'Çocuk Felcine Son'a sanatıyla destek olan Geçmiş
Dönem Guvernörümüz: Canan Ersöz

B

aşlangıçta dini kitap kapakları ve objeleri süslemek için kullanılan ve tarihçesi Rönesans'a kadar giden narin
bir sanat olan “Quilling” (Kağıt Telkari), 2430. Bölgemizde 2015 yılında Guvernörlük görevini üstlenen ilk kadın
olan Canan Ersöz sayesinde çocuk felcini yoketmede yardımcı oluyor.
Canan Ersöz, bir el sanatları kitabında örneğini gördüğü kağıt telkari
sanatından çok etkilenmiş. Ersöz, kağıt telkarinin, eski bir gelenek olması
ve hemen hemen sonsuz yaratıcı imkanlar sunması nedeniyle kendisini
çok etkilediğini belirtiyor.
Bu sanatta ince kağıt şeritler kesilip yuvarlanıp kıvrılıyor - orijinalinde
kuş tüyleri etrafına srılıyor - ve daha
sonra şekil ve figürler olarak yatay bir
zemine yerleştiriliyor. Ortaya çıkan
görüntü, iğne oyasını andırıyor. Bu
teknik bazen nakış işleme ile karıştırılarak da kullanılmış. Sabır ve zaman
isteyen bu sanat 17, 18 ve 19. yüzyıllarda asil ailelerin kızları tarafından gerçekleştirilmiş.
Daha çok çiçek ve diğer doğa görüntüleri üzerine uzmanlaşmış olan
Ersöz, önceleri kağıtları kendi kesip
kürdanlar etrafına sarmakla işe başlamış. Şimdi ise özel aletler ve hazır
kesilmiş şeritler kullanıyor.
Son iki yıl içinde bu sanatını bir
çok kez sergileyen Canan Ersöz, eserlerin satışlarından elde ettiği gelirin
hepsini de "Çocuk Felcine Son" kampanyasına 2430. bölge adına bağışlamış.
Doktor ve patoloji uzmanı olan Ersöz, bulaşıcı bir hastalığın yokedilme-

sinin ne demek olduğunu biliyor. "Hiç
bir çocuk, bir damla aşıyı alamadığı
için felç olmayı ya da yaşamıını yitirmeyi haketmiyor" diyen Ersöz, çocuk
felcini yoketme çalışmalarını sürdüren ve çocuklarımıza, torunlarımıza
çocuk felcinden arındırılmış bir dünya sunmaya gayret eden Rotaryenleri
takdir ettiğini belirterek, kendi payına düşeni de yapmak amacıyla bu işe
başladığını söylüyor.
Canan Ersöz'ün kulübü Adana-Güney Rotary, geçmişte de dikkat
çekici görseller yaratmakla biliniyor.
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2013 senesinde kulüp üyeleri çocukların yaptığı resimlerden oluşan 1.100
metrekare büyüklüğünde dev bir mozaik yaratarak dünyada barış mesajını sunmuştu. İhtiyacı olan insanlara kıyafet temin etmek için de çeşitli
giysileri toplayıp 32 km uzunluğunda
bir çamaşır ipine asmışlardı. Sonuçta
60.000 parça toplanmıştı.
"Her zaman çok meşgul ve stresli
bir profesyonel yaşamım oldu" diyen
Ersöz, Rotary'nin kendisine diğer yeteneklerini de kullanma fırsatı verdiğini belirtiyor.– NIKKI KALLIO

