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Alâeddin Yavaşça Senfonisi
Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından hazırlanan
Ünlü Bestekâr Prof. Dr. Alâeddin
Yavaşça’nın eserlerinden seçmeler ve Alâeddin Yavaşça Senfonisi
konser programı, yoğun bir katılımla yapıldı.
Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan konser programını, Vali Muammer Erol, Belediye Başkanı
Süleyman Selmanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık,
Adalet
Komisyonu
Başkanı Ogün Maden, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. A. Feyzi
Bingöl, Ünlü Bestekâr Prof. Dr.
Alâeddin Yavaşça, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Şen,

Rektör Danışmanı Prof. Dr. Mehmet Kaya, Fakülte Dekanları,
Enstitü, Yüksekokul ve Meslek
Yüksekokulu Müdürleri, Öğretim üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş izledi.
Gecede, Fırat Üniversitesi Rektörlüğü Senatosu kararı ile sanatçı Hasan Cihat Örter’e Fahri
Doktora verildi. Fahri Doktora ile
ilgili kararı sanatçı Örter’e, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. A.
Feyzi Bingöl takdim etti.
İki bölümden oluşan konser
programında, Fırat Üniversitesi
Devlet Konservatuvarı öğrencileri tarafından Prof. Dr. Alâeddin
Yavaşça’nın eserleri seslendirildi.

Bir sanat: EBRU

ETKİNLİKLER
17. Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali
İstanbul Kültür Sanat
Vakfı tarafından Ayga
ve Opet sponsorluğunda düzenlenecek 17.
Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali 10 Mayıs–
10 Haziran tarihleri
arasında gerçekleştirilecek.
17. Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali'nde
bu yıl, yurtdışından 9 tiyatro ve dans topluluğu
ile Türkiye'den seyirciyle ilk kez buluşacak 30'a yakın oyun, dans, performans ve
özel gösteriler yer alıyor.
Festival kapsamında, 18 farklı mekânda sahnelenecek 90 gösterinin yanı sıra ünlü konukların katılacağı söyleşi ve atölye çalışmaları da gerçekleşecek.

15. İzmir Kitap Fuarı
Bu sene 17-25 Nisan
tarihleri arasında düzenlenecek İzmir Kitap
Fuarı 15. yaşını kutlamaya hazırlanıyor.
İzmir - Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ve
Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği ile 17-25
Nisan 2010 tarihleri arasında düzenlenecek 15.
İzmir Kitap Fuarı'nda
konferans, söyleşi,
panel, şiir dinletisi gibi
130 kültür etkinliğinde
ve imza günlerinde yüzlerce yazar okurlarıyla buluşacak.
Bu sene 50. sanat yılını kutlayan şair, çevirmen, dil bilimci
Yüksel Pazarkaya, 15. İzmir Kitap Fuarı’nın onur konuğu olarak fuar kapsamında düzenlenecek etkinliklerde yer alacak.

Çok Satan Kitap
1.Brida / Paulo Coelho
2.Küçük Arı / Chris Cleave
3.Karikatürler 2 / Yiğit Özgür
4.Sil Baştan / Ken Grimwood
5.Benden Sonra Devam / Y. Akın Öngör
6.Gönderilmeyen Aşk / Nermin Bezmen
7.Kayıp Gül / Serdar Özkan
8.Dörtlükler / Ömer Hayyam
9.Bozkırın Sırrı Türk Peygamber / Ahmet Turgut
10.Olasılıksız / Adam Fawer

K

âğıt süsleme sanatlarının
en
önemlilerinden
biri... Bütün Osmanlı sanatlarında
olduğu
gibi usta-çırak
usulü ile öğrenilen ve sanatçının
iradesi dışında
birçok değişkenden
etkilenen
bir sanattır.
Ebru; renklerin suyla dansının yarattığı bir ahenktir aslında. Bazı kaynaklar ebrunun,
yüz suyu anlamına gelen "ab-ı
ru" sözcüğünden, bazı kaynaklar ise Orta Asya dillerinden
Çağatayca'da hareli görünüm,
damarlı kumaş ya da kağıt anlamına gelen "ebre"den geldiğini söylese de en yaygın kanı,
kelimenin kökeninin Farsça;
bulutumsu, bulut gibi anlamına gelen "ebri" den gelmekte
olduğudur. Her ne şekilde isimlendirilse isimlendirilsin insanlara da isim olan ebru, gizemli
bir ahenk taşıyor.
Zorlu ve emek isteyen bir
sanat olan ebru, geri dönüşü olmayan, tekrarı olmayan, çok
değişkenli bir sanattır.
Birçok eski eserde süsleme
amacıyla kullanılan ebru, geleneksel el sanatlarımızdan olmasına rağmen yakın zamana
kadar unutulma tehlikesi ile
karşı karşıyaydı. Dünya çapında çeşitli milletler tarafından sahiplenmeye başlanmış,
bazı ülkelerde ebru yapımı sı-

Çok Satan Albüm
1.Biz Aşkımıza Bakalım / Ferhat Göçer
2.Kağıt Evler / Emre Aydın
3.Hande'ye Neler Oluyor? / Hande Yener
4.Kırık Kalpler Durağında / Candan Erçetin
5.M.S. 05 03 2010
6.Mustafa Ceceli / Mustafa Ceceli
7.Kül / Yavuz Bingöl
8.Dünya / Yıldız Usmanova
9.Eyvah Eyvah Film Müzikleri
10.Pera Classics 2 / Various Artists

Kitap Hâne
Brida
“Ruh-eşimi
nasıl tanıyacağım?”
Wicca,
Brida’ya
“Riske girerek” dedi.
“Başarısızlık,
hayal kırıklığı
risklerini göze
alacaksın,
ama aşk arayışından hiç vazgeçmeyeceksin. Arayışına devam ettiğin sürece sonunda
zafere ulaşacaksın.”
Brida, güzel bir İrlandalı kızın ve onun
bilgiye erişme çabasının öyküsü.
Brida, ona korkularının üstesinden gelmeyi öğreten bilge bir erkekle ve dünyanın gizli müziğine ayak uydurarak
dans etmeyi öğreten bir kadınla karşılaşır. O iki kişi Brida’da Tanrı vergisi
bir yetenek olduğunu görür; ama yeteneğini kendisinin bulabilmesi için genç
kızı kendi içine doğru bir keşif yolculuğuna yönlendirirler. Brida kendi yazgısını ararken, kişisel ilişkileri ile kendini
dönüştürme isteği arasında bir denge
kurmaya çalışır.

Trainspotting

rasında kullanılan malzemeleri
üreten firmalar boy göstermişti.
Ebru sanatında son devrin
piri merhum Mustafa Düzgünman gerek yetiştirdiği öğrencilerle
gerek
bu
sanata
kazandırdığı anlayışla manevi
hazinelerimizden birinin payidar kalmasında büyük rol oynamıştır.
Ebru sanatının ilk kez ne
zaman ve nerede yapıldığı tam
olarak bilinememektedir. Tarihi ve kimin tarafından yapıldığı belli olmayan bazı eserler
vardır.
Bugün kayıtlardaki en eski
ebru 1595 yılına aittir. Şebek
Mehmed Efendi imzasını taşır.
Ancak, bir sanatın gelişmesi ve
kabul görmesi için yüzlerce yıl
geçmesi gerektiğini ve kayıtlarda da detaylı bir arama yapılmadığını düşünürsek bu
sanatın çok daha eskilere dayanan bir geçmişi olduğunu
kabul etmemiz gerekir.

Çok Satan DVD
1.Vavien / Yağmur Taylan
2.The Hurt Locker / Kathryn Bigelow
3.Ejder Kapanı / Uğur Yücel
4.2012 / Ronald Emmerich
5.Başka Dilde Aşk / İlksen Başarır
6.1 Kadın 1 Erkek / Müge Turalı
7.All About Steve / Phil Trail
8.Neşeli Hayat / Yılmaz Erdoğan
9.Adını Sen Koy / Melis Birkan
10.North Face / Philipp Stözl

Trainspotting,
dibe vurmaktan çekinmeyenlerin
öyküsü. Kısa
ve hayal kırıklıklarıyla dolu
hayatların
baştan kabulü… Trainspotting, şimdi
ve her zaman,
bir iş-bir eşbir yuva masallarıyla doymaktansa hayatın gerçekleriyle aç kalmayı
seçenlerin gün sonu özeti.
Yaşamlarını kariyerle ya da ilişkileriyle
anlamlandırmaya çalışanlara inat,
bambaşka şeylerin üzerine şeytan arabalarıyla tam gaz gidenlerin çarpıcı,
unutulmaz, kafası güzel ve hazmı zor
hikâyesi Trainspotting.
Irvine Welsh; nihilizm ve kalp acısını,
keskin gerçekçilik ve örnek bir evrenselliği mükemmel bir biçimde harmanlıyor.

Aşk
Ella Rubinntain (40)
Amerikalı bir
ev kadınıdır.
Tipik burjuva
değerlerinin
hâkim olduğu
oldukça varlıklı bir ailesi,
düzenli ve görünüşte “sorunsuz” bir
evliliği vardır.
Üç çocuğunu da büyüttükten sonra bir
yayınevinde editör-asistanı olarak iş
bulur; görevi A. Z. Zahara adlı tanınmamış bir yazarın tasavvuf felsefesini
konu alan tarihi romanını değerlendirmektir. Ancak hayatının kritik bir döneminde eline aldığı bu kitap, hiç
beklemediği bir şekilde Ella’yı derinden sarsacak, dünyevi aşkı keşfetmek
adına zorlu ve tehlikeli bir yolculuğa
çıkmasına neden olacaktır. Hayatlarımızın durgun gölünü dalgalandıran taş
misali, yüzleşmek zorunda olduğumuz
sıkıntılar, acılar… ve aşkın peşinde kat
etmek zorunda olduğumuz zorlu yollar,
ödediğimiz bedeller… Aşk… kitap
içinde bir kitap, hayatın anlamı peşinde bir aşk macerası… Aşk… Elif
Şafak’tan arayışa, gerçeğe ve keşfetmeye dair bir roman. "

