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Henüz 16. yaşında. Yaşın 
ve yaşamanın baharı. Elinde
iırçiij ouünde renk renk yağlı 
boyeîsr: resin? san’etıoın en in 
cs derinliklerine kadar bir iniş ..

Pfofösör Ismayıt Hekkl 
Baltoooğtu’cun bu san’at dolu 
kızmı, Aukara Halkevleri salon 
larındr? düzenlediği resim sergi 
sinde yakıaen tanımak fırsatını 
ba'du^u. Yüzü aşkın, desen ve 
tipte eserleriyle seyircilerini ve 
hayranlarını büyüleyen Fadime 
Buicacfoğiu, eserleri önünde, bir 
ilkokul öğrencisi kadar mahcup 
ve çekingendi.

Kendi îç alemln-n bütün du 
yaşlarım renklere ustalıkla tah 
vİS etmesini bilen, ba genç ss- 
netıiar, yarın için patlak üenüt 
ler vad’ediyor ve san’at elçiliği 
nin önderliğini Başkentin bu 
rpütevûzî ^-iîon’ariDda renklerle 
bütün dünyaya duyulmak isti
yordu.

Koca Baıfacıoğ’u; kızının 
bu resim sergisinin açış konuş 
masını b izzut  yapmış, seçkin 
davetlilere “ Onu yetlşîlıen, bir 
Hğîn Türk birliği olduğum*, i», 
haramı Türk Sno’at vefolklörin 
den aldığın«” iftiharla 3Öy'ü. 
yordu.

16 Nisa« 1S65 tünü saat 
17 de ;»çıl*“ sergiyi, hayranlık 
dolu ifadele« le seyrelmek imkâ 
nını ula'» kişiler, Fadime Bal 
tacıoğsu’cuc san’at nı bir örnek 
mucize olarak alkışındılar. Sek 
senlik ihtiyarlara dahi, tablolar 
önüdde bir kaç dakika durakla 
mak ritmini veren bu r e n k  
cümbüşü halindeki estrler, Fa. 
dime Baltacıoğlu’nu ve o’nun 
iç dünyasını ifadede büyük bir 
adım attırıyordu.

Sayın Dr. Profösö? Tahsin 
Banktoğ?u’nun yöneticiliğinde 
bu uoan, bu kültür merkezlerin 
den birinin, salonlarının Fadi
me Baltacıoğ'tras 15 gün müd 
detle tahsisi ayrıca şükrânhk 
ifadesidir.

Türk H-»;m S jü J ü ’nın, 
pek yakın bir gelecekte sözcü*ü 
ğü ü yakacak ölen, F. dime Bal 
tacıoğ^u’nu bu başarısından do 
layı içten gelen duygularla teb 
rik ediyorum.

16 yaşında bir sen’gtın eo 
g ü z e l  zirvesini tırmanmak 
fırsstını bulan Fedîuu’yi ve ser 
gisinl ziyaret ederken, Kilis’in 
ve onun sesini duyuran Kent'in 
nazik teşekkürlerini tebliğ et
tim. Başarısını daha çok alkış, 
lamak sabırsız!.ğı içindeyiz.
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