
olarak yer alır-

lar. Romana ağırlığını vuracak bo-
yutta etkin roller biçilen kadın kah-
ramanlar azınlıklara ait kadınlar
arasından seçilir. Onlar da çoğun-
lukla da tehlikeli, entrikacı karakter-
ler olarak yer alırlar ve erkekleri
baştan çıkarırlar.’

CUMhURİyET DÖNEMİ ETKİSİ...
Akçam, kadınların Türkiye’de 20

Mart 1930’da belediye seçimlerinde
muhtar seçebildiklerini ve 5 Aralık
1934’te yapılan anayasa değişikli-
ğiyle de seçme ve seçilme hakkına
kavuştuklarını hatırlatarak şunları

söyledi: ‘Cumhuriyet dö-
nemi romanında kadın et-

kin bir özne olmak doğrultu-
sunda adımlar atmaktadır.

Yüzlerce yıllık Osmanlı yozlaşması-
nın toplumsal yaşamda geri plana
ittiği  kadının edebiyattaki hak ettiği
dönüşüm, “Köy Enstitüleri’nin ku-
rulması, bu okullardan çıkan yazar-
ların ‘yenidendoğuş’ hamleleriyle
oluşmuştur. İşte bu zenginlikleri, de-
yim yerindeyse uyandıran ve üst-
kültüre taşıyan Baba Tonguç’un Köy
Enstitüleri olacaktı. Ardın-
dan dönüşüm, edebiyatı-
mızda Batılılaşma ve terbi-
ye etme sorunsalının iyice
geri plana itildiği 50 kuşağı
edebiyatçılarından sonra
gerçekleşir. Elli kuşağının
etkisiyle yazın dünyasına
adımını atmış ve ilk öykü-
leri bu kuşağa ait “Seçil-
miş Hikâye-
ler” de ya-
yımlanmış
Leyla Er-
bil’de erkek
yazarların
kadın cinse
yönelik tu-
tumlarını
parodileşti-
ren bir kar-
şı duruş ya-
pılanır. Ede-

biyatımızda kadın yazarların açtığı
çığır içinde adlarını özellikle anaca-
ğımız yapıtları kısaca anmakta ya-
rar var. Leyla Erbil’in Tuhaf Bir Ka-
dın (1971) ve Karanlığın Günü
(1985) adlı yapıtları, Adalet Ağaoğ-
lu’nun Ölmeye Yatmak adlı yapıtı
(1973),  Latife Tekin’in köyden şehre
göçmüş bir köylü kızının Dirmit’in
kahramanı olduğu Sevgili Arsız
Ölüm’ü, (1983), Duygu Asena’nın
1987 yılı yayımlanmış, bir feminist
manifesto sayılan Kadının Adı Yok

adlı kitabı gibi...’

Yazar Alper Akçam ‘Cumhuriyet, Kadın ve Edebiyat’ konulu söyleşide okurlarıyla
buluştu. Akçam, ‘Cumhuriyet öncesi edebiyatta edilgen kadın nesnesi, Köy Enstitü-
lü yazarlar ve 1950’li kuşağı kadın yazarları sayesinde etkin role kavuşmuştur’ dedi.
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► Söyleşinin ardından Alper Akçam,tüm kitaplarını ve bunun yanı sıra geç-tiğimiz ekim ayında raflara çıkan ‘Munise’adlı son romanını okurları için imzaladı.‘Munise’nin büyük ilgi gördüğünü belirtenAkçam, ‘Heyecanla yazdığım bu kitabım,okurlarımla daha da yakınlaşmamı sağla-dı’ dedi. Abis Yayınları’ndan çıkanroman, Ardahan’da yetim bir kızolan Munise’nin bir subayın evin-de hizmetçilik yaparak ve hiç oku-la gitmeyerek tükettiği ömrünükonu alıyor. Yazar Alper Akçam,romanında babası Dursun Akçamve amcası Durmuş Akçam’ın anı-ları ile bir kültür kahramanı olanöğretmen Topal Hasan Efen-di’nin yaşamından kesitlere deyer veriyor.

Alper
Akçam

Çanakkale’ye bilim merkezi 

Nilüfer Belediyesi’nin
Gümüştepe Mahalle-

si’nde hayata geçirdiği,
Bursa’da bir ilk olan Mysia
Fotoğraf Müzesi’ni her yaş-
tan vatandaş ziyaret edi-
yor.

Bursa Fotoğraf Sanatçı-
ları Derneği (BUFSAD) ve
Danışman Bahadır Öztu-
na’nın katkılarıyla açılan
müze, fotoğrafın ve ekip-
manların doğuşu ve gelişi-
mini gözler önüne seriyor. 

Fotoğrafa dair her şeyin
yer aldığı müzeyi, 2017 yılı
ekim ayından bu yana 5
bin kişi ziyaret etti. Büyük
ilgi gören Mysia Fotoğraf
Müzesi, pazartesi günleri
hariç her gün saat 10.00 ile
18.30 arasında fotoğraf me-
raklılarına açık kalıyor. 

Mysia  Fotoğraf Müzesi’ne
Bursalıların ilgisi büyük

Fotoğraf yaşamına önemli katkı sunan ve ala-
nındaki tarihi geçmişe ışık tutan Mysia Fotoğraf
Müzesi, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. 

hedefi dünya müzik arenası

1980’lerin Ni-
jeryası’nda,

birbirini çok se-
ven bir çiftin ço-
cuk sahibi olma
mücadelesini
anlatırken, sos-
yal ve siyasi
olayları fona
alan çok renkli
bir hikâye raf-
larda yerini
aldı. Nijeryalı
yazar ilk roma-
nı ‘Benimle Kal’,
‘hep kitap’tan
çıktı. 

Yejide annesiz büyüyen bir
çocuktur. Babasının dört eşi de
ona annelik etmez. Üniversitede
okurken Akin ile tanışır. Birbirle-
rine âşık olurlar. Dört yıldan son-
ra birbirlerini çok sevdikleri hal-
de, çocukları olmadığı için kor-
kunç bir baskı altındadırlar. Tıb-

ben çocukları olma-
ması için bir neden
yoktur. Yejide çocuk
sahibi olmak için
defalarca hastanele-
re gider. Tıptan
umudunu kesince,
alışılmışın dışında
arayışlara başlar:
Ruhani liderlere ve
büyücü doktorlara
başvurur.

Çokeşliliğin ge-
çerli olduğu Nijer-
ya’da aile büyükleri,
Akin’e ikinci bir eş
bulmaya karar ve-

rirler. Yejide ne pahasına olursa
olsun hamile kalmak zorundadır.
Karşılığında korkunç bir bedel
ödeyecektir.

2017 Baileys Kadın Yazarlar
Kurmaca Ödülü finalisti ‘Benimle
Kal’ romanını Begüm Kovulmaz
dilimize çevirdi. 

1980’LERIN NIJERyA’SINDAN
BIR ILK ROMAN:BENIMLE KAL

Kent merkezine kar yağmayan An-
talya’da kar eğlencesi yaşamak

isteyenler farklı mekân tercihlerinde
bulunuyor. Antalya Akvaryum’un
içerisinde yer alan bölgenin ilk ve
tek kapalı kar temalı etkinlikle-
rin adresi Snow World’de dört
mevsim kesintisiz kış sporu ve kar
keyfi sunuluyor. Bin 500 met-
rekare alan içerisinde yer alan
eğlence
merkezi,
geceleri
yağdırı-
lan yapay
kar ile güne

hazırlanıyor.
Sıfırın altında 5 derecelik ortama

kar montu ve kar pantolonu verile-
rek alınan ziyaretçiler, karın keyfini
çıkarıyor. İçerisinde Eskimo evleri

(iglo), Aziz Nikola evi ve bistro-
nun bulunduğu mer-

kez, özellikle çocukla-
rın ilgisini çekiyor.

Minikler, çeşitli
oyunlar-
la Antal-
ya’da

karın
keyfini çıkarı-
yor.

Gaziantep’te öğrenim gören 2 lise öğrencisi, oto-
masyon sistemlerini öğrendikleri derste kullan-

maları gereken ve ithal edildiği için çok pahalı olan
PLC deney setini, öğretmenlerinin de desteğiyle ken-
di imkânlarıyla üretti.

Piyasada yaklaşık 4 bin 700 lira olan set, Mehmet
Nurettin Horoz Lojistik Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesinin Elektrik Elektronik Teknoloji Alan Şefi Eyüp
Esmek, Elektrik Elektronik Teknoloji Alanı Öğretmeni
Muhammet Emin Şimşek önderliğindeki öğrenciler
Nergiz Acar ve Abdülkadir Eren tarafından bin liraya
temin edilen malzemelerle üretildi.

AvRUpA’DAN TüRKİyE’yE ‘yüRüyüş yOLU hARİTASI’

Antalya’da kar eğlencesi

‘MUNİSE’ ROMANI RAFLARDA...

Kendi deney setlerini ürettiler


