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T

ürkiye’de son yıllarda yapılan kazı ve araştırmalar, ülkemizdeki Neolitik yerleşimlerin,
Neolitik Çağ’ın tanımını değiştirecek ölçüde
gelişkin ve kendine özgü karmaşık yapıda kültürleri
barındırdığını göstermiştir. Ders kitaplarından cilalı
taş dönemi olarak bildiğimiz arkeoloji literatüründe
ise Neolitik olarak tanımlanan bu dönem, genelde
insanoğlunun avcılık ve toplayıcılığa dayalı gezginci
bir yaşamdan, genelde üretime dayalı yerleşik yaşama geçtiği kabul edilen kültür tarihinin en önemli
aşamalarından birini oluşturan süreçtir.
Bu dönem, içinde gelişen mimari, sanat ve zenaatlar, uzmanlaşma, toplumsal örgütlenme gibi birçok
“olgu” ile her şeyin değiştiği ve yeni bir düzenin
kurulduğu, birçok yeni buluşun sınanarak ortaya
çıktığı, heyecan verici bir uygarlık sürecidir. Son 50
yıl içinde Yakındoğu’daki kazılarda, bu döneme ait
birçok yeni kanıtlar elde edilmiştir. Bizimde çekirdek
bölgesinde yer aldığımız Neolitik dönemin içinde
ortaya çıkan uygarlık tarihi açısından ikinci önemli
aşama çanak-çömleğin kullanılmaya başlanması olmuştur. Son yıllarda bu çağ, besinlerin depolandığı,

4 | TOPLUM | Aralık 2021

sunulduğu pişmiş topraktan kap kacağın yapımı ve
kullanımı baz alınarak, Çanak Çömleksiz ve Çanak
Çömlekli Neolitik Çağ olarak iki ana dönemde değerlendirilmektedir.
Çanak çömlekli Neolitik, 1960 öncesi Anadolu’da sadece Mersin-Yumuktepe, Tarsus- Gözlükule ve Amik
Ovası höyüklerindeki gibi az sayıda kazılarda rastlanan bulgular çerçevesinde biliniyordu. Çatalhöyük
kazılarına kadar ise Gordon Childe’ın ünlü deyimiyle
“Neolitik Devrim”in ilk olarak Suriye-Mezopotamya
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bölgesinde ortaya çıktığı, Anadolu ‘nun bu gelişme
sürecinde marjinal bir bölge olduğu düşünülmekteydi. Buna karşın 1961 yılında Konya İli Çumra İlçesi
yakınında Çatalhöyük’te başlatılan kazılar Mezopotamya-Suriye’deki çağdaşlarından çok daha büyük,
kalabalık bir nüfusu barındıran, köyden çok kent
görünümünde şaşırtıcı Neolitik bir yerleşmeyi ortaya
çıkarmıştır.
Özellikle Urfa- Göbekli Tepe ile Batman- Körtik
Tepe’deki kazılar ise Neolitik kültür açısından bugüne kadar rastlanmamış şaşırtıcı sonuçlar ortaya
koymuştur. Batman yakınlarındaki Körtik Tepe yeni
kazılmaya başlanan, Siirt ‘teki Gusir Höyük Anadolu’nun bilinen en eski Neolitik yerleşmelerine ait
ilginç bulgulara sahiptir. Gusir Höyük Yukarı Dicle
Havzası’nda yerleşik hayatın en eski bulgularına sahiptir. Yuvarlak-çukur kulübelerin içlerinde Göbekli
benzeri dikilitaşlar ilginçtir. Körtik tepe’nin mezarlarında ele geçen ustaca biçimlendirilmiş bezemeli
klorit taşından kapları, kemik aletlerin üzerini süsleyen sembolik bezemeleri bu dönem için karakteristik
ögelerdir. Bunların yanı sıra Batman’da kazılmakta
olan Hasankeyf Höyük , Salat Camii Yanı, SiirtSumaki Höyük kazıları Yukarı Dicle Havzasının
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Neolitik dönemi ile ilgili ilginç
bulgular vermektedir. Diyarbakır Ergani’de kazılmış olan Yayvantepe-Tilhuzur, Urfa -Bozova
çevresinde Kumartepe, Elazığ
kazılmış olan Tepecik ile Malatya
yakınındaki İkiz Höyük, İlk Çanak
Çömlekli Neolitik dönemi bize
yansıtan merkezlerdir.
Diyarbakır-Ergani yakınlarındaki
Çayönü yerleşmesindeki kazılarda
ortaya çıkartılan yapı katları Neolitik Çağ mimarisinin tüm gelişim sürecini yansıtması açısından
önemlidir. Çayönü’nün Çanak
Çömleksiz Neolitik Çağ dönemi,
eskiden yeniye doğru, yuvarlak
planlı kulübeler, ızgara planlı,
kanallı, taş döşemeli, hücre planlı
ve geniş odalı yapılar olmak üzere
farklı konutlara sahip altı evreye
ayrılmakta, 14C yaş belirlemelerine göre bu evreler GÖ (Günümüzden Önce ) 10 bin 200-8
bin 100 arasına, Çanak Çömlekli
Neolitik Çağ yerleşmesi ise GÖ 8
bin 100-7 bin 500 arasına tarihlenmektedir. Karakaya barajının
suları altında kalan Cafer Höyük,
şimdilik Doğu Anadolu dağlık bölgesinin kazılmış yegane Neolitik
yerleşmesidir.
Bunların yanı sıra Çanak Çömleksiz Neolitik Çağa tarihlenen, Urfa
İli sınırları içindeki günümüzde
su altına kalan Nevali Çori ile
1995’ten itibaren Göbekli Tepe’de
günışığına çıkartılan görkemli sanat eserleri Neolitik Çağ ile ilgili
düşünülen pek çok bilgiyi altüst
etmiş şaşırtıcı ve benzersiz bulgulardır.
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Göbekli Tepe , Harran Ovası’na
hakim konumuyla, bugüne kadar
çok az bir bölümü kazılmış olmasına karşın avcı-toplayıcı yaşam biçiminden, dini mekanların biçimlenmesi, tapınak mimarisinin ve
sanatın doğuşu, tarım ve hayvancılığa geçiş sürecini anlamamıza
önemli katkılar sağlayan benzersiz
bir tarihöncesi yerleşimdir.
Göbekli Tepe, 8 tanesi kazıyla
ortaya çıkarılmış, çapı 30m. ye
ulaşan yuvarlak ya da oval planlı,
sayısı 20’yi bulan bugüne kadar
benzerlerine rastlanmamış yapılardan oluşmaktadır. (Diğerleri
jeomanyetik ve georadar yön-
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temleriyle yapılan toprak üstü
ölçümler sonucunda belirlenmiştir.) Göbekli Tepe’nin en ilginç
bulguları bu yapıları oluşturan
genelde üzeri hayvan betimleriyle
süslenmiş ‘T’ biçimli anıtsal dikilitaşlardır. Ortadaki bir çift karşılıklı
dikilitaşın çevresindeki dikilitaşlar
yuvarlak yada oval biçimli kapalı
mekânlar oluşturmaktadır. ‘T’ ve
‘ters L’ biçimli dikilitaşların insanları simgelediği düşünülmektedir.
Üzerlerinde her cins hayvanın betimlenmiş olmasına karşın hiçbir
zaman insan figürünün olmaması
bu görüşü şimdilik doğrulamaktadır.

Urfa -Birecik sınırları içinde Fırat
kıyısındaki Akarçay Tepe ile Mezraa-Teleilat, Fırat Havzasındaki
Neolitik kültürün gelişim aşamalarını göstermesi açısından önemlidir. Mezraa-Teleilat yerleşmesi
Yakındoğu’da çanak çömleksiz
Neolitik’ten Çanak Çömlekli Neolitik’e geçişi ve bu yeni teknolojik
oluşumun yerleşim kültürü içinde
gelişimini en iyi yansıtan kazı
merkezlerinden birisidir. Mersin
yakınındaki Yumuktepe Akdeniz
Neolitik kültürlerini temsil eden
bir merkezdir.
İç Anadolu’nun en eski Neolitik
kültürü olan Aşıklı Höyük (Aksaray) ile bunun devamı niteliğindeki hemen yakınındaki Musular
Orta Anadolu Neolitiğinin kilit
yerleşimleridir. Musular’da o dönemin en önemli ticaret malı olan
obsidyen/doğalcam yataklarında
yapılan çalışmalar, bu konuda
önemli sonuçlar vermiştir. Aşıklı
Höyük ile Pınarbaşı kazılarının
sonuçları, Orta Anadolu Platosu’ndaki Neolitik kültürün Güney
Levant’taki kadar eski olduğunu
göstermektedir.

Orta Anadolu’da Köşk Höyük ile
Tepecik-Çiftlik bu kültürün ileri
aşamalardaki gelişimini çarpıcı
buluntularıyla yansıtmaktadır.
Niğde İli Çiftlik Kasabası yakınındaki Tepecik-Çiftlik Yerleşmesinde
bulunan çanak çömlekler üzerinde
yüksek kabartma olarak yapılmış
hayvan ve insan betimleri dikkati çekmektedir. Aynı bölgede
Kaletepe’de ortaya çıkan obsidyen
(Volkanik cam) işliği, Filistin’e
kadar uzanan Neolitik dönemdeki
ticaret ağının ne kadar kapsamlı
olduğunu göstermiştir. Çatalhöyük’ün batı yamacında yapılan
kazılarda ortaya çıkarılan 13 yapı
katı en eski yerleşme, ev mimarisi ve kutsal yapılara ait özgün
buluntuları ile insanlık tarihine ışık
tutan bir merkezdir. Çarpıcı duvar
resimleriyle tanınan Çatalhöyük’te
yeni dönem kazıları bu yerleşimin
uygarlık tarihi açısından taşıdığı
önemi arkeolojinin yeni yöntemlerinden de yararlanarak farklı
bir şekilde ele almakta ve ortaya
çıkarmaktadır.
Orta Anadolu’nun daha batısında Kuruçay, Höyücek ile Bademağacı’nda yapılan kazılarda
Göller bölgesindeki çanak çömlekli Neolitik Çağ’ın tüm gelişim
sürecini yansıtan çarpıcı bulgular
elde edilmiştir. Son yıllarda Ege
Bölgesi’nde Ulucak, Yeşilova, Ege
Gübre, Çoşkuntepe yerleşimlerinde yapılan kazılar, Bafa gölünün
yakınında Beşparmak Dağı’nda
saptanan kayaüstü boyalı resim
bulguları , Kuzeybatı Anadolu’da
Seyitgazi yakınındaki Keçiçayırı
bu yaşam biçiminin batıya yayılım sürecinin aşamalarını açık bir
şekilde bizlere göstermektedir.
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Marmara Bölgesi’ndeki neolitik kazı merkezleri ise İznik gölü kıyısındaki Ilıpınar, Yenişehir ovasındaki Menteşe ve Barçın ile Bursa
Uluabat gölü doğusunda 2004’ten bu yana kazılan Aktopraklık
höyüğüdür. Marmara Bölgesi’ndeki yerel avcı toplayıcı toplumların
tarıma dayalı yaşam biçimine uyum sürecinin izlendiği Aktopraklık’ta Kuzeybatı Anadolu’da yer alan Aktopraklık Höyük, tarihöncesi
dönem mimarisi hakkında özellikle MÖ 6. bin yıla tarihlenen tabakalarıyla, detaylı bilgiler sunar. Bu dönemi yansıtan 20 yapı gerek
inşa teknolojisi gerekse yapısal ögeleri bakımından birbirini neredeyse tekrar eden özellikler gösterir. Bir hendeğin iç çeperi boyunca
yan yana dizili olan yapılar dairesel bir plan oluşturur. Yapıların yanı
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sıra, avlu niteliğindeki açık alanlarda da ocak ve işlik gibi tekrar
eden ögelerle karşılaşılır. Yerleşmenin merkezinde ise benzeri inşa
teknikleri kullanılarak hazırlanan
bir yapı grubu bulunur. MÖ 6400
– 6000 yılları arasına tarihlenen
bu evre aynı zamanda Neolitik yaşam biçiminin Avrupa’ya
yayılımında Marmara Bölgesi’nin
üstlendiği rolü daha ayrıntılı ortaya koymaktadır.
Fikirtepe, Pendik ve Yarımburgaz
kazıları neolitik açısından İstanbul’un en eski kültür buluntularını
vermiştir. Marmara Bölgesinde
son yılların en sansasyonel neolitik
bulguları ise Marmaray projesinin
Yenikapı kazı alanında, Theodosius Limanı taban dolgusu kazılırken günümüz deniz seviyesinin
yaklaşık -6.30 m. altında tespit
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edilmiştir. Çanak Çömlekli Neolitik Çağ’a ait bu yerleşim; ölü gömme gelenekleri, arkeolojik dolgularda
tesadüfi olarak kalan insan ayak izleri, ahşap buluntu topluluğu ile dikkat çekmektedir. Neolitik dal-örgü
mimariye ait mekânların içinde ve çevresindeki çok
sayıdaki çanak çömlek buluntusu, “Fikirtepe Kültürü” ve “Yarımburgaz 4 evresi’ ile yakın benzerlik
göstermektedir. Daha geniş bir alana yayılmış olabileceği düşünülen bu yerleşimde bulunan ve daha

önce Anadolu Neolitiğinde bilinmeyen urne tipi kremasyon (yakma) mezarları arkeolojik açıdan ilginçtir.
Yenikapı Neolitik eserleri Avrupa kıtasının yerleşim
tarihi açısından da ayrı bir önem taşımaktadır.
Gökçeada’daki Uğurlu , Trakya’daki Yarımburgaz,
Toptepe, Enez- Hoca Çeşme, Kırklareli - Aşağı Pınar
neolitik yerleşimleri ise Avrupa neolitik kültürlerinin
öncülüğünü yapan yerler olarak Türkiye kültür tarihi
içinde ayrı bir önem taşımaktadır.
Ülkemizin üzerinde yer aldığı coğrafya, uygarlık tarihinin her döneminde önemli bir rol oynamış, sayısız
eski uygarlık burada yaşamış, dönemlerinden çarpıcı
izler bırakmıştır. Özellikle son 20 yıl içinde büyük
bir ivme kazanan Anadolu Neolitik Çağ araştırmaları, tüm bilim dünyasını şaşırtan sonuçlar vermiş
ve vermeye devam etmektedir. Özellikle son yıllarda
yapılan araştırmalarda Neolitik dönem açısından
Anadolu’nun insanlık tarihinde ayrıcalıklı bir yeri
olduğu görülmektedir.
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Günümüz dünyasının uygarlık temelleri Neolitik dönemde atılırken,
bu oluşuma Türkiye coğrafyasındaki
kültürlerin katkısının, öngörülenden
çok daha fazla olduğu yeni kazıların
sansasyonel sonuçları ile giderek çok
daha iyi ortaya çıkmaktadır. Her yıl
değişen ve gelişen yapısıyla Neolitik Çağ ülkemiz arkeolojisinin en
dinamik ve önemli sonuçlarının elde
edildiği bir dönemdir. Bu dönemdeki
Anadolu yerleşmelerinin bir diğer
önemi de, tarım, hayvancılık, yerleşik
köylere dayalı yaşam biçimini başka
coğrafyalara ve özellikle Avrupa’ya
aktarmasıdır. Anadolu’nun özellikle
Güneydoğu Avrupa ve Akdeniz havzasının ‘Neolitikleşmesinde’ önemli
bir rol oynadığı anlaşılmaktadır.
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YENİ DÜNYA DÜZENİNDE
SANATIN YOLU
Nilufar Moayeri
Artist, Pera Guzel Sanatlar - Sanat Yönetmeni
Sabahattin Ozbakir
Pera Guzel Sanatlar - Kurucu ve Genel Sanat
Yönetmeni
Antroposen kavramı günümüzde çok sayıda eleştiriye, revizyona konu olmaktadır.
ve çağdaş kültürün sayısız alanını etkileyen
yorumlar.
“Antroposen” terimi, 2000’li yılların başında
Nobel Ödülü tarafından atmosferik
kimya Paul Crutzen, karasal ortamın içinde
bulunduğu jeolojik dönemi belirtir,
yaşamın gerçekleştiği fiziksel, kimyasal ve
biyolojik özellikler kümesi olarak anlaşılır.
ve gelişir, insan eyleminin etkileriyle hem
yerel hem de küresel olarak güçlü bir şekilde
koşullanır. Olumsuz Bilimsel kronoloji tarafından oybirliği ile kabul edilen bir dönem
olan Antroposen, 18. yüzyılın ilk sanayi devriminden günümüze kadar olan zaman aralığı,
yani karbon konsantrasyonlarında tutarlı
bir artışa neden olan maddelerin tanıtılması
atmosferdeki dioksit ve metan. Bu dönemde, insan faaliyetlerinin etkisi ekosistemler
katlanarak büyüdü, ayrıca dünya nüfusundaki
on kat artış da bunu yansıtıyor. doğal dengede
önemli değişikliklere neden olur.
Antroposen-İnsan Çağı (2018),Bu yeni dönemin yönleri, Ontario Sanat Galerisi’ndeki
sergilerin organizasyonu ile tantıldı.
Aslında, Sürdürülebilir tasarım (veya Yeşil
tasarım), bu duruma yanıt vermek amacıyla
ortaya çıkar. ekolojik ve sürdürülebilir ilkelere saygılı ürünler, ortamlar ve hizmetler.
Sürdürülebilir tasarım (veya Yeşil tasarım),
bu duruma yanıt vermek amacıyla ortaya
çıkar. Çevreden ödün vermeyen, malzeme
seçimine özen gösteren ve biyouyumlu, çok
yönlü olmalı, mekana kimlik kazandırmalı ve
üretmemelidir.
Bunun son zamanlarda patlayan bir trend
olduğunun altını çizmek gerekiyor.
Tasarım, insan arasında bir denge koşulu
arayışına odaklanan bir araştırma yönüdür.
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Geleneksel yöntemlerle bağlantılı tekniklerin ve
doğal malzemelerin kullanımı ahşap, kil, pişmiş
toprak, taş ve kireç gibi inşaat kültürü,
birey ve mimari arasındaki uyumu geliştirmeyi
amaçlayan estetik duyarlılıktır.
Biyoloji ile tasarımın, doğanın hangi yasalara
ve hangi arketiplere göre olduğunu anlamasına
yardımcı oluyor. Sanat, tasarım, bilim ve teknolojinin çok boyutlu ölçeklere göre kesişmesi. dört
elemente yansıyan dinamik bir kurulum tarafından
işgal edilmiştir - toprak, hava, su, ateş. Dünya ve
kozmos, Dağlar ve ovalar, Tarım ve su, Sanayi ve
hareketlilik, Kentsel peyzajlar, Kültürel miras, Ev
ve beden, Mikro ve nano dünya.
Organik tasarım (Doğal tasarım olarak da bilinir)
aynı zamanda malzeme sorununda da ısrarcıdır.
sürdürülebilirlik ve eko-uyumluluk görüşü, organik elementlerin tanıtılması ve Kullanılan hammaddelerin şekli, rengi, düzensizlikleri ve dokuları
değişmeden. Bu eğilim, ilgili
Sürdürülebilir tasarımın makro kozmosu son zamanlarda, biyolojik morfolojilere atıfta bulunularak
da ayırt edilir. Diğer yandan, doğa, her zaman, hem
işlevselliğe hem de işlevselliğe karşı etkili tepkilerin söndürülemez bir havzasını bünyesinde barındırmıştır. ihtiyaçlara ve biçimsel çözümlere, estetik
uyumun uygulanmasından nasıl doğduğunu bize
gösterir.
basit, modüler ve kurucu kurallar ve bu nedenle
her zaman büyülenmiş ve ilham almıştır. mi-
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marlar, mühendisler, sanatçılar, zanaatkarlar ve
tasarımcılar. Bununla birlikte, organik tasarım
genellikle kablosuz işlevlerin entegrasyonu gibi
önemli bir teknolojik bileşen. tam olarak giderek
daha karmaşık bir doğal analize izin veren bilgisayar yenilikleri karmaşıklığın yanı sıra doğal
kaynakların yönetilmesi için vazgeçilmez ihtiyacın
gerçekleştirilmesi
daha mantıklı ve ekonomik bir yoldur. Vancouver
sehrin’nin mimari tasarimlarinda bu cagdas anlayisin ornekleri rastlanabilir.
Biyo tasarım bile kısmen teknoloji-tasarım-bilim
üçlüsüne atfedilebilir ve
Çevresel etkisi sıfır olan nesnelerin ve mekanların
yapılandırılması önceliği, yalnızca doğal süreçler,
ancak bunların tüm projenin üzerinde bulunduğu
işlevsel temel olduğundan emin olmak. Organik
atık malzemelerle çalışmanın bilinçli seçimi ile
birleştiğinde, israf olmadan kaynakların ve malların kullanım döngüsünün tanımı. alanları ile
kesişen botanik, biyomühendislik ve biyokimya
gibi biyolojik bilimler, dolayısıyla bu araştırma
alanı mantar, alg, maya gibi birçok “ıslak” materyalin kullanımını ve özel olarak ekili bakteriler, bir
endüstrinin en zararlı etkilerini bazen telafi etmek
için kullanılır, yani aslında sanat tasarımları bundan sonra doğayla birlikte ve sürdürelebilir bir
anlayışa dönüşmektedir.

SANATA EVET İLE İNOVATİF
YAŞAMI DÜŞÜNME SANATI
Tamer Levent

İnsanlık düşünmenin sanat olduğunu anlamadı.
Sanat kelimesini, resim, tiyatro,
müzik, mimarlık, dans, edebiyat,
sinema, fotoğraf ve spordan
ibaretmiş gibi anlamak, bu
kelimenin varlığını gereksiz kılıyor.
Bu kelimenin taşıdığı anlamın
yaşamın bütününde kullanılmasını
engelliyor.
Oysa SANAT kelimesi başlı
başına bir kavramlar
bütününü temsil ediyor.
Bir işi özenle, titizlikle
yapma kültürünü,
sorumluluğunu,
kararlılığını ve
bilincini temsil ediyor.
Bu sayede yaratıcılığı,
buluş yapmayı, çoklu
düşünmeyi uyarıyor.
İnsanlara karşı anlayışlı
olmak, organize olmak,
yaşamın her katmanındaki insanın
sanatçı titizliği ile işini yapmasını
sağlayacak bütünsel anlayış
yaratmak; yaşamak ve mutlu olmak
ortak noktasında buluşmak için
kurulabilecek sistemler bütününü
tasarlamak sanattır. Objektif
bilimlerde, sosyal yaşamda sanatsal
düşünme başlangıç noktasıdır. Bu
düşünce ile insan yaşamın gizlerini
çözebilir. Anlar.
İçinde bulunduğumuz çağ, sanatın
böyle düşünülüp ve anlaşılması
gereken bir çağ.

Leonardo da Vinci ve Michelangelo,
ya da Shakespeare zamanında
yaşasaydık bu yapılan işlerin
(resim, tiyatro, müzik, mimarlık,
dans, edebiyat, vb.) adına sanat
bile demiyecektik. Çünkü bunlar
o zamanlar kökleri insanlık tarihi
kadar eski zanaatler idi.
Hipokrat olmasaydı, Dr.
Bernard kalp nakli
yapamazdı. Newton
olmasaydı uzaya füze
gönderilmezdi.
Da Vinci’yi
diğerlerinden ayıran,
çoklu düşüncesi ile
yaptığı tablolarda
bir düşünceyi, bir
felsefeyi titizlikle
canlandırma özelliği idi.
Bugün restoratörler, onun yaptığı
tabloları kopyalayarak aynısını
yapabiliyor. Fakat onları kimse
tanımıyor.
Çağımızda Shakespeare hala
dünyanın en iyi tiyatro yazarı.
Yazdığı oyunlar her türlü
çağ değişimine uyarlanarak
yorumlanabiliyor. 15. yy da
Londra’da oturan bir insan, başka
ülke insanları ile ilgili oyunlar
yazıyor. Ama her insanın anlayacağı
ve kendine pay çıkaracağı, evrensel
iç ve dış drama ile, durumları
yansıtarak yapıyor bunu.
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yerine ayrıştırırlar. Giderek bencilleşirler.
Kendilerini ve ülkelerini çağın gereklerine
göre yeniden yaratamazlar. Yaşamın her
alanında sanatçı olmayı gerçekleştiremezler.
Başkalarını anlamazlar. Kendi sorunlarına
ve sosyal yaşam sorunlarına çözüm
üretemezler. Çağımız, insanlığın bu
farkındalıkta buluşması gereken ve eğitim
sanatı ile yanlışları doğruya çevirme çağı
olmalıdır. Bu amaçla evrensel kampanyalar
düzenlenmelidir.

Shakespeare, insan davranışlarını
inceliyor, yansıtıyor ve insanların
o davranışlar ve kendi davranışları
ile empati kurarak, birbiriyle
benzer ve farklı oldukları yanları
irdeliyor. Bunu kendisini geliştirmek
için düşünen insan da yapabilir.
Yaşamdaki durumları ve davranışları
kendisi ile karşılaştırabilir. Kendisini
tanır, farkeder; kendi kendini eleştirir.
Sonra olması gereken doğruları kendi
davranışlarında gerçekleştirmeye
başlar ve düşüncelerini kendi
yaşamında uygulamaya başlar.
Kendisine olmasını istediği bir
insan modeli oluşturabilir. Bu
sanattır. Düşündüğü insan ile onun
gerçekleştirdiği insan sanat eseridir.
Tıpkı Klasik Alman filozofu Schelling
in söylediğini gibi yani; “Sanat,
düşünce ve eylem, teori ile pratiğin
birlikte gerçekleştirilmesidir”. Bu
farkındalığa erişen kişi kendisini
yeniden yaratır. Bunu fark etmeyen
insanlar kendi kendilerini yönetemez.
Düşüncelerinde doğruyu nasıl bir
gerçekçilik ile sorgulayacaklarını
da bilemezler. Bu yüzden sanat
düşüncesinden yoksun kalan kişiler
ve ülkeler gelişemezler. Düşünce
insanları geliştiremez. Bilimi
yaşama sanatı için kullanamazlar.
Disiplinleri bütünselleştirmek
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Her türlü iletişim olanakları
kullanılarak, tüm insanlığın
kendi sanatçılığını keşfetme
şansı bulabileceği,
SANATA EVET çağı, sanat
eseri olarak yaratılmalıdır.....

SANAT CUMHURİYETİ
Demet Edeer
Başkan, Türk-Kanada Derneği
Yönetim Kurulu

Ne çabuk geçti zaman,
anlayamadık…
Türk-Kanada Derneği’nin pandemiden hemen sonra göreve
gelen yönetim kurulu olarak bir
de baktık ki ikinci bir kere daha
Cumhuiyet Bayramı kutlaması
yapacağız; üstelik de ikinci bir
kere daha online bir kutlama
olacak! Biraz kaygı oldu elbet… Tekrara düşmek de vardı!
2021 Cumhuriyet Bayramı
Kutlaması için organizasyon
komitemiz oluştuğunda da aynı
kaygı dile getirildi. Bir yenilik,
bir farklılık getirmeli, ilgiyi
yakalayacak bir noktayı bulmalıydık. Hem de sadece yine
güzel bir kutlama beklemekte
olan Türk toplumumuzun değil, Kanadalı dostlarımızın da
ilgisini çekebilmeliydik. Ne de
olsa bu günü aynı zamanda Kanada-Türk Dostluk günü olarak
kutluyorduk…
Organizasyon komitemiz Eylül başından 29- Ekim’e kadar
haftada iki gece toplantı yaptı.
Kadro süperdi! Çok uyumlu
çalışıyorduk ve dostluklar hızla
gelişiyordu. İlk toplantıda biz
‘nasıl özgün bir etkinlik çıkarıTOPLUM | Aralık 2021 | 15
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rız?’i konuşurken, Türkiye’de
de sanatçı özgürlüğü ile ilgili
haberler gündemdeydi. Belki de bu nedenle bizim beyin
fırtınasında ‘sanat’ öğesi öne
çıkmaya başladı. Ve sonuçta
Cuhuriyet Bayramı kutlamamızın ana temasını ‘SANAT’
olarak belirlemeye karar verdik. Amacımız modern Türkiye
Cumhuriyetinin sanata yaklaşımını irdelemekti, dünüyle
bugünüyle… Hani bizi düşündüren, sorgulatan, yaşamımıza
sevinç, sevgi, umut, güzellik
getiren sanat… Bu ana tema
altında neleri gerçekleştirmeyi
istemiyorduk ki! Dans, müzik
gösterileri… Resim atölyeleri… Şiirler, söyleşiler, kısa
film, heykel projeleri… Oysa,
sadece birkaç haftamız vardı
önümüzde. İkinci toplantımızda Sina arkadaşımız not tutma
işini üstlenmişti bile! Proje
yönetimindeki deneyimi ile bizi
anında bir düzene soktu. Artık,
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fikirler sadece havada uçuşmuyor, kağıt üzerinde bir vücut
buluyordu. Her bir fikir kağıda
not düşülüyor, süreç içinde ya
kolu bacağı, kalbi beyni eklenip
ayaklanıyor, ya da yeterince
serpilip gelişemiyor (olanaksızlıklardan ya da zaman yuetersizliğinden) ve gelecekte
tam da bilemediğimiz bir sefere
yeniden ziyaret edilmek üzere
kenara konuyordu.
Daha en başından Türkiye’deki

tiyatro sanatçılarımıza ulaşıp
onları da kutlamamıza katma
fikri çok büyük ilgi gördü.
Çeşitli sanatçılarımızla iletişime geçtik ve sonunda Tomris
Çetinel, Tamer Levent, ve
Demet Tuncer’le ilerledik. Sağolsunlar, hepsinin çok değerli
katkıları oldu. Tomris Hanım
Atatürk’ün sözlerini seslendirdi, Yekta Güngör Özden’in
“BAĞIŞLA” adli şiirini okudu
ve bir de Atatürk’ün Gençliğe
Hitabesi ve İstiklal Marşı’ndan bir kolaj çalışması sundu.
Tamer Bey içten bir konuşmayla sanatın aslında nasıl
da günlük yaşantımızın bir
parçası olduğunu vurgularken
Atatürk’ün sanat anlayışını ve
yeni kurulan modern Türkiye
Cumhuriyet’nin aslında nasıl
da bir sanat eseri olduğunu
anlattı. Biz de Cumhuriyet
kutlaması ekibimiz ve ODTÜ
Mezunları Derneği’nin Vancouver koşu/yürüyüş etkinliğine katılanlar olarak “SANATA
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EVET!” diyerek destek olduk
kendisine… Sevgili sanatçımız
Demet Tuncer UNESCO tarafından 100. Doğum yılı tanınan ve
kutlanan tek lider olan Atatürk
için (1981 Dünya’da Atatürk
Yılı ilan edilmişti) UNESCO
tarafından kabul edilen kararı okudu. Bu İngilizce bölüm
ayrıca 29-Ekim, 2021 Cuma
akşamı UBC’de gerçekleştirilen
resepsiyon etkinliğimizde de
ekranda yayınlandı ve Kanadalı dostlarımız tarafından da
izlendi. Online programimizda
müzisyen sanatçılarımızı da
konuk ettik. Cihat Aşkın-Violin
ve Mehru Ensari-Piano ile iki
güzel parçayı seslendirdiler.
Necip Celal Andel’den ‘Tango
Özleyiş’i ve bir Azeri folk şarkısı olan ‘Kız Belin İncedir İnce’yi
dinledik. Çello sanatçımız Nil
Kocamangil ise J. S. Bach’ın
Suite for Çello No.1 prelude’ünü seslendirdi ve sunumunun
ardından hepimizin Cumhuriyet Bayramımızı kutladı.
Online programımızın en
büyük katılımla gerçekleştirilen etkinliği müzik düzenlemesini Filip Van Peteğem’in,
dans koreografisini de Raika
Pancaroğlu’nun yaptığı ‘Vardar Ovası’ dans gösterimizdi.
Ses ve kamera grubumuzu
da sayarsak tam 34 kişi emek
verdi bu etkinliğe. Covid-19
pandemisi nedeniyle birlikte
çalışma yapmak bile mümkün
olmadan harika bir gösteri çıktı
ortaya! Olympic Village şenlendi çekimlerimiz sırasında… Bir
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diğer müzik etkinliğimiz de bu yılki Mini Koromuzun
çalışmasıydı. Koromuz Erman Yavuz’un düzenlemesi ile Zülfü Livaneli’nin ‘Umudu Kesme Yurdundan’
parçasını seslendirdi. Lisa Ronald klarnet ve Erman
Yavuz da gitarla eşlik ediyordu.
Çocuklarımız da Cumhuriyet kutlamamıza sanatsal
bir etkinlikle katkıda bulundular. Ressam arakadaşımız Nilüfer Moayeri’nin liderliğinde, kendi atölyesinde gerçekleşen çalışmaya katılan küçüklerimiz pastel
boyaları ile Cumhuriyet’i, Atatürk’ü, devrimleri yorumladılar.
Ve elbette online Cumhuriyet Bayramı kutlamamız
fener alaysız olamazdı. Bu artık Türk-Kanada Derneğimizin online kutlamalarında bir gelenek haline gelmişti… Hatta bu yıl False Creek’in bitiminde, Science
World yakınlarında bir araya gelip ışıklarıyla yürüyen
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minik, gerçek bir fener alayı ekibimiz de
oldu…
Online programımızın bitiminde çok
güçlü bir panel ekibimiz vardı. Derneğimizin kıdemli üyelerinden Sayın Yusuf
Altıntaş’ın moderatörlüğünde Yılmaz
Büyükerşen, Sinan Meydan ve Bedri
Baykamdan oluşan konuşmacılarımız
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde sanatın
yerini sorguladılar. Sayın Büyükerşen’nin konuyu tarihi bir perspektifle
açmasından sonra Bedri Baykam ağırlıklı olarak plastik sanatlar açısından ve Sinan Meydan da müzik açısından konuyu
irdelediler. Söyleşimizin başlığı SANAT
CUMHURİYETİ idi.
Cumhuriyet Bayramı kutlaması program
akisimizin başarısında tek tek etkinliklerin planlanması, gerçekleştirilmesi,
videoya çekilmesi yani sıra bütün bu
program akisini bir bütüne döken, postproduction kısmını gerçekleştiren arkadaşımız Ali Dos’un emeklerine ne kadar
teşekkür etsek azdır. Ayrıca, tüm diğer
teknik ekip arkadaşlarımıza da… Kamera arkasında olanlar, ses düzeneklerini
kuranlar, muzik beste ve düzenlemeleri
için emek verenler, ‘closed caption’ için
çevirileri yapanlar, yayın akışını gerçekleştirenler… Bu tam bir ekip işiydi ve
herkesin emeklerine sağlık!
Bu yıl bir güzel olay da Cumhuriyet Bayramı Kutlamamız için UBC Türk Öğrenci
Derneğimiz TSA ile işbirliği yapmamız
ve UBC NEST Binasında Rooftop Garden’da bir resepsiyon gerçekleştirmemiz
oldu. Daha en başından bu resepsiyonu
açık havada yapma kararını almıştık
zaten. UBC Öğrenci Derneğindeki arkadaşlarımız sayesinde bu güzel mekanı
bulabildik. Tam da imece usulü bir çalışma gerçekleşti; genç arkadaşlarımız da
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bizler de kendi güçlü yönlerimizi, kaynaklarımızı öne çıkardık
ve paylaştık. Ses donanımımız
deneyimli Serkan arkadaşımızın hazırlığı sayesinde binanın
girişinde gerçekleşen UBC Halloween partisine rağmen yeterli
oldu. Misafirlerimiz için Lara
Cuisine’nin börek ve baklavaları yanında şarapla güzel giden
özenle hazırlanmış peynir/üzüm
ve kraker tabaklarımız vardı.
Program akisinda İstiklal ve Kanada Marşlarımızın söylenmesini
benim derneğimiz adına yaptığım ‘Hoşgeldiniz’ konuşması ve
sayın başkonsolosumuz Taylan
Tokmak Bey’in konuşması izledi. Ekrandan Demet Tuncer’in
okuduğu UNESCO Atatürk Centennial kararını izledik. Ayrıca,
Vancouver Belediye başkanı Kennedy Stewart’ın kutlama mesajı
ile British Columbia Lieutenant
Governor’ı Janet Austin’in imza2 9BC’de
Ek imTürk-Ka2 0 21
ladığı 29-Ekimin
nada Dostluk günü olarak kutlanacağını bildiren proclamation’ı
da ekranda konuklarımızla
paylaştık. Sonrasında müzisyenlerimiz Mustafa Kemal Akar ve
Mutlu Bahar günün anlamına
uygun olarak seçtikleri parçaları
sundular ve beğeni ile izlendiler.
Ardından fon müziği eşliğinde
sohbetler sürdü ve konuklarımızı
saat 8pm’de başlayacak online
programımızı izlemek üzere
evlerine uğurladık.
Pandemi döneminde insan
beraberliğine, sohbetlere hasret
kalmış olan herkes için Cumhuriyet Bayramı resepsiyonumuz

güzel bir buluşma oldu. Katılımcılarımızın çift asılı olması gereğinin bildirilmiş olması ve etkinliğimizin açık havada gerçekleşmesi
pandemi koşullarında bile güzel bir katılımın gerçekleşmesini
sağladı. Dileğimiz gelecek yıllarda Cumhuriyet Bayramı kutlamalarımızı hep birlikte, Kanadalı dostlarımızı da davet ederek, daha
büyük bir toplulukla ve coşkuyla kutlayabilmek. Türk-Kanada
Derneğimiz çatısı altında daha nice Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına!
NOT: Türk-Kanada Derneği 2021 online Cumhuriyet Bayramı
kutlama etkinliğimizi bu YouTube linkinden izleyebilirsiniz.
https://www.youtube.com/watch?v=Eihmect9VxQ
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CELEBRATION of the

TURKISH REPUBLIC DAY
and
and
TURKISH - CANADIAN FRIENDSHIP (ONLINE)

• Welcome

Octo b er 2 9 , 2 0 21
Frid ay
8 .0 0 p m
Online
Turkish-Canadian Society
Facebook and Youtube pages

LIVE Broadcast

• Mini Choir
• Dance Performance
• Artist Speeches
Tamer Levent, Tomris Çetinel,
Demet Tuncer

• Musical Performances
Cihat Aşkın, Nil Kocamangil

• Photo Parade
• ART REPUBLIC Panel Discussion
Bedri Baykam, Yilmaz Büyükerşen,
Sinan Meydan, Yusuf Altıntaş
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NEDEN 2021 YILINDA
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN
RESMİNİ ÇİZİYORUM?
Erol Karacabeyli

Çünkü anavatanımda gözlemlediğim kutuplaşmadan çok rahatsızım ve acaba
mavi gözlü dev (Nazım Hikmet’in deyimi ile) bu durumda ne yapardı diye kafa
yoruyorum, ve bunu sanat ile ifade etmeye çalışıyorum.
1973–79 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde öğrenci idim. Kurşunlamaların, bombalamaların, gençlik içinde guruplaşmaların en yoğun olduğu bu
dönemde birçok genç insanımız hayatını kaybetti. Onlar aramızdan ayrıldıkça guruplar arasındaki zıtlaşmalar, nefret ve kin daha da kökleşti. Her gurup
Türkiye’nin problemlerinin sadece kendi ideolojisi ile çözümlenebileceğini iddia
ediyordu. Mahallelerde arkadaşlıklar düşmanlığa dönüşüyor, aileler içinde bile
akrabalar birbirine küsüyordu. Bu süreç ordunun 1980 de müdahalesi ile sonuçlandı. Nice analar babalar çocuklarını yitirdi. Kim iyileştirebilmiş ki evlat
acısını? Konuşarak tartışarak anlaşamaz mı idik? Kim verdi o silahları gençliğin
eline?
Bereket versin bir kısım eski solcularla eski sağcılar bu acı süreçten derslerini
çıkarttılar. Onlar Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye’nin ortak paydası (eskilerin
değimi ile asgari müştereği) olduğunu; Türk-Kürt, Şeriatçı-Laik Cumhuriyetçi,
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NEDEN 2021 YILINDA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN RESMİNİ ÇİZİYORUM? | Erol Karacabeyli

Alevi-Sünni gibi Türkiye’nin bölünüp parçalanmasına yönelik sorunların Türkiye insanının akıllı davranması ile aşılabileceğinin farkındalar.
İşte biz bu filmi daha önce gördük ve beğenmedik diyen bu insanlar
düzlüğe çıkaracak Türkiye’yi. Ben de aşağıda naçizane birkaç fikrimi paylaşacağım:
Türkiye’yi düzlüğe çıkaracak olan arkadaşlarım: Durum yine gerçekten çok zor. Kutuplaşmayı derinleştirmeden daha büyük düşünmek gerek. Türkiye’ye yarar verecek bir vizyon büyük ülkelerin
vizyonları ile örtüşmeyebiliyor.
Muhalefeti eleştirenler: Tabii ki hakkınız. Yalnız biraz insaflı olsanız,
hatta taşın altına elinizi koysanız diyorum.

acılar bile
düşlerde güzel
gün geceye
gerçekler düşlere
döndükçe
gelincik gibi
kapanırım içime
Tülay Emekli
5 Ağustos 2018

İktidardakiler: Kutuplaşma oy getirebilir ama karşı taraf yaptığınız
doğruları bile görmezden geliyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün resminin önüne oturuyorsunuz ama dediklerini hiçe sayıyorsunuz.
Sorgulamadan iktidara biat edenler: Tabii ki hakkınız. Ama bir de
mavi gözlü devi anlayabilseniz.
Neden mi? Çünkü Mustafa Kemal Atatürk Türk Bayrağı ile bağdaşmıştır. Ona inananlarla birlikte ölümüne bir bağımsızlık savaşı vermiş ve kazanmıştır. Nokta. Ölümünden üççeyrek asır geçtikten
sonra ülkesinde halâ sevilen ve sayılan dünyaya gelmiş geçmiş en
büyük liderlerden biridir. Türkiye’nin en önemli asgari müştereğidir.
Türk halkı bunu unutursa bu da Türkiye’ye indirilebilecek en büyük
darbe olur.
Aradığımız cevapların çoğu halâ onda.
İşte bu eski solcu da bunları paylaşmak için çiziyor herhalde mavi
gözlü devin resimlerini.

Erol Karacabeyli
Kişisel Portre Çalışması - 2021
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INTERNATIONAL
WATER COLOR SOCIETY (IWS)
Atanur Doğan

The world of watercolors has undergone
significant changes since the birth of
International Water Color Society (IWS)
in 2012. At the time of its conception,
watercolors received very little recognition amongst Art schools, Art Museum
Art Galleries, and Art collectors. In spite
of it being the oldest method of painting,
it was considered difficult and inferior to
other mediums.

bir ateş çaktım
duru dingin suya
aldı bir dev alev
çıktı yalnız yıldızlara
Tülay Emekli
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INTERNATIONAL WATER COLOR SOCIETY (IWS) | Atanur Doğan

IWS has played a notable role in the shift of how watercolors are now accepted and perceived throughout
the world. What began as a desire to connect artists
on an international level in Turkey and Canada, has
grown to encompass the entire globe with Branches
and Institutions in well over 110 different countries.
Café galleries, Art schools, museums, Art villages
and other institutions of learning have since come
under the covering of the IWS Globe Art Network
with an emphasis on the instruction and the exhibiting of watercolors. Even art suppliers have felt the
impact of our influence, and very pleased with the
increase in demand for watercolor products.
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INTERNATIONAL WATER COLOR SOCIETY (IWS) | Atanur Doğan

IWS birthplace, Seferihisar Izmir, Turkey, has
held an historic role in the arts for centuries.
Teos, the city of Dionysus, is the site of the
oldest known Artists’ Union, dating back more
than 2000 years. This ancient city is still in
existence in the Izmir Province today under the
name Seferihisar. We do not take this history
lightly, but honor our predecessors by continuing to work to unite artists throughout the world
in friendship and harmony.
In celebration of the birth of IWS, we officially
designate January 23 as World Watercolor Day.
Never before have watercolors been celebrated
to such a global extent. In celebrating this day,
we unite countries and cultures with the philosophy of spreading harmony and friendship
through our love of watercolors. It is a great
privilege to be part of this organization and to
continue to work towards uniting the world in
peace.
https://iwsglobeart.net/
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INTERNATIONAL WATER COLOR SOCIETY (IWS) | Atanur Doğan
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PİYANO İKİLİSİ
DUO HARMONIA ÇEŞİTLİLİĞİN ARMONİSİ
Pınar Başgöze
Türk-Amerikan piyanist Pınar Başgöze
ve Portekiz-Amerikan piyanist Susana
Pinto’dan oluşan ve övgüyle izlenen
piyano ikilisi Duo Harmonia 2021 yılının
Aralık ayında ilk albümleri Harmonia’nın çıkışının üçüncü yılını kutluyorlar,
ve 2022 yılının Haziran ayında dünya
prömiyeri gerçekleşecek olan Heart-Tales projesi için tüm hızla çalışmalarını
sürdürüyorlar.
2008 Yılında Başgöze ve Pinto tarafından oluşturulan piyano ikilisi Duo Harmonia, bir araya geldikleri ilk günden bu
yana ABD’nin Minnesota ve diğer çesitli
eyaletlerinde, ve uluslararası sahnelerde düzenli olarak konserler vermektedirler. Sıklıkla konser vermeleri için
davet aldıkları konser dizileri ve konser
salonları arasinda MacPhail Center for
Music Spotlight Series (Minneapolis,

MN), Schubert Club Court Room Series
(St. Paul, MN), Thursday Musical Artist
Series (Twin Cities, MN), 88s at Sundin
Series (Hamline University, St. Paul
MN), Central Michigan University School of Music Alumni Concert Series (Mt.
Pleasant, MI), ve Rádio e Televisão de
Portugal Antena 2 (Lisbon, Portugal)’yi
sayabiliriz.
Piyano ikilisi ayrıca çeşitli yardım derneklerine destek amaçlı konserler de
vermektedir. Örneğin Minnesota’daki
düşük gelirli ailelere yardım amaçlı olarak Valley Presbyterian Church (Golden
Valley, MN), ve Türkiye’de gelirleri
sınırlı ailelerin çocuklarına eğitim bursu
sağlayan Çağdaş Yaşamı Destekleme
Derneğinin Amerika’daki kardeş derneği
olan Bridge to Türkiye için konserler
vermişlerdir.

Duo Harmonia ilk albümleri Harmonia’yı
2018’de, Minnesota’nın çok köklü bir
kültür ve sanat vakfı olan The McKnight Foundation tarafından desteklenen
MacPhail Artist Development Grant’ini
kazanması üzerine kaydetti ve çıkardı.
Harmonia, özel olarak, piyano ikilisi
Duo Harmonia için bestelenmiş, Türk
ve Portekiz müzik geleneklerini içinde
barındıran yepyeni eserleri içermektedir.
Piyano ikilisinin ilk albümleri Harmonia
ile sağladıkları başarı Portekiz Ulusal
Radyo ve Televizyonu’nun dikkatini
çekti ve Duo Harmonia 2019 yılının
Eylül ayında Portekiz Radyosu Antena 2
kanalı için röpörtajlar yapmak ve bir dizi
konserler vermek üzere Lisbon’a davet
edildi.
Duo Harmonia şu günlerde önemli
bir proje üzerinde çalışmaktadır. Duo
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PİYANO İKİLİSİ DUO HARMONIA – ÇEŞİTLİLİĞİN ARMONİSİ | Pınar Başgöze
Harmonia’nın Heart-Tales adını verdikleri bu proje, üç ayrı ülkeden, üç değerli
besteci tarafından Portekiz, Türkiye ve
Minnesota’dan piyano ikilisinin özenle
seçtiği üç halk masalı üzerine piyano dört el ve anlatımcı için yazılacak
üç yeni eseri içermektedir. Bu proje,
Pınar Başgöze’nin 2020 yılında kazanmış olduğu, Minnesota Eyaleti Sanat
Kurulu tarafından verilen Literary and
Performing Arts Artist Initiative Grant
tarafından desteklenmektedir.
Duo Harmonia, üç ayrı ülkeden kendilerine has halk kültürlerini, geleneklerini
ve karakter özelliklerini yansıtan üç ayrı
masal üzerine piyano dört el ve anlatımcı için yazılacak olan bu üç eserin
özellikle genç nesillerin çok ilgisini
çekeceğine ve gençlere yeniden masal
anlatma ve masallarımızdan ders alma
geleneğini hatırlatacağına inanmaktadır.
Piyanist Pınar Başgöze’nin bu proje
için Türkiye’den seçtiği masal, ölümsüz
şairimiz Nazım Hikmet’in Sevdalı Bulut
masalıdır. Sevdalı Bulut Pınar Başgöze’nin 7 yaşındayken okuduğu günden
beri yüreğinde çok özel bir yeri olan,
kendisine hep ilham vermiş bir masaldır. Pınar bu proje için Nazım Hikmet’in
Sevdalı Bulut’unu ingilizceye çevirmiş
ve Türkiye’nin çok değerli, sayısız ödül
sahibi bestecilerinden Turgay Erde-
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ner’den bu masal üzerine piyano dört el
ve anlatımcı için bir eser sipariş etmiştir.
Bestecimiz Turgay Erdener kadının gücünün, insanın inandığı erdemler uğruna
direnmesinin, dayanıklılığın, saflığın,
dürüstlüğün, ve sevginin yadsınamaz
gücünün despotluğu, baskıyı ve eziyeti
her zaman yeneceğini anlatan bu çok
özel masal üzerine bir eser yazmaya
başlamıştır.
Portekiz’den piyanist Susana Pinto’nun
seçmiş olduğu masal, Portekiz’in ünlü
şair ve yazarlarından Sophia de Mello
Breyner’e ait Bronz Çocuk masalıdır.
Bir bahçenin hayat bulduğu bu sihirli
öyküde yazar doğa ile arasındaki güçlü

bağını sergiler ve dünyadaki adalet ve
özgürlük olgularını tartışır. Bu öyküye
müzik yazacak olan besteci Portekiz’in
deha sanatçılarından, balet, kontrabasçı
ve besteci Mário Franco olacaktır.
Üçüncü masal, Bir Balık Öyküsü,
Tayland-Minnesotalı yazar Puangpen
Prescott’a aittir. Bu yürek ısıtan büyülü
masal dirençli olmayı, vazgeçmemeyi,
kucak acmayı ve verilen ikinci bir şans
ile alışılmadık bir ortamda, sevgi, saygı
ve güvenle çevrili olarak yeni bir yaşam
kurmayı anlatır. Bu masalın müziklerini
disiplinler arası sanatçı, Tayland-Amerikalı besteci Mary Prescott yazıyor.
Duo Harmonia’nın piyanistlerinden,

PİYANO İKİLİSİ DUO HARMONIA – ÇEŞİTLİLİĞİN ARMONİSİ | Pınar Başgöze
Türkiye’nin başkenti Ankara’da doğmuş ve büyümüş olan Pınar Başgöze,
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet
Konservaturından, Ulvi Cemal Erkin’in
öğrencisi olan, çok değerli pedagog
Doçent Banu Perk’in oğrencisi olarak
mezun olmuş, Master derecesini de aynı
okuldan almıştır. 1998 Yılında Türkiye’de gerçekleşen The British Council
the Young Musician of the Year Piyano Yarışması’nda üçüncülük ödülünü
kazanmış, ve bu ödülün sağladığı burs
ile Londra, İngiltere’de Hüseyin Sermet,
Mehveş Emeç gibi değerli piyanistlerimizin de hocalığını yapmış olan ünlü
piyanist ve pedagog Maria Curcio ile
çalışmıştır. 2000 yılında Dr. Paul Shaw
ile piyano performans ve pedagoji alanlarında ileri düzeyde çalışmalar yapmak
üzere tam burslu olarak University of
Minnesota School of Music’e kabul
almıştır.
Duo Harmonia’nın diğer piyanisti,
Portekiz asıllı Susana Pinto ise Portekiz’in başkenti Lisbon’da doğmuş ve
büyümüş, Escola Superior de Musica
de Lisboa’dan Portekiz’in çok değerli
piyanist ve pedagogları Tania Achot ve
Pedro Burmester’ın oğrencisi olarak
mezun olmuştur. Piyano Performans ve
Pedagoji alanlarında Master derecesini
Central Michigan Üniversitesi’nden Portekiz asıllı Amerikalı piyanist Alexandra
Mascolo-David’in oğrencisi olarak
almıştır. Doktorasını ise piano performans dalında University of Iowa School
of Music’den, Dr. Réne Lecuona’nın
oğrencisi olarak almıştır.
Pınar da, Susana da Minneapolis, Minnesota’da, MacPhail Center for Music
piyano bölümünde öğretim üyesi olarak
görev yapmaktadırlar, ve öğrencilerini
eğitmek, ailelerini yetiştirmek, ve konserler vermek arasında gidip gelen bir
hayatı denge ile sürdürmektedirler.
Farklı kültürlerden gelen bir piyano
ikilisi olarak tutkuları, yorumladıkları
müziklerle bambaşka ülkelerin değişik
müzik geleneklerini biraraya getirmek
ve kültürler arası farklılıklardan ziyade
benzerliklerin altını çizebilmektir. Hedefleri dinleyicilerinin müzik dağarlarını
ve anlayışlarını zenginleştirmek ve farklı

toplumların kültürel çeşitliliklerine katkıda bulunabilmektir. Duo Harmonia en
başından beri büyük bir kararlılıkla kültürel farklılıkların toplumları ayırmaktan
veya ayrıştırmaktan ziyade daha çok bir
araya getireceği inancıyla yol almakta
ve çalışmalarına devam etmektedir.
Biri Türk diğeri Portekiz asıllı Amerikalı
piyano ikilisi Duo Harmonia bu hedefleri
ve tutkuları doğrultusunda, dünyanın
değişik ülkelerinde yaşayan bestecilerden Fado ve Anadolu Türküleri gibi,
Portekiz ve Türk müzik geleneklerini
içeren eserler sipariş etmişlerdir. Bu
siparişlerin sonucunda bugüne kadar
değişik ülke ve kültürden gelen besteciler Duo Harmonia’ya eserler bestelemiş
ve adamışlardır: Childhood Dreams ve
Bronze Boy by Mario Franco (Portugal);
Anatolian-Portuguese Suite by Christopher Norton (New Zealand ve Canada); A Tale of Three Cities: Scenes from
Istanbul, Scenes from Lisbon, Scenes
from Minneapolis by Gregory Theisen
(Minnesota, USA); A Cloud in Love by
Turgay Erdener (Turkey); The Fish Tale
by Mary Prescott (Minnesota, USA).
Duo Harmonia’nın repertuarına eklenen
bu eserler ikilinin özgün müzik kültürü
miraslarını daha geniş kitlelere tanıtır,
belgeler ve koruken, aynı zamanda da
uluslararası dinleyicilerin çeşitli etnik
müzik geleneklerine olan farkındalıklarını arttırmakta ve farklı kültürlerden
gelen bestecilerin de yaratıcılıklarını
beslemektedir.

Duo Harmonia’nın ilk albümü Harmonia’ya iTunes, Spotify, Amazon
Music’den erişebilirsiniz.
Duo Harmonia websitesine ve YouTube kanalına aşağıdaki linklerden
ulaşabilirsiniz:
www.duoharmonia.com

DUO HARMONIA Basgoze-Pinto Piano
Duo - YouTube

Duo Harmonia’nın 2019 yılı Eylül ayında Lisbon’da Portekiz Ulusal Radyo
ve Televizyonu için verdiği konsere
aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://www.rtp.pt/antena2/concertos-antena2/duo-harmonia-4-setembro_4309

Duo Harmonia’nin MacPhail Center
for Music Spotlight Sanat Direktörü
Maestro Mischa Santora tarafından
prodüksiyonu yapılan, geçtiğimiz
yıl kansere yenik düşen, Minnesota’lı besteci Gregory Theisen anısına
hazırlanmış, üç farklı müzik geleneğini
biraraya getiren videosu, A Tale of
Three Cities: Scenes from Istanbul;
Scenes from Lisbon; Scenes from
Minneapolis’i aşağıdaki linkden izleyebilirsiniz:
https://youtu.be/o3Y3CiXd6kM
Duo Harmonia’yı ve kültürler arası
köprü niteliği taşıyan projelerini ve
konserlerini aşağıdaki sosyal medya
hesaplarından da takip edebilirsiniz:
https://www.instagram.com/_duo_harmonia_/
https://www.facebook.com/DuoHarmoniaBasgozePintoDuo
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DUO HARMONIA-THE
HARMONY OF MULTIPLICITY  
Pınar Başgöze

The acclaimed piano ensemble Duo
Harmonia, consisting of Turkish-American pianist Pınar Başgöze and
Portuguese-American pianist Susana
Pinto, celebrates the 3rd anniversary
of their debut album Harmonia. Sailing
full speed ahead, their new exciting
multicultural project Heart-Tales will
be premiered in May 2022.
Since their debut in 2008, Duo Harmonia has performed regularly in and
around Minnesota, the USA, and internationally. They are invited frequently
to perform in concert series such as the
MacPhail Center for Music Spotlight
Series (Minneapolis, MN), Schubert
Club Court Room Series (St. Paul, MN),
Thursday Musical Artist Series (Twin
Cities, MN), 88s at Sundin Series (Hamline University, St. Paul MN), Central
Michigan University School of Music
Alumni Concert Series (Mt. Pleasant,
MI), and Rádio e Televisão de Portugal
Antena 2 (Lisbon, Portugal).
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The duo also gives concerts to raise
funds for several charity organizations, such as Valley Presbyterian
Church (Golden Valley, MN), collecting
donations for low-income Minnesotan
families, and Bridge to Turkey Fund
Empowerment Education Scholarships
with the partnership of Association for
Supporting Contemporary Life (Çağdaş
Yasamı Destekleme Derneği), for economically disadvantaged girls in rural
Turkey.
Recipients of a MacPhail Artist Development Grant – funded by The
McKnight Foundation – Duo Harmonia
recorded and produced their debut CD,
Harmonia, in 2018. Harmonia contains
newly commissioned works composed specifically for the duo featuring
elements of Turkish and Portuguese
musical traditions. Their acclaimed CD
garnered the ensemble an invitation to
Lisbon, Portugal, by the Portuguese
National Radio and Television for an
interview and concerts in September
2019.

Duo Harmonia’s next venture, Heart-Tales, funded by Minnesota State
Arts Board FY 2020 Literary and Performing Arts Artist Initiative Grant, entails
collaborating with international artists
and composers on newly commissioned pieces for piano four-hands and
narrator based on Thai-Minnesotan,
Portuguese, and Turkish folk tales.
The duo believes that these three new
pieces based on fables from Turkey,
Portugal, and the United States of
America, contain the traditions and characteristics unique to the folk cultures
of each country. As distinct as these
traditions may seem, they complement
one another remarkably well.
This project harnesses the creativity of
gifted composers, introducing different musical and cultural heritages to
a variety of audiences. The stories will
especially appeal to the younger generations to learn about the old storytelling tradition.

DUO HARMONIA-THE HARMONY OF MULTIPLICITY | Pınar Başgöze
The Turkish fable Pınar Başgöze chose
for this endeavor is the wonderful
fable A Cloud in Love [“Sevdalı Bulut”]
written by Turkey’s prominent and
highly regarded poet Nazim Hikmet.
As a lifelong dream of hers, Başgöze translated the story into English
and commissioned Turkey’s eminent,
award-winning contemporary composer Turgay Erdener to write a piece
for piano four hands and a narrator on
this beautiful story of the strength of
women, resilience, purity, honesty, and
power of love winning over despots
and tormentors.
The Bronze Boy is a story written in
1956 by the famous Portuguese poet
and writer Sophia de Mello Breyner.
This enchanting story, where a garden
comes alive, shows the deep connection the author felt with nature and
the concepts of justice and freedom in
the world. It narrates the experience of
a young girl wanting to believe in the
fantastical world besides the skepticism of her friends. The Portuguese
dancer, double bass player, and composer Mário Franco is the artist chosen
to compose for this tale.
The third story, The Fish Tale, is
written by a Thai-Minnesotan contemporary author Puangpen Prescott. This
heartwarming and magical tale is about
persistence, resilience, acceptance and
being given a second chance to build a
new life surrounded by unconditional
love, respect, and trust in an unfamiliar
environment. The distinguished, award
winning Thai-American contemporary
composer and interdisciplinary artist
Mary Prescott writes the music for this
charming tale.
Pınar Başgöze, a native of Ankara,
Turkey, received her B. A. and M. A.
degrees in piano performance under
the tutelage of Professor Banu Perk
at Hacettepe University Ankara State
Conservatory in Turkey. After winning
the third prize in The British Council
the Young Musician of the Year Piano
Competition 1998 in Turkey, she studied
Piano Pedagogy and Performance with
Professor Maria Curcio in London. She

moved to Minnesota in 2000 to study
piano performance and pedagogy with
Dr. Paul Shaw at the University of
Minnesota School of Music by receiving
a Teaching Assistantship.
Susana Pinto, a native of Lisbon, Portugal, received her B. A. in piano performance at the Escola Superior de Música
de Lisboa under the tutelage of Tania
Achot and Pedro Burmester. Her M. A
in piano performance and pedagogy is
from Central Michigan University with
Alexandra Mascolo-David. Her DMA in
piano performance is from the University of Iowa, under the supervision of
Réne Lecuona.
Both Susana and Pınar are piano faculty members at MacPhail Center for
Music, Minneapolis, Minnesota. They
are skillfully managing a life filled with
teaching piano, performing, and raising
their families.
Duo Harmonia’s passion has been to
interconnect musical traditions from
different countries. Their mission is
to enrich their audiences’ perception
of music at a multicultural level and
contribute to the cultural diversity of
different communities. Additionally, the
duo has found their unique voice as an
ensemble, unequivocally stating that
cultural differences neither segregate
nor discriminate but only draw different
cultures together. To understand cultural differences and similarities, societies
need to find ways to peacefully engage
with one another. Commissioning
newly written interdisciplinary works
is important to convey the traditions
that influenced Duo Harmonia to be the
ensemble it is today. Their projects will
deliver the message that every culture
has its own fables to tell.
In line with their mission, the duo has
commissioned new works infused with
Portuguese, Turkish, and American
musical traditions such as Fado and
Central Anatolian folk tunes. Subsequently, several composers of different
nationalities composed pieces for and
dedicated to the duo, such as: Childhood Dreams and Bronze Boy by Mario
Franco (Portugal); Anatolian-Portugu-

ese Suite by Christopher Norton (New
Zealand and Canada); A Tale of Three
Cities: Scenes from Istanbul, Scenes
from Lisbon, Scenes from Minneapolis
by Gregory Theisen (Minnesota, USA);
A Cloud in Love by Turgay Erdener
(Turkey); The Fish Tale by Mary Prescott (Minnesota, USA). The inclusion
of these works in the duo’s repertoire
introduces, documents, and preserves
their own and other musical and cultural heritages. This endeavor increases
the awareness of international audiences in diverse ethno-musical traditions,
showcasing the creativity of composers
from different cultures.
Please visit Duo Harmonia at
www.duoharmonia.com
and at
DUO HARMONIA Basgoze-Pinto Piano Duo - YouTube
Duo Harmonia’s CD Harmonia is
available on all digital platforms such
as iTunes, Spotify, YouTube, Pandora,
Amazon Music.
Duo Harmonia has a video production
of A Tale of Three Cities: Scenes from
Istanbul; Scenes from Lisbon; Scenes
from Minneapolis by the late, beloved
Minnesotan composer Gregory Theisen, produced by MacPhail Center
for Music’s Spotlight Artistic Director
Maestro Mischa Santora, available for
your view at:
https://youtu.be/o3Y3CiXd6kM
If you want to listen to a live concert
by Duo Harmonia, you can watch
their full concert held at the Portugal National Radio and Television, in
September 2019, by following the link
below.
https://www.rtp.pt/antena2/concertos-antena2/duo-harmonia-4-setembro_4309
You can also follow Duo Harmonia
and their projects and performances
that would build bridges between the
diverse musical cultures on:
https://www.instagram.com/_duo_
harmonia_/
https://www.facebook.com/DuoHarmoniaBasgozePintoDuo
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BİR EMEKLİNİN SEYİR DEFTERİ
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Uzun zamandır beklediğim gün nihayet geldi.

S

abah 6 da kalkan uçağa binebilmek için gece 3 de yola düşmek gerek, bu durumda hiç uyumamak en iyisi. Yolculuk arkadaşlarımı gördüğümde ufak bir şaşkınlık yaşadım, aramızda sekseni
devirmiş ayakta zor duran bir teyzemiz var! Bu saatte bizi uğurlamaya mı gelmiş diye düşünürken, bir de baktım hepimizden önce sıraya girdi bile.
Uçak hiç rötar yapmadan, sorunsuz bir şekilde Şanlıurfa havaalanına indi. Bizi kara yağız bir delikanlı karşıladı. Rehberimiz İsmail Çetinkaya imiş. Tüm ekip açlıktan ölüyoruz, üstelik bu geziye
sadece gezmeye değil yemeye içmeye de geldik, iddialıyız bu konuda. Malum tüm dünyaya
mal olmuş kebabın ana vatanına gelmiş bulunuyoruz. Uçsuz bucaksız fıstık ağacı tarlalarının
arasından Urfa’ya vardık. Mükellef bir kahvaltı sofrası ile önce gözlerimiz doydu, acı kırmızı biber
kızartması ve beyran çorbası buradaki kahvaltıların olmazsa olmazı.
Tıka basa yedikten sonra, Göbeklitepe’ye doğru yolculuk zamanı. Göbeklitepe şu ana kadar
dünyada bilinen en eski döneme ait kalıntıların olduğu yer, geçmişi M.Ö. 11 bine kadar uzanıyor. ‘Tarihin sıfır noktası’ olarak isimlendirilmesi boşuna değil. Göz alabildiğine çorak bir arazinin
ortasında, yassı bir tepenin altında binlerce yıldır saklı kalmış, ta ki o arazinin sahibi olan köy-
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lü 1983 yılında oymalı bir taş bloğu bulana kadar. Babası ile birlikte elleriyle kazıp çıkardıkları
kocaman taş bloğu at arabasına yüklemişler ve
karşılığında biraz para alırız umudu ile Urfa müzesine götürmüşler. Kazma vurulan her yerden
tarih çıkan Mezopotamya topraklarında, sürekli
taş objeler getirilmesine alışkın olan ve bundan
biraz da sıkılmış olan müze müdürü, durumu hiç
önemsememiş. Bizim köylüler hüsrana uğrayıp
gerisin geri dönmek zorunda kalmışlar. Dönerken de koca taş bloğu bir daha mı taşıyacağız
diye düşünerek müzenin bahçesine atıvermişler. Böylece arkeologların bin bir zahmetle, iğne
oyası işler gibi çıkardıkları kalıntılardan bir tanesi
tamamen şans eseri Urfa müzesi bahçesindekini
yerini almış.

bu sütunlar dışında hiç insan figürü yok. İnsan
figürünün bulunduğu tek istisna, yuvarlak ibadet
alanının biraz dışındaki yabani dut ağacının altında bulunmuş; doğuran bir kadına ait olan tablet.
İşin ilginç tarafı bu kalıntılardan hiç haberi olmayan, civarda yaşayan ve çocuk isteyen kadınların,
çok uzun yıllardan beri bu dut ağacına gelip dallarına çaput bağlıyor oluşu. Ne zaman başladığı
belli olmayan bu gelenek belki taa tarih öncesi
zamandan beri devam ediyor.

Göbeklitepe bulunana kadar insanoğlunun önce
yerleşik düzene geçtiği, sonrasında inanç kavramının oluştuğu ve tapınakların inşa edildiği düşünülürmüş. Oysa Göbeklitepe’de yerleşim yerinin olmaması, yıllardır kabul edilen teoriyi alt üst
etmiş. Ziyarete açık olan alanın hemen yanında
Yıllardan beri yine yakın civarda tarihi M.Ö. 8 yeni bir kazı alanı var, belki önümüzdeki yıllarda
binlere dayanan Nevali Çori’yi kazmakta olan bulunan yeni detaylarla çok daha farklı şeyleri
Alman arkeolog Klaus Schmidt, onca emek ver- konuşuyor olacağız.
diği kazı alanının Atatürk Barajı sularının altında
kalmasından sonra, 1995 yılında bari şu Göbek- Bir sonraki durağımız Harran, birkaç km ilerisi
litepe’ye bakalım deyince tarihin seyri değişmiş. Suriye toprakları. Çorak ve verimsiz Harran ovası
Atatürk Barajı kanal suları ile yemyeşil ve verimli
Göbeklitepe, üzerinde çeşitli hayvan figürleri- topraklara dönüşmüş. Tarım sayesinde Urfa ve
nin bulunduğu T şeklinde sütunlardan oluşan Harran’dan büyük şehirlere göç durmuş ve hatta
bir inanç merkezi. Yapılan kazılarda yerleşim ol- tersine göç başlamış. Halk zenginleşmiş ve daha
duğuna dair hiçbir kalıntı bulunamamış. T şek- önce yaşadıkları konik kubbeli Harran evlerini
lindeki sütunların insanı ifade ettiğine inanılıyor, terk edip beton binalara yerleşmeye başlamış.
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Sereserpe yayılmışlardı
gökyüzüne
Pırıl pırıl kıpır kıpır
O büyülü laciverdinde gecenin
Hızla hizaya girdiler birdenbire
Atlayıp boşalttılar gökyüzünü
Düştükçe solarak
Aşağıya daha aşağıya
Dibi buldukça karararak
Yıldız mı ne olduklarını unutarak
Tülay Emekli
27 Mart 2020

Halkın zenginleşmesi güzel elbette, ancak otantik yaşamın beton binalar ile son bulması ne ka- Harran evlerinin bir benzeri buradan esinleniledar iyi tartışılır.
rek İtalya’da Alberobello adlı kasabada inşa edilmiş. Ancak bizdeki evler dökülürken, onlar kenTerk edilen eski Harran evleri artık ziyaret edi- dilerini öyle güzel tanıtmışlar ki, 1996 yılından
len turistik yerler haline gelmiş, neyse ki turizmin beri UNESCO tarafından dünya mirası listesine
farkındalar ve evlerin bir kısmını koruma altına girmişler. Bize ait değerlerin başkaları tarafından
almışlar. Harran’da bizi eskiden buraların ondan daha iyi kıymetinin bilinmesi insanın kanına dosorulduğu ağanın oğlu gezdirdi. Ağa’nın 9 karı- kunuyor. Üstelik Harran’da dünyanın ilk üniversisından en sonuncusunun oğlu olan İbrahim. İb- tesi kurulmuş ve yüzlerce yıl eğitim yuvası olmuş.
rahim’in 44 kardeşi daha var! Aile boyu turizmin Ancak bugün beldede okul bile bulunmaması
içindeler. Son derece cana yakın ve misafirperver tam bir tezat oluşturuyor. Üniversite çevresinde
bir aile, kendi aralarında Arapça konuşuyorlar. bir sürü kazı alanı var, kim bilir altında gün yüzüErkekler çay, kahve ikram ederken kızlar işledik- ne çıkmamış daha ne gibi değerler var?
leri iğne oyalarını, tülbentleri satmanın derdinde.
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Akşamüstü Urfa şehir merkezine döndük. Balıklı Göl son derece etkileyici bir yer, burası inanışa
göre Hz.İbrahim’in zalim kral Nemrut tarafından ateşe atıldığı yer. Nemrut öyle hiddetlenmiş
ki, ateşin yeterince büyük olması için şehirdeki tüm ağaçları kestirtmiş, etrafın bunca çorak
olması bu yüzdenmiş. Ancak Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam dinlerinin ortak atası kabul edilen Hz.İbrahim o kadar kutsanmış ki ateş suya, odunlar ise balıklara dönüşmüş. Bütün bunlar
rivayet elbette, çünkü Nemrut ve İbrahim’in yaşadığı yıllar arasında en az 1000 yıl var. Üstelik
buradaki göl, yıllardan beri oluşan su baskınlarına engel olmak maksadıyla Bizans İmparatoru
tarafından kanal açtırılması ile oluşmuş. Halkımız efsanevi hikayeye inanmayı daha çok seviyor
tabi.
Balıklı Göl’ün etrafında yer alan tüm gecekondular yıkılmış ve çevre düzenlemesi yapılmış, etraf yemyeşil ve
bakımlı bahçelerle donatılmış. Bütün Urfa halkı sokakta,
bakırcılar, gümüşçüler, baharatçılar, kebapçılar hepsi iç
içe, tam bir curcunanın ortasındaydık. Urfa Türkiye’de
Covid aşısı oranının en düşük olduğu il. Covid sanki buraya hiç uğramamış gibi etrafta tek tük maskeli insan vardı. Oysa ölüm oranları bunun tam tersini söylüyor. Heyhat ‘Urfalıyak bize bişey olmaz’ deyip kalabalığa karıştık.
Otelimiz Urfa’nın daracık ara sokaklarından birinde, araba ile girmek mümkün değil. Urfa sokakları tıpkı Mardin evleri gibi taş evlerle dolu. Bir zamanlar bu şehirde
bolca Süryani yaşarmış ancak şimdi hepsi buraları terk
etmiş. Oteli ararken küçücük kapısını görmeyip birkaç
kere önünden geçmişiz, nihayet girişi bulduğumuzda
bizi koskocaman bir avlu karşıladı.
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Biraz yorgunluk attıktan sonra,
akşamki sıra gecesine hazırdık
artık. Otelimize yürüme mesafesinde bulunan Urfa Konukevi’ne giderken etrafta hiç kadın
olmaması dikkatimizi çekti. Urfa’da kadınlar, diğer şehirdekilerin aksine erkeğin önünden
yürürmüş diye anlattı bizim rehber. Tam kadına verilen değer
ne güzelmiş diye sevinirken,
bunun sebebi, arazide mayın
patlarsa önce kadının ölmesi ve
erkeğin kurtulmasını sağlamak
içindir diye devam edince, sevincimiz kursağımızda kaldı.

Çalışanlardan, çalgıcılara ve
gelen konuklara kadar içerideki
yüzden fazla kişinin hiçbirinde
maske yoktu, eğer bu gece buradan Covid kapmadan çıkmayı
başarmışsak, bir daha da kapmayız sanırım.

Otelde odayı 4 kişi paylaşmak
zorunda kaldık. Seksenlik teyzemiz Harran’da gezerken kulaklığını düşürdüğünden, ne
bizi, ne de kendini duyamıyordu. Diğer oda arkadaşlarımın
da gürültülü uyumak konusunda aşağı kalır yanı yoktu. Ertesi
sabah otelin avlusunda bizi yine
Alkol bulunmamasına rağmen kızartmalı, çorbalı mükellef bir
adeta sarhoşcasına, Urfa ha- kahvaltı bekliyordu.
valarına herkes zılgıtlara eşlik
etti, insanlar kendinden geçmiş İkinci günkü ilk durak, baraj suşekilde dans edip, halaylar çe- ları altında kalan Halfeti oldu.
kildi. İtiraf ediyorum, danslara Bir buçuk saatlik bir yolculuktan
eşlik etmedeki bu heves daha sonra nihayet baraj gölüne varçok, yerde iki büklüm patlıcan- dık. Buranın en meşhur özellilı kebap yerken bağırsak dü- ği güllerinin siyah açmasıymış,
ğümlenmesinin ve bacakların ama ilginçtir, bu güller Halfeti
uyuşmasının önüne geçmekti. dışına çıktığında aynı tohum ol-

masına rağmen kırmızı açıyormuş.
Halfeti sular altında kalmış ama
bu sayede yeni bir turizm alanı
açılmış, gölde sıra sıra tekneler
turistleri bekliyordu. Fırat nehri Urfa ve Antep şehri sınırını
oluşturuyor, iki şehir de bu turizmden pay kapmak için tatlı
bir rekabet halinde. Teknedeki
görevli Antepli ise burası Antep
diyor, Urfalı ise burası Urfa, artık
hangisine rast gelirseniz.
Sular altında kalan Savaşan köyüne vardığımızda caminin sadece minaresi suyun üstünde,
evlerin bir kısmı suyun altında,
üstte kalanların ise merdivenleri
suyun içine doğru iniyor. Biraz
buruk bir görüntü aslında. Buradaki eski köy evleri restore
edilip turizm için güzel bir potansiyel oluşturur diye düşünüyordum ki, doğanın bakirliği ile
taban tabana zıt, hiçbir otantik
tarafı olmayan betonarme yükTOPLUM | Aralık 2021 | 37
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sek binayı gördüm. Yüreğim
sızladı. Oradaki köylüler de rahatsızlar, ancak devlet büyüğüne karşı gelmek kimin haddine.
Tekne gezisi bitiminde Gaziantep’e doğru yola çıktık. Zeugma antik kenti Birecik Barajı suları altında kaldığından, oradan
kurtarılabilen parçaları müzede
görmekle yetineceğiz mecburen. Müze girişine, Gaziantep
eski kervan yolu üzerinde kaldığından deve heykelleri dikmişler, güzel düşünülmüş.
Zeugma’nın tarihi M.Ö.300
lere kadar dayanıyor. Nüfusu
80 binlere dayanmış büyük bir
ticaret merkeziymiş. Zeugma
halkı ve karşı kıyıda yer alan o
zamanki Suriye halkı hep savaş
halindeymiş ama bunca karma38 | TOPLUM | Aralık 2021

şanın içinde ticaret yapmaktan
da geri kalmamışlar, zaten isminin anlamı da köprü demekmiş.
Şehir Roma imparatorluğu hakimiyetine girdikten sonra,
zenginler arasında kıyasıya bir
şatafat rekabeti başlamış. Birbirinden renkli ve lüks evler inşa
etmeye başlamışlar. Evlerin tabanlarına yaptırdıkları mozaiklerin her biri, dünya çapında bir
sanat eseri. Mozaikler ne kadar
küçük parçalardan ve detaylı
yapılırsa o kadar değerli kabul
edilmiş, gerçekten hepsi nefes
kesiciydi.
Mozaiklerdeki desenlerin her
birinin anlamı var. Zeus, Athena, Venüs, Poseidon, Dionysos
gibi neredeyse tüm Yunan tanrıları mozaiklerde bir hikayenin

kahramanı olarak yer alıyor.
Zeus’un göz koymadığı kadın
kalmamış, başımıza ne gelmişse, hep onun bitmek bilmez
şehveti yüzünden olmuş. Günümüzde spor markası olan Nike
işaretine esin kaynağı olan zafer
tanrıçası Nike’nin tam da işaretteki gibi yan duruşunu içeren
heykeli, Ege denizine ismini
veren Kral Egeus’un efsanesini,
ya da başına türlü felaket gelmesine rağmen şarabı dünyaya
tanıtmanın haklı gururunu yaşayan şarap tanrısı Dionysos’u da
mozaiklerde görmek mümkün.
Hepimizin merakla görmeyi
beklediği mozaik ise meşhur
Çingene kızın mozaiği. Şöhretine rağmen o da tıpkı Mona Lisa’nın küçücük olması gibi bizi
şaşırttı. Çingene kız özel olarak
karartılmış bir odada saklanıyor.
Zifiri karanlık odaya girdiğimizde, neden bu kadar özel olduğunu anladık. Çingene kızı bizi
gözleri ile takip ediyordu! Küçük taş parçaları ile böylesine
bir perspektif yakalanması gerçekten inanılır gibi değil.
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Zeugma antik kentinde yer alan mozaiklerin büyük bölümü sular
altından kurtarılarak, müzeye getirilebilmiş. Ama bir tanesi var ki,
sular altından kurtarıldığı halde, tarihi eser kaçakçılarının elinden
kurtarılamamış. Kurtarma çalışmaları sırasında kayıt altına alınıp
resmi çekilen koskoca mozaiğin taşıma günü geldiğinde yerinde
yeller esiyormuş. Müzede sadece hologramla yansıtılan görüntüsü bulunuyor maalesef. Binlerce yıl önce insanoğlunun girdiği
sanat rekabetinden bugüne gelindiğinde, hangimiz daha ileride
insan düşünmeden edemiyor.
Müze çıkışı hepimiz Antep mutfağının tadına bakmak için sabırsızlanmaya başladık. Şehir merkezinde kervan yolu zamanlarından
kalma pek çok han bulunuyor. Her birinde yöresel ürünler satan
sayısız dükkan var. Acı biberin ana vatanı olan topraklarda, kırmızının her tonunu görmek mümkün. Yediğimiz Antep kebabının
üstüne, hala ılık olan fıstıklı baklavaları da gömdükten sonra keyfimize diyecek yoktu.
Antep’deki yapılaşma tıpkı Urfa’daki gibi hep içeriye dönük, evlerin ortasında ‘hayat’ denilen bir avlu var. İsminden de anlaşılacağı
gibi hayat burada dönüyor. Her evin altında, kiler olarak kullanılan mağaralar var. Evlerin kapısında ses tonları birbirinden farklı
iki tokmak bulunuyor. Üstteki tok sesli tokmak çalındığında kapıyı
erkekler açarmış, diğerinde ise kadınlar. Kadın ve erkeklere ait
olan bölümler arasında hareketli dolaplar bulunurmuş, böylece
kadınlar tarafından hazırlanan yemekler dolaba konduktan sonra
çevrilir ve erkeklerin yemeklere ulaşması sağlanırmış. Zaman zaman bu dolap alışverişi, gizli gizli sevgililerin mektuplaşmalarına
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da vesile olurmuş, o zamanlardan kalma ‘sen ne
dolaplar çeviriyorsun’ deyimi de buradan geliyormuş. Aynı şekilde pencerelerde bulunan demir çerçevelerin duvara bağlandığı yere zıvana
deniyormuş ve ‘zıvanadan çıkmak’ deyimi de
yine Anteplilerin Türkçeye kazandırdığı bir zenginlik olarak günümüze kadar ulaşmış.

kelerde üretilmiş ve çocukların hayal dünyasını
süsleyen, envai çeşit oyuncağın bulunduğu müze
kesinlikle ziyaret edilmesi gereken yerlerden.

Hanlar arasında bulunan Pişirici Kasteli ise bir
mühendislik harikası. 13.yy da şehrin su ihtiyacı
için inşa edilmiş olan bu yapıda birleşik kaplar
ilkesi uygulanmış. Temiz ve kirli su hiçbir şekilde
Antep halkı çok çalışkan ve Urfa’nın aksine, ka- birbirine karışmıyor ve tüm şehrin suyu burada
dınlar hayatın her alanında aktifler. Kurtuluş sa- birikmesine rağmen taşma olmuyor.
vaşı sırasında 10 ay boyunca Fransız askerlerine
direnmişler. Dışarıdan hiçbir yardım gelemediği Akşam yorgunluğumuzu Tahmis kahvesinde Meiçin askerlere değil ama en sonunda açlığa ye- nengiç kahvesi içerek giderdik. Oldukça yumunik düşmüşler. Tüm gıda tükenince mecburen şak içimli leziz bir kahve, güneş ışığında kurutudireniş de son bulmuş. Atatürk’e bağlılıklarının lan yabani fıstıklar öğütülerek süt ile pişiriliyor.
bir göstergesi olarak, nüfus cüzdanları oluşturul- Fıstık, Antepliler için temel bir gıda, tatlıdan, keduğu dönemde Atatürk’ün nüfus kaydı Antep’in baba ve kahveye kadar her alana girmiş. Dönüş
Bey mahallesinde yazılmış. Tabi bu sevgi karşılık- için yola çıkmadan önce, hanların içinden gesız kalmamış ve şehre Gazi unvanı verilmiş. Ata- çerken gözümüze takılan Antep peyniri, baharat
türk’ün şehri ziyaretinde kaldığı ev, müze olarak gibi bilumum yerel lezzeti yanımızda götürmek
halen ziyarete açık.
için kendimizi alışverişe vurduk. En son baklavalarımızı da aldıktan sonra artık geri dönüş için
Beni en çok şaşırtan ise Antep’deki oyuncak mü- hazırdık.
zesi oldu. 1800 lü yıllardan başlayarak, çeşitli ül40 | TOPLUM | Aralık 2021
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Rehberimiz mesleğinin hakkını vererek 2 gün boyunca bize tüm Mezopotamya tarihini, Urfa ve
Antep kültürünü anlatmaya çalıştı. Eminim bize
anlatacağı daha bir sürü hikayesi olacak. Onunla
Kars’da buluşmak üzere vedalaştık.
Türkiye’nin her karış toprağında ayrı bir tarih yatıyor. Nemrut’da gün doğumu, Şavşat yaylasında
horon tepmek, donmuş Çıldır gölünde yürümek,
daha deneyimlemek istediğim pek çok şey var.
Vaktim bol, bekle beni Anadolu …
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POETRY AS A PROCESS OF
SELF-BECOMING
Christian Favreau
https://jackpinepress.com/product/kireji/
Perpetual Process
I don’t think you can force a book of poetry the way you have to push through writing a novel.
You can certainly try, but sometimes the poems just don’t work, or, at the very least, require a long
rest period before they are ready to be finished. Sometimes, only a brief fragment emerges from
a mediocre poem that is worth salvaging, but it never could have emerged without that mediocre
poem that surrounds it. With poetry, the need for diligence and regularity comes in a different form
than prose. I constantly am in the poetry writing process even if I am not actively writing. Reading
is a huge part of the process. Walking and being with my thoughts is part of the process. Experience
and, especially, growth feel part of the process. I tried to force poems and collections of poetry in
the past, and that too felt like part of the process of writing my first book, kireji: partial portraits
and biofictions, which is made up of bits and pieces from many older, mediocre poems. Looking
back, I see now how long a poem might need to take shape, and how long a poetic voice might
need as well.
When I formally started the project that was kireji, I was living in the suburbs of Oxford and
working at a pub while completing my final MA paper on the poetry of Phyllis Webb. I was inspired
by Webb’s free use of the haiku form, and so I started writing little, imperfect haiku portraits for
people in my life.
viv-viv-vivian
handfuls of quartz in her eyes—
komorebi (木漏れ日)—vive.

chivalric cartil
age, golden dandelions
brush across chevilles.

chiastic tremours,
deep cuts,
lines
scabbed by warm winds;
it’s real, reel of I(d).

The word kireji itself refers to a guideline of the traditional haiku; it means the cutting word, and
can be used to juxtapose the first twelve syllables with the last five in order to cut the stream of
thought create a revelation or surprise at the end of poem. But the title of the book also referred to
this process of cutting up earlier poems, and rhythmically restitching these fragments into a chapbook-length poem.
kireji took months to write, then even longer to gestate before it was time to revisit it. I was
writing down fragments whenever I could: on the bus, on the train, after coming home half-asleep
after work, and sometimes instead of writing my final paper. There was something I felt I needed to
explore and to say—to myself, about myself, and about the self in general. I had never felt that way
while writing before—vulnerable, moved. I needed the outlet that became kireji to express doubts,
fears, depression, and love, too. And many parts I wrote were excised from the final product; in
the end, those fragments were for me only, for my own self-exploration. I have since written many
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Collaboration
I really believe that the self is a collaboration. While writing the series of limited haiku portraits
for and about people in my life, what stood out to me was the influence these people had on me,
how my perception-filtered understanding of them had helped form my own identity. I was working
very intentionally with rhythm, Greek chorus, and music, and grounding that in nature; bird song
became the book’s main conceit:
songbirds approach learning a new song by dividing
the complex sounds, by taking syllables that they already know
and adapting them to match the unfamiliar syllables.
though the intention is to be heard, the antecedent is
listening,
mimicking,
adapting.
I was writing alone, but it felt like an active collaboration with influential people in my life.
That spirit of collaboration was able to continue when the text found a home with JackPine
Press. I have to include a book design pitch in my submission to JackPine, so I was able to work
with the press and with poet & interdisciplinary artist Jessica Bebenek on a prototype. Between the
blue-tinged bird on the cover, the earthy, fibrous paper, the Japanese stab-stitch binding, and the
dried leaves that were bound into the book, it was so close to what I had imagined. And, since the
leaves are so fragile—and are placed in sections of the poem that were for me the most vulnerable
and exposed—a reader can be an active participant in the evolution of the text. If they are not careful when reading those sections that are both figuratively and physically fragile, they could break a
leaf. Suddenly, the text would take on a different meaning. To me, reading is an inherently collaborative process with the author of the work; to have that materialized feels special.
Living (and Writing) Through Collapse
I was not yet an active climate justice organizer
when writing kireji. I got involved only when I
returned to Canada; a seasoned activist would
likely be able to tell, purely based on how individualistic my language is on the topic of environmental action. The work does, however, chart a
process of political education that I was (and still
am undergoing). In kireji, I came to terms with
the reality that what we’re doing—the extraction
of resources, the ongoing colonialism, the destruction of ecosystems—isn’t simply not working, but it’s killing us, slowly. My impulse was to
turn to individual action: becoming vegetarian,
buying local, and going zero-waste, which felt a
little futile, and it was. Early, hard-to-articulate
feelings of despair, fear, and climate grief radiate
within the poem. These feelings were messy, and,
without time and reflection, led to answers that
were far easier than embarking on the difficult
work of organizing for something beyond yourself, decolonizing your mind, learning, unlearning…

we forgot
evolution as cooperation, not
competition
far too long
ago.
TOPLUM | Aralık 2021 | 43

POETRY AS A PROCESS OF SELF-BECOMING | Christian Favreau
I wrote the final section of the book much later, in response to those feelings and narrow conclusions that belonged to younger poet. I wanted to address that learning process, take responsibility
for problematic thinking without erasing it, and return to that need to listen—a key idea to which I
keep returning in all my poetry since kireji.
i was wrong.
in avoiding control,
hierarchy,
in despair,
i fell back into authority
and chose for the other
as i chose for the i …
now, i choose for the i
to protect the other
with the other.
and, i could still be wrong.

Writing about the climate crisis was one way for me to
pro
cess those feelings. It provided me a safe, cathartic space
for reflection.

Conclusion: Self-Actualization
‘I am one am many’
–bpNichol, ‘Auguries’
I finished scribbling down the final lines of the first
draft on the steps of St. Joseph’s Cathedral in Hanoi.
The air was crisp and there was a light layer of mist over
Hoàn Kiếm Lake that morning. I felt lighter, and though
I would go on to constantly rewrite and rework it over
the year that followed, the poem felt complete. I could
see and understand the scope of kireji—that passage
from fear and confusion, to an outpouring of self-love,
back to doubt and fear. It was a little thirty-four-page
book, but it felt like the culmination of all my writing,
all my thoughts, and all my experiences. It felt epic to
me, an expression of growth. I had written it entirely by
hand, in multiple countries, and that handwritten poem,
in a flimsy dollar store notebook, felt like the most precious possession I had on me. I was scared to lose it.
Later that day, I was sitting on the balcony of a
small coffee shop, which hung over a railway. I watched
the loud trains go by, and I wrote down the title of the
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book. I had already settled on kireji, but I added the partial portraits
and biofictions, as a gesture to the
flawed haikus that stemmed from the
influences that helped me grow. I felt
accomplished, not happier, not any
less lost, nor anymore sure of anything, but accomplished insofar as I
understood myself better. Much later,
when a friend would read the work,
she would tell me that my older poetry was trying to be something. This, by
contrast, was something. And I think
the same could be said for my self.

christian favreau is a poet, freelance writer,
and climate justice organizer living in montréal
(tio’tia:ke). his work has appeared in antilang,
lantern, vallum, and elsewhere. he has been a
featured reader at mcgill’s poetry matters. kireji:
partial portraits and biofictions is his first book.

TURKISH FILM FESTIVAL
Michael Boucher

I write this note as a tribute to the spirit of Vancouver Turkish Film Festival (VTFF) 2021 and
its resilient team having just successfully completed their 8th edition a short week ago under
very challenging pandemic circumstances.
Bravo!
I would be remiss not to include partnerships
Vancouver’s Turkish-Canadian Society the
backbone to this festival of films, cultural offerings and public discourse. After six years of
partnership here is a brief summation off our
shared history for those off you unfamiliar with
this unique cultural offering that is distinct to
Vancouver.
A brief word on who and what we are as SFU
Woodward’s Cultural Programs (SFUW).
SFUW was created as a public obligation following the Woodward’s Re-development project of 2010. Beyond serving an academic arts
program, SFU publicly committed the sharing
of these downtown venues to support broad
and diverse cultural engagement across Lower
Mainland.   
Now 12 years later, SFUW celebrates 25 partnerships, hosting 25,000 cultural patrons presenting over 200 events per year.  We do this from
an exclusively arts and cultural lens.
VTFF is a proud part of several other sister festivals that we partner with i.e. Polish Film Festival, Vancouver Latin American Festival, Doxa,
South African Film Festival. This informal alliance helps market one another to spread the
word of one another’s cultural offerings.
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The First Step
In 2016, VTFF was looking for a new home to
host their festival and centralized it physical
presence for the longterm. Situating a festival is
a major decision that builds a ritual with one’s
public. (At the time there were two distinct
Turkish festivals with differing visions and
ethos.)
In these initial conversations, Eylem Sonmez,
Ben Dogan and Nural Sumbultepe were the
champions for VTFF with Demet Edeer strongly
behind this vision aligned to the aspirations of
the Turkish Canadian Society’s mandate.
Initially, VTFF wanted a place where it could
present its films within a state-of-the-art cinema
venue while welcome its public with receptions
in a convivial context -to serve their remarkable
coffees and confections. (SFUW felt quite confident, we could do all of this at our SFU Goldcorp Centre for the Arts.)
VTFF also wanted to assert that they possessed
a more grassroots community based approach
and went beyond the confines of a film festival with the full backing of a not-for-profit
society that supported arts and culture as its
founding principle.
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It appeared that both parties celebrated core educational values each had to offer. VTFF was to
welcome its audiences, along with new Canadian immigrants as part of an annual celebratory
community event.
From our side, our mandate as a university cultural enterprise was to ensure that this
festival had an appeal that transcended its own
community making it accessible to a larger Canadian community, permitting a vital window
into modern Turkish society and its future
aspirations. (Frankly most Canadians have very
limited opportunities to learn of this unless they
travel there.)

(Of note, in 2018 VTFF focused on the Syrian
Refugee crisis with outstanding panelists drawing expertise from SFU scholars and abroad.
Understanding the complexity of this issue and
the human face still conveyed in the illuminating conversations still resonates with me to this
day. And in 2019 the panel topic was Women in
the film industry, in North America and Turkey, where panelists touched on a wide range
of gender inequality issues in their industry, as
well as in their larger societies, including the
hashtag “#MeToo” and “#sendeanlat” (“you
must also tell”) women protest movements.)
Anyway after several meetings both parties
identified many synergies and we explored the
best way forward with our modest budgets
planning well ahead. This element of advanced
planning best plays out in maximizing budgets
and resources. VTFF understood this very well.

Turkey represents a geopolitically vital nation,
iconic and complex; layered with many social nuances and currents.
One of SFUW’s key criteria for the partnership
was an open social and political discourse component that captured the spirit of contemporary
Turkey and its international positioning. To this
day, that is one of the key features of this festival.
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ufuksuz
hani uzanır gider de
denize karışıverir ya
gök
öyle masmavi
hani anlaşırlar ya
gizliden gizliye
ver mavini
al mavimi
kimseler ayrı tutmasın
seni beni
ne neşedir o
sana bana
ne neşe
sonra
boz bulanıklaşır ya
deniz
fırlata sıçrata
yatağından çamurunu derdini
hallaç pamuğu gibi
göğe göğe
sen de al sen de al
dar geliyorum
ben bana
dercesine
sen neresindesin
hangi rengindesin
o
göğün
o
denizin
Tülay Emekli
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Since then we have co-presented six memorable editions. Over the years the range of films and images offered to the public have had indelible memories ranging from the domestic, culinary, geographic and yes,
sometimes hot topics of Turkey. Audiences have continued to expand and welcome these varied offerings
and the openness to difficult discussions.
VTFF and SFUW can’t wait to normalizing festival activities, however we will remain patient and committed
for the longterm while ensuring public health measures are a priority.
I close this note on Winter Solstice Day by wishing
VTFF and the Turkish Canadian Society a bright future
knowing that we will see better brighter days ahead.
Thank you!
Michael Boucher
Director of Cultural Programs/Partnerships
SFU Woodward’s Cultural Programs

Vefat ve Başsağlığı Mesajı
Derneğimizin Onursal Üyesi ve TurkishCanadian Society’nin Eski Başkanı Sayın
Güner Saygıner Beyefendi’nin vefatını derin
bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisi
Toplum Dergisi ve Derneğimiz çatısı altındaki
ilk Türk Futbol Takımının kurulmasına vesile
olmuşlardır. Daima beyefendi kişiliği, futbola
olan ilgisi ve Topluluğumuz için yaptığı
değerli katkıları ile hatırlayacağımız merhum
Güner Saygıner’e Allah’tan rahmet, ailesine
ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
Mekanı cennet olsun.

ÜYELİK
TCS Yönetim Kurulu olarak daha önce aldığımız
31 Aralık 2020 tarihine kadar ‘Üyelik Ücreti’
alınmaması kararımızı Covid-19 pandemi
koşullarının devamı sebebiyle 2021 yılını da
kapsayacak şekilde uzatmış bulunuyoruz.
Üye olmak isterseniz aşağıdaki tuşa basarak
online üyelik formumuzu doldurabilirsiniz:

ÜYE OLMAK İSTİYORUM
tinyurl.com/TCSuyelikbasvuru

Pek Yakında;
• 23-Nisan için çocuk folklor ekip çalışmaları
başlıyor.
• 23-Nisan task grup için gönüllü olabilirsiniz.
• Çocuklar için Türkçe derslerimiz planlanıyor.
• Lütfen iletişimde kalın:
executive@turkishcanadiansociety.org

TOPLUM | Aralık 2021 | 49

İLETİŞİM
TURKISH-CANADIAN SOCIETY
74705 Kitsilano RPO, 2768 West Broadway, Vancouver, BC V6K 4P4 Canada
www.turkishcanadiansociety.org

executive@turkishcanadiansociety.org
/TurkishCanadianSocietyVancouver
/tcsvancouver

/TCS_BC
/Turkish-Canadian Society

Disclaimer for Toplum Magazine
TCS Toplum Magazine is a community effort. The Magazine allows for members of the community and members of TCS to provide
material and sources helpful to others. The inclusion of a product, vendor, or service should not be construed as an endorsement
of such product, vendor, or service. We strive to ensure the material provided by others is appropriate and neutral. However, the
views and ideas written and expressed by authors who wish to have their work published do not reflect the views of TCS. TCS makes
no representations or warranties of any kind, express or implied about the completeness, correctness, and authenticity of the
information written by others. Any reliance you place on such materials is strictly at your own risk and this content should not be
used solely as a basis for making any personal, business, legal or any other decisions.

