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Tekst 1
Ayın Mekanı Karaferya

Ege ve dünya mutfaklarından seçilen en özel lezzetleriyle birlikte
Akdeniz’in eşsiz damak tadını bir araya getiriyor Karaferya Gurme
Restaurant. Alaçatı’daki mekanıyla tatilcilere birinci sınıf bir servis garanti
ediyor. Yunanistan’da Türklerin yaşadığı, bilinen bir Türk kasabası olan
Karaferya’nın adını taşıyan restoran, Selanik esintileri ile güzel
bahçesinde misafirlerini eşsiz bir lezzet yolculuğuna çıkarıyor.
Son yıllarda Türkiye’nin gözde tatil yerlerinden olan Alaçatı’da farklı
konsepti ve menüsüyle hizmet veren Karaferya Gurme Restaurant’ı,
Yeditepe Üniversitesi Gastronomi bölümünden mezun Mert Yoncacılar ile
ağabeyi mimar Hüseyin Yoncacılar işletiyor. Damak tadına önem veren ve
farklı lezzetler arayanların karşısına yepyeni sunumlarla çıkan
Karaferya’nın menüsünde sabah kahvaltısı, mezeler, antipasti, et
yemekleri ve tatlılar yer alıyor.
Eklemeden geçmeyelim, duru ve romantik bahçesi ise Türkiye’deki en iyi
on bahçe arasında. Hafta sonları canlı müzik de yapılan mekan, yaz tatili
için Çeşme’ye gelen tüm misafirler için iyi bir alternatif…
bron: izmirlife.com.tr
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Tekst 2

Mini Buzul Çağı Geliyor
Dünya gündeminin değişmez maddelerinden biri olan ‘küresel ısınma’, bir
grup İngiliz bilim insanına göre bitti. Yapılan son araştırmaya göre, küresel
ısınmanın yerini artık ‘mini buzul çağı’ alıyor.
Soğuk hava dalgasının adı Almanya ve Doğu Avrupa’da ‘Cooper’ diye
anılıyor. 30 bin ayrı meteoroloji ölçüm istasyonundan gelen verilere
dayanarak gerçekleştirilen çalışmada, dünyada hava sıcaklıklarının
yükselmesinin, 1997 yılında durduğu bulgusuna ulaşıldı. Dahası,
önümüzdeki 15 yılın, Güneş faaliyeti nedeniyle daha da soğuk geçmesi
bekleniyor. ‘25. Döngü’ denilen bu süreçte sıcaklıklar 2022’de dibe
vuracak. Öyle ki, 1790 ile 1830 yılları arasında Avrupa Kıtası’nda
ortalama sıcaklıkları 2 dereceye kadar düşüren soğuklara ulaşılması,
hatta bunun da ötesine geçilmesi, olası senaryolar arasında sayılıyor.
Türkiye gibi Avrupa’nın doğusunu da etkisi altına alan dondurucu soğuklar
can almaya devam ediyor. Yer yer sıfırın altında 20 dereceye kadar düşen
sıcaklıklar nedeniyle yalnızca Ukrayna’da, 3 gün içinde 18 kişinin donduğu
açıklandı. Ülkede yaklaşık 500 kişi, vücut ısıları düştüğü ya da soğuk
yanığına maruz kaldığı gerekçesiyle tedavi altına alındı. Sıcaklıkların eksi
26’ya kadar gerilediği Polonya’da ise çoğu evsiz ya da yaşlı, en az 10 kişi
hayatını kaybetti. Soğuk hava koşulları nedeniyle Sırbistan’da 3 kişi
hayatını kaybetti, 2 kişi kayıp. Bulgaristan’da 5 kişi dondu. Şiddetli
rüzgârlar nedeniyle Varna Limanı kapatıldı.

bron: hurriyet.com.tr
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Tekst 3
Annenize Film Armağan Edin
15. ‘Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’ bu yıl da Anneler
Günü’nü içine alıyor; 10-17 Mayıs tarihleri arasında Ankara’da yapılacak
festival, anne-çocuk ilişkilerini ve üç kuşak kadının birbirine aktardıkları
deneyimleri filmlerle tartışmaya açmayı hedefliyor.
Festivalin en iddialı filmlerinden ‘Prensesim (My Little Princess)’, Fransa
sinemasının gözbebeği Isabelle Huppert’in başrolde oynadığı kışkırtıcı ve
çok tartışılacak bir yapım. Huppert’e Hindistan’da Mumbai Film
Festivali’nde en iyi kadın oyuncu ödülü getiren film, yönetmen Eva
Ionesco’nun kendi yaşamından izler taşıyor ve 1970’lerin Paris’inde
geçiyor. Anne sevgisi arayan bir kız çocuk ile, ondan bir arzu nesnesi
yaratmak pahasına kızının fotoğraflarını çeken bir annenin öyküsü bu.
Yönetmen Ionesco’nun annesi de o yıllarda kızının fotoğraflarıyla Paris’in
sanat çevrelerini sarsmıştı. Bu fotoğrafların bir kısmı İzmir’deki bir sergide
de sanatseverlere sunuldu.
Festivalde çok ilginç ve düşündürücü bir film daha var: İsveçli yönetmen
Tova Mozard’ın ‘Sahnede Üçümüz (The Big Scene)’ adlı filmi. Bir
zamanlar Bergman’ın idaresindeki Stockholm Kraliyet Tiyatrosu
sahnesinde bir kadın, annesi ve anneannesiyle birlikte ilişkilerini
sorguluyor. Bu üç kuşak kadın adeta bir çocuğun aşırı sevgiyle yıprattığı
Viktorya Dönemi’ne ait oyuncak bebek koleksiyonunu andırıyor.
Anneanne, anne ve kız çocuk üçgenine İsrail’den bakan başarılı sinemacı
Maya Dreifuss, ‘Ziyaret Saati (Visiting Hours)’ adlı filmiyle üç kuşak kadını
bir yüzleşme hikayesinde bir araya getiriyor.
Festivalin ‘Üç Kuşak’ başlıklı bölümünde gösterilecek bir diğer film,
Rusya’dan genç kuşağın başarılı temsilcilerinden Aleksandra
Strelyanaya’nın ‘Kuş Yemi (Bread for Bird)’ adlı filmi. Kuş Yemi,
deneyimleri birbirinden tamamen farklı olan nesiller arasındaki diyaloğa
tanıklık ediyor.
Bölümün son filmi ise İspanya’dan. Silvia Gonzales Laa’nın ‘Orada Ol (Be
There)’ adlı filmi, kızının güvenini yeniden kazanmak isteyen bir annenin
öyküsünü anlatıyor.
bron: BİA Haber Merkezi
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Tekst 4
Kameralar Aşık Veysel için “Motor!” dedi
1

Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi dördüncü sınıf öğrencisi
Numan Çakır, büyük hayranlık duyduğu halk ozanı Aşık Veysel
Şatıroğlu’nun hayatını anlatan film çekiyor. Çakır, çekimine iki ay önce
başladığı ‘Telli Tahta’ isimli filmin hem senaryosunu yazdı hem de
yönetmenliğini üstlendi. Karabük, Ovacık’taki Sülük köyünde süren
çekimlerin Ekim’de tamamlanması planlanıyor. Filmde, ‘Lal Gecesi’
filminde başrolde oynayan Dilan Ezgi Aksüt ozanın ikinci eşi Gülizar’ı,
üniversite öğrencisi Emre Özbey de Aşık Veysel Şatıroğlu’nu
canlandırıyor.

2

Üniversite bünyesindeki 3 Nisan TV’den ekipman desteği aldıklarını
belirten Çakır, şunları anlattı:
“Geçen yıl Aşık Veysel’in bir günlük hayatını anlatan kısa film çektik.
Sonrasında ozanın hayatını anlatan filmi de çekebileceğimizi düşündüm.
Edebi altyapısı olan bir film senaryosu yazdım. Çektiğimiz film, ozanın
‘aşık’ olma serüvenini anlatıyor. Eşi Esma kendisini terk ettikten sonra
boşluğa düşen Aşık Veysel’in daha sonra evleneceği Gülizar ile tanışma
sürecini işliyoruz. 10 kişilik oyuncu kadromuz var. Bu filmi, ozanı yeni
nesle daha iyi anlatabilmek için çekiyoruz. Çekimlerde bazen zorlandık.
Çoğu zaman ihtiyaçları cebimizden karşıladık. İmkansızlıklar içerisinde bir
şeyleri başarmak bizim için anlamlı.

3

Aşık Veysel, halk edebiyatının son temsilcisi. İlk eşi Esma tarafından
terk edildikten sonra Aşık Veysel, kimseyle görüşmüyor. Bir süre sonra
köyünü terk ediyor. Aşık Veysel’i toplumumuz ‘Kara Toprak’ ve ‘Uzun İnce
Bir Yoldayım’ gibi şiirleriyle tanıyor. Aslında ozan çok büyük bir düşünce
adamıdır. Şiirlerinde verdiği mesajlar çok değerli. Aşığın eserlerini
okuduğunuz zaman, felsefi düşünceleri bilmemesine rağmen, bunları
içinde özümsediğini ve düşünce potasında erittiğini görebilirsiniz. Aşık
Veysel’in şiirleri bin yıllık geleneğin bir özeti. Aşık Veysel daha fazla
okunursa toplumda barışın ve eşitliğin daha fazla hakim olacağını
düşünüyorum.”

4

Çakır, daha önce de Aşık Veysel Şatıroğlu’nun bir günlük hayatını
anlatan ‘Çiçeğin Beyi’ adlı kısa filmi çekmiş ve ‘Aşık Veysel Müzikali’ni
düzenlemişti.
bron: hurriyetkampus.com
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Tekst 5
Can Yaman Tuttuğunu Koparır
‘İnadına Aşk’ta Yalın Aras bir gülümsüyor, bütün genç kızlar ekran başına
kitleniyor. Sevilen dizinin yakışıklı oyuncusu Can Yaman’ın aşk hakkındaki
sırlarını öğrenemedik ama en iyi yaptığı yemeğin yaprak sarması olduğu
ve annesinin ona “Oğluşum” diye hitap ettiği artık sır değil. Avukatlıktan
oyunculuğa geçiş hikayesi ve bilinmeyenleriyle buyurun Can Yaman
röportajımıza…
Rol aldığınız ilk dizi ‘Gönül İşleri’ydi. Sizi orada ‘Bedir’ karakterinde
izledik, sevdik. Aslında mesleğiniz bambaşka. Hikayenizi sizden
dinleyelim mi?
Üniversiteye giderken, “neden hukuk okuyorsun, oyuncu ol” diyenler vardı.
Avukatlık yaparken de, “neden avukatlık yapıyorsun, oyuncu ol” diyenler
çoğaldı. Avukat olduktan sonra oyuncu da oldum; hikayem bu.
Ceza avukatlığı daha çok ilginizi çekiyormuş diye duydum, öyle mi?
Evet, ceza avukatlığında başka insanların hikayesini de öğreniyorsunuz,
sanırım ilgimi çeken bu.
“Hukuk Büromuz Var, Bekleriz!”
Hem oyuncu hem avukat olarak
çalışamaz mıydınız?
Avukatlığı bırakmadım, prosedür gereği
duruşmalara ara verdim. Çok sevdiğim
iki arkadaşımla Kartal’da hukuk
büromuz var, bekleriz (gülüyor).
İyi eğitimli ve akıllı bir genç, üstelik basketbolcu… Avukatlık
yaparken birden dizi oyuncusu olmaya karar veriyor. Peki, nasıl karar
veriyor? Oyunculuğa geçişiniz nasıl oldu?
Hikayemde anlattığım gibi, beni sevenlerin isteğiydi oyunculuk yapmam.
Yeniliklere açık biri olduğum için karar vermem zor olmadı. Oyunculuk
yapmak avukatlık yapmaktan daha keyifli geldi. İlker Bilgi ve Cüneyt Sayıl
ile tanıştıktan bir süre sonra kendimi ‘Gönül İşleri’ dizisinde buldum.
Oyunculuk eğitiminiz olmamasına karşın ilk rolünüzle sivrildiniz.
Oyunculuğunuz muydu yoksa yakışıklılığınız mıydı sizi ünlü yapan?
Konservatuvar eğitimim olmasa da oyuncu koçum Cüneyt Sayıl’dan sıkı
bir eğitim aldım. Yakışıklı olan herkes istese de oyuncu olamadığına göre,
doğru kişiden ders aldım ve işe yaradı diyelim.
“Yakışıklı Olmanın Avantajları Saymakla Bitmez”
Yakışıklı olmak kötü bir şey mi peki? Avantajları neler?
Dezavantajları neler?
Yakışıklı veya güzel olmak kötü olabilir mi? Tek dezavantajı bunu çok
genç yaşta fark edip eğitimden uzaklaşmak olabilir. Avantajları saymakla
bitmez (gülüyor)!
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Diyelim sizi hiç kimsenin tanımadığı bir yerdesiniz, kendinizi
tanıtmanız gerekiyor. Kendinizi nasıl tanıtırsınız?
O ‘bir yer’in neresi olduğuna bağlı. Mesleğimi söylemem gerekirse ‘o
yer’de kendimi avukat olarak tanıtırım.
“Hiç Gerçekten Aşık Olmadım”
Kadınlarda sizi en çok hangi özellikler çeker?
Hem görüntüsünden, hem de sohbetinden keyif aldığım biri olmalı. Çok
şey mi istedim acaba (gülüyor)?
Dizinin adı ‘İnadına Aşk’. Hayatınızda aşkın yeri nedir?
Otuzlu yaşlara geldiğinde otuz kez aşık olmuş kişiler gördüğüm için, aşkın
ne olduğundan emin değilim artık.
İlk aşkınızı anlatır mısınız?
(Gülüyor) Şimdi düşünüyorum da gülümsüyorum, çocuktum ve çok
komikti.
Son aşkınız hakkında tüyo istesek?
Son aşkımda da çocuktum ve komikti işte. Gerçekten aşık olmadım
sanırım.
Şu anda ‘İnadına Aşk’ dizisinde Yalın Aras karakterini
canlandırıyorsunuz. Yalın kimdir, ne yapar, ne yer, ne içer, ne sever,
ne sevmez?
Yalın, iş hayatında çok başarılı, çalışkan, spor yapan, doğa tutkunu,
gösterişten hoşlanmayan, insanların nasıl göründüğünden çok, nasıl biri
olduğuyla ilgilenen iyi biri…
Yalın’la Can arasında benzerlik var mı? Neler? Ayrıştığınız yönler
neler?
Can, Yalın’dan daha eğlenceli ve daha şık giyinen biri… Bunun dışında,
Yalın bana neredeyse tıpatıp benziyor.
Başka biri olsaydınız arkadaş olarak Yalın’ı mı Can’ı mı tercih
ederdiniz?
Daha renkli olduğu için Can’ı tercih ederdim.
Yalın, romantizme inanmayan, kadınların erkeklerden daha başarılı
veya daha zeki olabileceğine inanmayan biri… Rolünüzden bağımsız
olarak bu konuda sizin fikriniz nedir?
Kadınların da erkeklerin de daha başarılı olduğu konular var. Zekanın
cinsiyetle ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Ama özellikle, canım
Türkiyem’deki sevgili kadınlarımıza naçizane tavsiyem, iş ya da özel
hayatlarında daha başarılı olmak istiyorlarsa ‘M’lerle daha az ilgilenmeleri
gerek.
‘M’ler de nedir?
(Gülüyor) Magazin, moda, makyaj, marka, mekan, medyum… Çok kafa
patlatıyorlar bunlara çooookkkkk…
bron: hayat.sozcu.com.tr
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Tekst 6
Doğanın Ele Geçirdiği Köy
Çin’in Gouqi Adası’nda terkedilmiş olan balıkçı köyü, görenleri doğal
güzelliği ile etkiliyor. Çin’deki Yangtze Nehri’nin döküldüğü yerin
yakınlarındaki yaklaşık 400 adadan oluşan Shengi Adaları’na ait Gouqi
Adası, aynı zamanda Hangzhou Limanı’nın dışında konumlanmış ve
Çin’in en büyük takımadaları olarak bilinen Zhoushan Takımadaları’nın bir
kısmını oluşturuyor.
Gouqi’de yaşayan balıkçılar ana karada balıkçılık yapmanın daha
ekonomik olması sebebiyle yıllar önce bu köyü terk edip gitmişler. Köyü
terk eden sakinlerinin ardından doğa, köyü adeta ele geçirmiş. İçinde
yaşam olmayan evlerin duvarları sarmaşıklarla yeniden canlanmış ve
köyün yollarını otlar sarmış. Sonunda ortaya, masallardan fırlamış gibi
görünen bir manzara çıkmış. Hâlâ ayakta kalan ve doğanın ele geçirdiği
bu muhteşem güzellik, Nanning’de yaşayan fotoğrafçı Tang Yuhong’un
objektifine yansımış.
Shengi Adaları oldukça popülerleşen bir turist istikameti olmasının yanı
sıra halen her kış mevsiminde 100.000’den fazla balıkçının geldiği önemli
bir balıkçılık bölgesi olmayı sürdürüyor.
bron: inanankalpler.net
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Tekst 7
Ekonomi ve Saçlar
Ünlü iktisatçıların ortaya attığı yeni teoriye göre, kadınların saçı uzunsa
ekonomide işler iyi demektir.
Saçlar kısaldıkça ‘ekonomi daha kötüye gidebilir’ işaretleri artıyor.
Dünya ekonomisinin artan enerji, gıda fiyatları ve finansal güçlükler
nedeniyle zor günler geçirdiği bugünlerde, bir teoriye göre ekonominin
geleceği ile ilgili beklentileri kadınların saçına bakarak anlamak mümkün.
Bu teoriye göre zor zamanlarda kadınların saçlarının kısa kesilmesi
sadece bir tesadüf değil. Buna göre ekonomistler kadınların, harcamaların
kısıldığı dönemlerde saçlarını da kısalttığını düşünüyorlar. Bugünlerde
İngiltere’de özellikle futbolcu eşleri arasında da kısa saç modası
yaşanıyor. Çünkü Agyness Deyn isimli ünlü top modelin saç kesimi Vogue
tarafından içinde bulunduğumuz 10 yılın en iyi saç kesimi olarak
gösterildi. Bu gelişme sonrası her an kısa saç modası bir fenomene
dönüşebilir.
Saç kesimi teorisi aynı zamanda ABD’li ünlü ekonomist George Taylor’un
‘etek boyu endeksi’ ile de benzerlik gösteriyor. Taylor’a göre borsaların
yükseldiği dönemlerde kadınların etek boyları kısalıyor. Ekonominin kötü
gittiği dönemlerde ise etekler yere kadar iniyor. Japonya’da kadınlar
ekonomi iyi gittiği dönemlerde saçlarını uzatıyor, kötü gittiği dönemlerde
veya beklentilerin kötü olduğu dönemlerde ise kısa kesim saç modellerini
tercih ediyorlar. Kao Corporation isimli firmanın yaptığı son anketin
sonuçlarına göre de kadınların saç uzunluğu ülke ekonomisinin
barometresi olabilir.
Cambridge Üniversitesi’nde kültürel ekonomist olan ve ‘The Consumption
of Beauty (Güzellik Tüketimi)’ kitabının yazarı Susanna Matthews,
“İnsanlar ekonomik durgunluk dönemlerinde daha az şeyle mutlu olmayı
becerebiliyorlar. Ayrıca bu dönemlerde görsel şeylerden daha çok zevk
alıyorlar. Kısa kesim saç az masraflı ve daha çok modele girebiliyor” diye
konuştu.
bron: uzmanlar.mahmure.com
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Tekst 8
Selimiye’deki ‘Kapısız Oda’nın Sırrı
Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye Camisi’nde, ‘sır oda’ olarak bilinen
pencereli, ancak kapısız odanın girişinin sonradan duvar örülerek
kapatıldığı anlaşıldı.
Camiyi ziyaret edenlerin merak konusu
olan kapısız oda için çalışma başlatan
Vakıflar Edirne Bölge Müdürlüğü ekipleri,
oda duvarından raspa tekniğiyle aldıkları
harcı inceledi. İnceleme sonucunda,
odanın kapısının sonradan kapatıldığı anlaşıldı. Kapının ne zaman
kapatıldığı, harç analizi sonrasında netlik kazanacak.
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Selimiye Camisi için hazırlattığı
restorasyon, röleve ve restitüsyon projesinin tesliminin ardından oda, eski
haline çevrilebilecek.
Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, AA muhabirine yaptığı açıklamada,
kapının neden örüldüğünü bilmediklerini söyledi.
Odanın yeniden açılma kararının, kapatılma sebebine bağlı olduğunu
ifade eden Üzüm, şöyle konuştu:
“Selimiye Camisi minberi, pencereleri ve avlu duvarlarıyla tam bir iletişim
noktasıdır. Minber sanki camdan bir mermerden yapılmış, bir taraftan
bakan diğer tarafını görebiliyor. Pencerelerinden bakınca şehrin
içindesiniz, dışarıdan bakınca caminin içinde. Bu, ‘iletişimi koparmamak’
adına yapılmış muhteşem bir mimaridir. Bu bakımdan ‘kapı neden
örülmüş’, bunun nedenini bilmemiz gerek. Kapatılma nedenine göre açılıp
açılmayacağına karar verilebilir.”
Selimiye Camisi Hakkında
Edirne’nin ve Osmanlı’nın simgesi olan Selimiye Camisi, kentin
merkezinde, eskiden Sarıbayır ve Kavak Meydanı denilen alanda
bulunuyor. II. Selim’in emriyle 1568 - 1575’te yaptırılan sultan camisi, çok
uzaklardan göze çarpan yapısı ve kurulduğu yerin seçimiyle, Mimar
Sinan’ın aynı zamanda usta bir şehircilik uzmanı olduğunu vurguluyor.
Kesme taştan yapılan ve iç bölümüyle 1.620 ve toplamda 2.475
metrekarelik bir alanı kaplayan cami, mimarlık tarihinde, en geniş mekana
kurulmuş yapı olarak nitelendiriliyor. Cami, mimari özelliklerinin
erişilmezliği yanında, taş, mermer, çini, ahşap ve sedef gibi süsleme
özellikleriyle dikkat çekiyor. Selimiye Camisi’nin mihrap ve minberi de
mermer işçiliğinin baş yapıtlarından sayılıyor.
bron: Aktuel.com.tr
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Tekst 9
Kuş Kardeşliği

Meksika’da, Sisal yakınlarında bir araştırma uçağı flamingoların üzerinden
uçuyor. Birkaç büyük koloni, Karayip kıyıları ve ötesindeki nehir
ağızlarında yaşıyor.
Birbirlerine son derece sadık yabanıl sürüler halinde yaşayan flamingolar
bir 35 karşı karşıya kaldıklarında hep birlikte hareket ediyor. Böylece
tehlikelere karşı her zaman dayanıklı olabiliyorlar.
Tuhaf biçimde uzun bacakları, diz kapağını andıran yumrulu eklemleri,
yılan gibi boynu ve fazla büyük gagasıyla flamingo, henüz okul çağına
gelmemiş bir çocuk tarafından hevesle çizilmiş ve sonra da boya
kutusundaki en parlak renge boyanmış gibi duruyor. Ancak Karayip
flamingosuna tuzla tavası, çamurluk alanlar, gelgitle oluşan lagün ve
mangrov bataklıklarında yaşayabilme olanağını işte bu 36 görünen
özellikleri veriyor. Belki de garip özellik yerine hoş bir özellik demek
gerekiyor. Kıvrık gagasıyla yuva yapmak için çamur birikintileri topluyor.
Gagasının içindeki sert kıllarla, sudaki küçük kabukluları, yumuşakçaları,
böcek ve larvaların yanı sıra suda yetişen bitkileri filtreliyor.
Peki ya o harikulade tüyler? Varlık nedeni sadece bizim göz 37
okşamakmış gibi görünse de bu tüyler, aslında en başta pembe olmuyor.
Yavrular önce beyaz tüylerle yumurtadan çıkıyor, daha sonra tüyleri griye
dönüşüyor. Suda yaşayan bakterilerle yiyeceklerden aldıkları beta karoten
nedeniyle en sonunda pembe renklerine 38 .
Yavrular birkaç haftalık olduğunda dişi ve erkek kuşlar yavrularını kreşte
bırakıp yiyecek aramaya çıkıyor, gece ve gündüz dönüşümlü olarak geri
gelip onları besliyor. Birkaç yetişkinin gözetiminde olmalarına rağmen
yavrular, köpek ve jaguar gibi avcı hayvanlardan gelecek tehlikelere açık
durumdalar.
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Bir Karayip flamingosu, Ría Lagartos’un durgun sığ sularından
havalanmak için koşuyor. İster tek başlarına, ister 39 içinde olsunlar,
bu kuşlar çok yetenekli uçucular.
Flamingolar görsel bir klişe haline gelmiş olsalar da, garip bir biçimde hâlâ
gizemli olmayı sürdürüyorlar. Meksika’da, Yucatán Yarımadası’nda
yaşayan flamingolar üzerinde araştırma yapan Dallas Hayvanat Bahçesi
ve Çocuk Akvaryumu küratörü Chris Brown, “Farklı görünüşleriyle
tanınmalarına rağmen onlar hakkında fazla bir şey bilmiyoruz” diyor. Bilim
insanları, tek bacak üzerinde durmak gibi en basit alışkanlıkları hakkında
bile herhangi bir fikre sahip değiller. (Bazıları bunun kuşların dinlenme
tarzları ile ilgili olduğunu düşünüyor.) Flamingolar, kalabalık yerlerde değil
de son derece 40 köşelerde yaşıyor ve beslenme alanları taşkına ya
da kuraklığa maruz kaldığında da toparlanıp başka yerlere gidiyor. Bu
nedenle araştırmacılar onları sayıp, takip etmekte ya da kuraklık,
kasırgalar, iklim değişikliği ve kıyılardaki yapılaşma sonucu değişen su
seviyelerinden nasıl etkilendiklerini anlamakta zorlanıyor.
Haklarında bildiğimiz, vahşi doğada büyük sürüler halinde yaşayan
flamingoların sosyal ve birbirlerine son derece 41 oldukları. Birbirlerini
kolay kolay bırakmayıp, grup halinde eşleşme dansları yapıyorlar.
Anne-babaları yavruların üzerine titriyor, hem erkekler hem de dişiler
yiyecek aramak için uçup giderken koruma amacıyla yavruları bir kreşte
bir araya topluyor.
Flamingolar tüylerinin mercan kırmızısı renkleriyle 42 çekiyor. Kuşların
tüylerine bu rengi Yucatán’da bol miktarda bulunan tuzlu su karidesi
veriyor.
Herhangi bir tehlike baş gösterdiğinde, binlercesi tek vücut halinde
hareket ediyor. Öyle bir bale ki bu, tehlikelerle dolu bir dünyada onların
varlık şansını artırıyor.
bron: Nationalgeographic.com.tr
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Tekst 10
Gelini İçin Sandık
Tokat’ın Erbaa ilçesinde 46 yaşındaki marangoz
Mustafa Öz, gelinine hediye etmek amacıyla üzerinde
bir kadının doğumdan ölüme kadar geçirdiği evrelerin
anlatıldığı figürler bulunan 850 bin parçalık özel bir
sandık yapıyor.
Atalarından öğrendiği doğal emprenye yöntemiyle,
ceviz ve kavak ağacı parçalarını zeytinyağıyla
yumuşatan Öz, üzerinde Türkiye haritası ve oymadan rölyefin bulunduğu bir sandık
yapıyor. Bu sandığın en önemli özelliği yapımında çivi kullanılmaması.
Öz, yaptığı açıklamada, 3 kuşaktır çeyiz sandığı imalatı yaptıklarını belirterek,
gelinine hediye etmek için 3 yıldır özel bir sandık yapmaya çalıştığını belirtti.
Sandığı özel bir teknikle yaptığını dile getiren Öz, “Bu tekniğin adı ahşap çakma
sanatı. Burada çivi kullanmadan 850 bin parça ahşabı birbirine çakarak sandığı
yapıyorum. Ayrıca sandıkta sadece ahşap değil, yarı kıymetli taşlar, gümüş ve altın
var. İnşallah sandık bittiğinde 850 bin parçadan oluşmuş olacak” dedi.
Ahşap işinin sabır gerektirdiğini ifade eden Öz, “Ahşaba başladığınızda hemen
bitiremezsiniz, çünkü ahşap çalışan bir malzemedir, yani onu bir süre bekletmeniz
lazım. 8 ay ila 1 yıl gibi bekletmeniz gerekir. Geçmiş dönemde dedelerimizin,
babalarımızın öğrettiği gibi zeytinyağını ahşaba uygulayarak emprenye tekniğini
kullanıyorum. Günümüzde farklı teknolojik aletlerle yapılıyor bu, ama geçmiş
dönemde de babalarımız, dedelerimiz, bizden önceki yaşlı sanatkarlar ağacı
zeytinyağıyla yumuşatıyorlardı” diye konuştu.
Sandığın yanlarına ve üzerine çeşitli figürler yaptığını anlatan Öz, bu figür ve motifleri
sandığı daha sanatsal hale getirmek için işlediğini söyledi. Sandıkta, bir kadının
evlendiği günden itibaren hamileliği, evladını kucağına alması, yaşlanması ve
ölümüne kadarki süreçleri figürlerle anlattığını kaydeden Öz, ayrıca sandığın üzerine
her bir bölgesinde Türk Bayrağı’nın simgesi ay yıldızın bulunduğu Türkiye haritası
çizdiğini söyledi.
Bu haritanın içinde de at üzerinde gelin ile damadın yer aldığı rölyef çalışması
işlediğini dile getiren Öz, şöyle devam etti:
“Sanatkarın işlediği her şeklin bir önemi vardır. Uzun yıllar sonra bile bakıldığında
sanatkarın ne anlatmak istediğini, 100 yıl, 500 yıl sonra da insanların anlaması
gerekir. O yüzden her figürün, motifin bir anlam ifade etmesi için özellikle üzerinde
durarak yaptığım güzel bir çalışma olduğuna inanıyorum Bu sandığı gelinim için
yapıyorum. O da sanatı çok seviyor. Kendi çocuğuna, torununa bırakacaktır.”
bron: Pembenar

KB-0101-a-17-1-b

13 / 16

lees verder ►►►

Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst
zelf raadpleegt.

Tekst 11
6 Küçük Mucit
Geleceğin Mucitleriyle Tanışın!
Şimdiki çocuklar bir harika! Yaratıcı Çocuklar Derneği’nin düzenlediği,
Geleceğin Mucitleri Bilim Yarışması’nda çocuklar, kendilerinden büyük
işlere imza atıyor, başta Türkiye olmak üzere dünyanın geleceğine katkıda
bulunuyor.
Aşağıda göreceğiniz 6 harika icat “Çocuğum şimdi icat çıkarma” sözünü
hiç ama hiç dinlememiş küçük mucitler tarafından geliştirildi. Onlar soru
sordular, merak ettiler, araştırdılar, tartıştılar ve ortaya tamamen kendi
beyinlerinin ürünü bu harika icatları çıkardılar. İyi ki de çıkardılar çünkü
sayelerinde gururlandık, geleceğe dair umudumuz arttı.
1. Lavaboda müzik keyfi! Müzikli Sıvı Sabunluk Projesi
Niğdeli mucit Rabia Yıldız tam bir hijyen savaşçısı. El yıkamayan
çocukları temizliğe teşvik etmek için düğmesine basınca müzik çalan sıvı
sabunluk geliştirmiş. Bizce bunu sadece çocuklar değil herkes kullanır.
Lavabodan çıkmadan şöyle iki oynasak fena mı olur? Ne stres kalır ne bir
şey.
2. İnşaat dünyası bunu gör! Marifetli Usta Projesi
Bir yerin düz olup olmadığını belirlemek için kullanılan su terazilerini
hatırlıyorsunuz değil mi? İşte Ankaralı Ali Kemer sayesinde o teraziler
tarih oldu. Özel sistemi ile dümdüz duvarlar, zeminler ve aynı seviyede
kapı pencereler artık mümkün! İnşaat dünyası buna çok sevinecek.
3. Çilekli anahtar! Kokunun Şifresi Projesi
Görme engelli vatandaşlarımızı düşünen bu kadar genç arkadaşımızın
olması ne kadar sevindirici! Ankaralı Bengüsu Koçak’ın icadı basit ama bir
o kadar da etkileyici.
Aynı anahtarlıktaki anahtarların birbirinden ayrılabilmesi için üzerlerine
farklı meyve kokularındaki stickerları yapıştırıyorsunuz. Sürekli karanlıkta
anahtar arıyorsanız siz de kullanabilirsiniz. Harika değil mi?
4. Kemerinizde bir kulak! Duyamıyorsan Hisset Projesi
Sırada işitme engelli dostlarımızın hayatını kolaylaştıracak bir icat var.
Ankaralı Avni Bora Yayla’dan bir titreşim kemeri. Bu kemer hayatınızı
tehlikeye sokacak sesleri algılıyor ve titreşimle sizi uyarıyor. Sürekli
kulaklıkla müzik dinleyenler için de hayati önem taşıyabilir.
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5. Anne eli gibi! Ateş Ölçer Projesi
Çocuğunuz biraz hasta gibiydi ama okula göndermek zorunda kaldınız.
Aklınız onda. Ya ateşi çıkarsa?
İşte sanıyoruz evhamlı ebeveynlerin çocukları olan Altar Özoğlu ve Selin
Aluç annelerin yüreğine su serpecek bu cihazı geliştirmişler. Çocuğunuza
giydiriyorsunuz, ateşi yükselirse alarm veriyor. Gerçekten mantıklı.
6. “Öğretmenlerin arkasında gözü vardır” Aynalı Tahta Projesi
Her öğretmenin hayali gerçek oldu, hem de iki parlak öğrenci sayesinde.
Ankaralı mucitler Egemen Görkem Özdil ve Eylül Çavlan öğretmenler
arkalarını dönüp tahtaya yazdıkları sırada bile sınıftan gözlerini
ayırmasınlar diye aynalı tahta projesi geliştirmişler. Sanıyoruz seneye
okulların ilk siparişi bu olacak.
bron: onedio.com
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Tekst 12
Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi
Bahçemiz her gün 17:00’ye kadar açıktır.
Ziyaret ücretsizdir.
Okullar-gruplar, rehber eşliğinde gezmek için mesaj formunu doldurarak
veya telefonla başvurmalıdır. Çekim için önceden izin alınması gereklidir.
Ziyaret izlenimleri aynı formla iletilebilir.
Ziyaret sırasında dikkat edilmesi gerekli noktalar:
• anne-baba ve öğretmenlerin küçük çocukları yanlarından ayırmaması,
• topraklara basılmaması,
• bitkilerin koparılmaması,
• sigara içilmemesi,
• çöplerin çöp kutularına atılması.
tel: 0212 6644155 0533 2062338
faks: 0212 4164576
bilgi@ztbb.org
Merkezefendi Yeniçiftlik yolu 1 Zeytinburnu İstanbul 34015
bron: ztbb.org/ziyaret/yol-haritasi
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