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ŞALOM GAZETESİ’NİN EKİDİR 
ABONELERE ÜCRETSİZDİR

ŞALOM

2015’in son Şalom Dergi’si ile yeniden merhaba…
Geçtiğimiz yıl bu zamanlarda, henüz 17 yaşın-
da bir kız, Nobel Barış Ödülü’nü kazanmıştı. O, 
kendi toprağı Pakistan’da dilsiz olmaya zorlanan 
kadınların, kız çocuklarının eğitim haklarının sesi 
olmuştu. Portre yazımızda sizleri bu gencecik 
ancak davasını savunurken devleşen Malala 
Yusufzay ile baş başa bırakıyoruz.
Bu sayımızda Şalom Gazetesi yazarlarından Bat-
ya Kebudi’yi Dergi’ye konuk ettik. Son zamanlar-
da yaptığı tasarımlar ile adından ve markasından 
çok söz ettiren Batya Kebudi’yi yazar kimliği ile 
değil tasarımcı kimliği ile tanıyacağız…
Edebiyat dünyasından iki söyleşi konuğumuz 
var bu ay… Çevirmen/yazar Solmaz Kamuran,  
gerçekleştirilen sıcak sohbette romanlarını, yeni 
çıkan kitabını, ünlü yazar/siyasetçi Çetin Altan ile 
birlikteliğini anlattı.
Edebiyat dünyasından diğer söyleşi konuğumuz 

İsrailli yazar Sarit Yişai Levi… Sefarad Yahudiliğinin Kudüs’teki yaşantısına ışık tutan, 
ülkesinde birçok ödül kazanan ve Türkiye’de “Kudüs Güzeli” adıyla kitabı yayınlanan 
Levi, sorularımızı samimiyetle yanıtladı.
“Fotoğraflarla Latin Amerika Günlüğü” yazı dizimizin bu bölümünde Arjantin’in üç 
farklı kenti; Buenos Aires, Mendoza ve Bariloche’u tanıyacağız. 
“Bana Akdeniz’i Çiz”, Şalom Gazetesi çizeri İzel Rozental’in üyesi olduğu Cartooning 
for Peace oluşumunun önderliğinde Marsilya’da düzenlenen bir etkinliğin adıydı. 
Gezici bir karikatür sergisi eşliğinde panel ve konferanslardan oluşan etkinlik lise ça-
ğındaki gençlere çeşitli sorunların karikatür yoluyla nasıl yorumlandıklarını anlatmayı 
hedefliyordu. Bu sayımızda Rozental, “Bana Akdeniz’i Çiz” etkinliğindeki deneyimleri-
ni bizlerle paylaştı. 
Bir önceki Dergi’de yine İzel Rozental’in, Hindistan’daki dostu Dilip Bhandari’nin kızı 
Pooja’nın düğününü “Hindistan’da düğün mevsimi” başlığı altında mizahi bir dille 
anlattığını anımsayacaksınız. Kendilerine bu dergiyi gönderince Bhandari’ler dü-
ğünlerinin rengârenk fotoğraflarla Türkiye’de yayınlanmasından pek mutlu oldular. 
Böylelikle Şalom Dergi Fransa, İsrail, İngiltere, ABD’nin de ötesine geçti,  Hindistan’a 
da ulaşmış oldu.
Sevgili okurlar bu dergi elinize geçtiğinde, dünya Yahudileri sekiz akşam boyunca 
evlerinde Hanuka mumlarını yakıyor olacaklar. Işıklar Bayramı’nın tüm hanelere sağlık 
ve mutluluk getirmesini diliyor, 2015’i geride bırakırken 2016’nın ülkemiz ve insanlık için 
huzurlu bir yıl olmasını umuyorum. 
2016 yılı savaşların, ırkçılığın, kadına yönelik şiddetin, antisemitizmin, açlığın, günümü-
zün kâbusu uluslararası terörün son bulduğu, insanların birbirlerini sevecekleri bir yıl 
olsun.

Nelly BAROKAS
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KİM, NEREDE, NASIL?
Nelly BAROKAS

FORBES’IN 2015’İN ‘GÜÇLÜ FORBES’IN 2015’İN ‘GÜÇLÜ 
KİŞİLERİ’ LİSTESİKİŞİLERİ’ LİSTESİ

Forbes dergisinin 2015 yılında ‘Dünyanın En Güçlü Kişileri’ 
listesinde Fed Başkanı Janet Yellen, Facebook yaratıcısı Mark 
Zuckerberg gibi Yahudilerin de ismi geçiyor. 73 kişinin yer 

aldığı listede Yellen, dünyanın en güçlü kadını olarak belirlenen 
Almanya Başbakanı Angela Merkel’in hemen arkasında yedin-
ci sırada bulunuyor. Mark Zuckerberg’in 10. sırada yer aldığı 

listede İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile New York eski 
valisi Michael Bloomberg de adı geçen Yahudiler arasında. ABD 

Başkanı Barack Obama listede 3 numarada.

Bir Latin ülkesi vatandaşı, aynı zamanda 
bir Yahudi olan Venezuella’lı komedyen 
Joanna Hausmann bu kimliğini mizah 
programlarında değerlendiriyor. Genç 
sanatçı ‘Jew’ (Yahudi) ve ‘Latin’ söz-

cüklerinin karması olan ‘Jewtina’ adını 
kullanarak başarılı kariyerini sürdürüyor. 
26 yaşındaki Joanna Hausmann, İkinci 
Dünya Savaşı sonrasında Venezuela’ya 

göç eden Holokost kurtulanlarının toru-
nu. Babasının Harvard’da öğretim üyesi 
olduğu yıllarda ABD’de yaşayan Joanna; 
“Latin toplumu içinde Yahudi kimliğimi, 

Amerikan toplumunda da Latin kimliğimi 
anlatmak zorunda kalıyorum” demekte.

Ünlü model Esti Ginzburg’un yer aldığı 
kozmetik şirketi April’in reklam kam-
panyası oldukça ilgi gördü. Tel-Aviv’in 

Ayalon otoyoluna asılan reklam panoları 
ve bilbordların oradan geçen araçların 
şöförleri için dikkatlerinin dağılması açı-

sından tehlike arz ettiği belirtildi. Tommy 
Hilfiger, Burberry, FCUK, Pull and Bear ve 
Castro gibi markaların reklam yüzü olan 

Esti Ginzburg kusursuz güzelliği ile dikkat 
çeken bir model. Otoyola bu reklamların 

konulmasının ardından April şirketine 
şikayetler yağdı. Şikayetlerin birinde, 

“Dev bir bilborda Esti’yi koyup insanların 
görmezden gelmesini bekleyemezsiniz. 

Bu imkansız. Oradan geçerken kimse 
yola odaklanmıyor, Esti’ye bakıyor.”  

Basında yer alan tartışmaların ardından 
Ayalon otoyolunda sürücülerin dikkati-
ni dağıtacak reklamların yer almaması 

yönünde karar alındı.

14 yıl Lanvin markasının kreatif 
direktörlüğünü yapan Alber 

Elbaz, görevinden ayrıldı. Moda 
dünyasında şok etkisi yaratan bu 
ayrılık, Alber Elbaz’ın veda söz-

leriyle doğrulandı. Elbaz; “Lanvin 
atölyelerinde bana eşlik eden, 
yaptığım işi zenginleştiren ve 

destekleyen bütün mükemmel 
iş arkadaşlarıma minnetlerimi 

sunuyorum. Lanvin’i o eski 
görkemli haline geri getirdik 

ve Fransa’daki diğer lüks moda 
evleri arasında hak ettiği yere 
gelmesini sağladık” şeklinde 

konuştu. Elbaz’ın ayrılma sebebi, 
kimilerine göre yılda altı koleksi-
yon yaratmak zorunda olmanın 

verdiği stres, kimilerine göre 
kendi ismiyle marka olma hevesi 

olarak yorumlanıyor.

ELBAZ 14 ELBAZ 14 
YILLIK YILLIK 

TAHTINDAN TAHTINDAN 
İNDİİNDİ

ADAM SANDLER ADAM SANDLER 
HANUKA ŞARKISINI HANUKA ŞARKISINI 

GÜNCELLEDİ GÜNCELLEDİ 
ABD’li aktör ve komedyen Adam Sandler, 

Hanuka şarkısının yeni versiyonunda özgün 
sözleri değiştirerek birçok Yahudi ünlünün 
adlarını ekledi. Sanatçı, New York Carnegie 

Hall’da düzenlenen bir etkinlikte yaklaşmakta 
olan Hanuka Bayramı nedeniyle bir Hanuka 

şarkısı seslendirdi. Işıklar Bayramını “çılgın sekiz 
gece” gibi nitelemeler ve mizahi sözcüklerle 
söylediği şarkısında Sandler, David Beckham, 

Shia LaBeouf, Scarlett Johansson, Google’ın iki 
yaratıcısı, Jake Gylleenhaal, yapımcı Scott Rudin, 
Joseph Gordon-Levitt, Seth Rogen gibi günü-
müzde ünlü Yahudilerin adlarına da yer verdi.

ESTI GINZBURG REKLAMI ESTI GINZBURG REKLAMI 
KAZALARI  ARTTIRDI MI?KAZALARI  ARTTIRDI MI?

‘JEWTINA’ ADINDAN GURUR DUYUYOR‘JEWTINA’ ADINDAN GURUR DUYUYOR
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JON STEWART HBO İLEJON STEWART HBO İLE
4 YILLIK ANLAŞTI4 YILLIK ANLAŞTI

ABD'li aktör, sunucu, senarist ve yapımcı Jon Stewart 
1996'dan beri devam ettiği ABD'de Comedy Central kana-

lında yayımlanan The Daily Show programına 6 Ağustos 
tarihinde son vermişti. 9 Emmy Ödülü sahibi, komedi dahisi 

olarak nitelendirilen Stewart’ın bu programları Türkiye'de 
e2 televizyon kanalında yayınlanmaktaydı. Asıl adı Jonathan 

Stuart Leibowitz olan sanatçı kasım ayının ilk günlerinde HBO 
ile 4 yıllık bir kontrat imzaladığını duyurdu.

ABD Başkanı Barack Obama’nın 
sözcüsü tarafından kasım ayı orta-
larında yapılan açıklamada Steven 
Spielberg, James Taylor ve Barbra 

Streisand’ın ‘Presidential Medal 
of Freedom’ (Başkanlık Özgürlük 

Madalyası) ile onurlandırılacağı 
belirtildi. Beyaz Saray’da 24 Kasım 

Salı günü gerçekleşen törende 
madalya alan kişiler arasında film 
yapımcısı Emilio Estefan, şarkıcı/

besteci Gloria Estefan ve ünlü 
orkestra şefi İtzhak Perlman da 
vardı. Bu yıl 17 saygın Amerikalı, 

ABD’nin en yüksek seviyedeki sivil 
ödülü ile onurlandırılmış oldu.

İngiliz artist Helen Mirren 
ile ABD’li senaryo yazarı 

Aaron Sirkin Los Angeles’te 
düzenlenen 29. İsrail Film 

Festivali’nde ‘Kariyerlerinde 
Başarı Ödülü’ ile onurlan-
dırıldılar. Ödül töreninde 

yaptığı konuşmada 70 yaşın-
daki Helen Mirren İsrail ile 

ilgili geçmişteki anılarından 
bahsetti. Altı Gün Savaşı 
sonrasında Yahudi erkek 
arkadaşı ile birlikte Ha’on 

Kibbutzu’nda yaşadığı döne-
mi anlattı. Mirren’e ödülünü 

‘Trumbo’ filmindeki rol 
arkadaşı Diane Lane sundu. 

Hollywood’un en başarılı 
senaristi sayılan, Oscar ödül-
lü, 54 yaşındaki Aaron Sorkin 
İsrail Film Festivali ödülünü 
almaktan onur duyduğunu 

ifade etti.

Kate Hudson eşi Matt 
Bellamy’den boşanalı bir yıl 
geçtiği halde durumundan 
hiç de şikayetçi görünmü-
yor. Dört yıllık bir ilişkiye 
son vermesinin ardından 

Hudson kendine daha fazla 
zaman ayırmaktan mem-
nun olduğunu söylüyor. 
Harper’s Bazaar’a verdiği 

söyleşide Kate Hudson; “Bir 
ilişkiye girdiğinde amaç o 

ilişkiyi sürdürmektir. Ancak 
olamıyorsa, zorlamamak 

gerekir” dedi. Kate Hudson 
ile Matt Bellamy geçtiği-
miz yıl aralık ayında farklı 

hedeflere sahip olduklarını 
gerekçe göstererek ilişkile-
rine son verdiklerini, ancak 

dört yaşındaki oğulları 
Bingham’ın menfaati için 

dostluklarını devam ettire-
ceklerini açıklamışlardı.

BEKARLIĞIN BEKARLIĞIN 
KEYFİNİ KEYFİNİ 

SÜRÜYORSÜRÜYOR

VICTORIA BECKHAM’A VICTORIA BECKHAM’A 
ÖDÜLÜNÜ OĞLU ÖDÜLÜNÜ OĞLU 

SUNDUSUNDU
Beckham çiftinin 16 yaşındaki oğlu Brooklyn, 

Glamour ödülünü ünlü annesi Victoria’ya sundu. 
Ödül töreni sırasında anne-oğlun kucaklaşması, 
Brooklyn’in “Seninle gurur duyuyorum, bu gece 

burada olmaktan çok mutluyum. Seni seviyo-
rum” sözleri seyredenleri duygulandırdı.

Konfeksiyon tasarımı alanında kazandığı Glamour 
ödülünü aldığında Victoria Beckham eşi David’e 
saygısını ifade ettiği bir konuşma yaptı. Victoria, 
“David olmasaydı işimi ve anneliğimi bir arada 

sürdürmem mümkün olmazdı. David inanılmaz 
mükemmellikte bir baba olmasının yanı sıra, her 
gün bana sevgi ve ilham veren bir kişi” sözleri ile 

törene katılanları etkiledi.

MIRREN İLE SIRKIN’E IFF’DEN ÖDÜLMIRREN İLE SIRKIN’E IFF’DEN ÖDÜL

OBAMA SANATÇILARI ONURLANDIRDIOBAMA SANATÇILARI ONURLANDIRDI
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Albümünün çok ses getir-
mesinin ve Devlet Başkanı 
Reuven Rivlin’in önünde 
sahne almasının ardından 
İsrailli Arap sanatçı Nasrin 
Kadri, şiddet ortamında 
yaşamayı konu edinen 
son şarkısı ile dikkatleri 
çekiyor. Kendini hem 
İsrailli hem de Arap 

olarak hisseden Nasrin 
Kadri terör saldırılarının 
son zamanlarda çoğal-

dığı, insanların güvenlik-
lerinden endişe ettiği bir 
ortamda sahne almanın 
çok zor olduğunu belir-
tiyor. Kadri, “Her iki top-
lumu da çok seviyorum. 

Yaşadığım Rishon Lezion’da 
insanları korku ve stres 

içinde görmem kötü his-
setmeme sebep oluyor” 

demekte.

44 yaşındaki Gilad Millo, İsrail’in Kenya Büyükelçiliğinde görevli 
bir diplomattı. Şimdi ise Kenya’nın en önemli pop starlarından 
biri oldu. Nairobi’de yaşamakta olan Millo, ilk müzikal çıkışını 

Kenya’nın dört lisanından biri olan Kiswahili lisanında “Unajua” 
— “Do You Know” adlı şarkı ile yaptı. Şarkı uzun zamandan beri 

Kenya’nın top 10 listesinde yer almakta. 20’li yaşlarında pro-
fesyonel bir müzisyen olmayı planlayan Millo, 37 yıl diplomatlık 

yapan babasının izinde gitmeye karar verdiyse de birkaç yıl sonra 
müzik aşkı ağır bastı.

OPRAH WINFREY SHOW’UN OPRAH WINFREY SHOW’UN 
YENİ YILDIZIYENİ YILDIZI

Albümünün çok s
mesinin ve Devlet
Reuven Rivlin’in 
sahne almasının a
İsrailli Arap sanat
Kadri, şiddet ort
yaşamayı konu
son şarkısı ile d
çekiyor. Kend
İsrailli hem d

olarak hissede
Kadri terör sald
son zamanlard

dığı, insanların g
lerinden endişe e
ortamda sahne a
çok zor olduğun
tiyor. Kadri, “Her
lumu da çok sev

Yaşadığım Rishon 
insanları korku v

içinde görmem k
setmeme sebep

demekte

YÜZYILIN PİYANİSTİ YÜZYILIN PİYANİSTİ 
IGOR LEVIT  IGOR LEVIT  

Üçüncü albümü raflarda boy gösterirken yüz-
yılın piyanisti olarak nitelendirilen Igor Levit 

dünya çapındaki konserlerine devam ediyor. 
Rusya-Almanya arasında bir yaşam sürdüren 28 
yaşındaki Yahudi asıllı sanatçı verdiği söyleşide, 
9 ekimde satışa çıkan albümünde ünlü besteci-
lerin çok tanınmış eserlerine kendi yorumunu 

kattığını söyledi. Rusya’nın Gorky kentinde 
doğan Igor Levit, Helmut Kohl’un Sovyetler Birliği 

Yahudilerini Almanya’ya göçe davet etmesinin 
ardından ailesi ile Hanover’e yerleşti.

ABD’nin ünlü program sunucusu Oprah 
Winfrey, dünya çapındaki dini  inançları 
konu edinen yedi bölümlük “Belief” adlı 
bir belgesel program hazırladı. Macar  

Ortodoks Yahudisi 15 yaşındaki Mendel 
Hurwitz bu programla birlikte bir yıldız 

oldu. İzleyenlerin sempatisini kaza-
nan Hurwitz’in fotoğrafı, Twitter’da 
bolca paylaşıldı. Show programında, 

Budapeşte’de yaşamakta olan Hurwitz, 
bar mitzva töreninde hazırlanma sürecin-
de yansıtılıyor. “Belief” adlı programın bu 
ilk bölümünde Mendel Hurwitz öyle bir 
bilgelik ve mizah duygusu yansıttı ki bir 
anda ABD’de çok sayıda fanları oluştu.

YÜKSELEN YILDIZ YÜKSELEN YILDIZ 
NASRIN KADRINASRIN KADRI

Rol aldığı ‘As The World Turns’ 
ve One Life to Live adlı dizilerle 

tanınan Amerikalı aktör Nathaniel 
Marston, geçirdiği trafik kaza-
sı sonrasında hayata veda etti. 

Boynundan yara alan ve akciğerleri 
de kazadan olumsuz etkilenen 40 

yaşındaki Marston 12 gün boyunca 
yoğun bakımda kalmıştı. Ancak 
bütün müdahalelere rağmen 

yaşam savaşını kaybetti ve annesi-
nin kollarında son nefesini verdi.

NATHANIEL NATHANIEL 
MARSTON MARSTON 

YAŞAMINI YİTİRDİYAŞAMINI YİTİRDİ

ESKİ DİPLOMAT ESKİ DİPLOMAT 
KENYA’DA STAR OLDUKENYA’DA STAR OLDU

(Soldan sağa birinci) Gilad Milo
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sibelsahinphotography
KOŞUYOLU MAH. İMAR LİMİTED SK. NO:24/2 KADIKÖY / İSTANBUL
0 533 657 41 64 İNFO@SİBELSAHİN.COM.TR
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 HAMİLE  HAMİLE 

 DOĞUM  DOĞUM 

 YENİ DOĞAN ÇEKİMLERİ YENİ DOĞAN ÇEKİMLERİ

ROYCE YASAVUL

MAYA KEFELİOĞLU

EYAL FİNS

CENİ SEVİG

NİNA-SELİM-ROYCE YASAVUL
NİNA-SELİM-ROYCE YASAVUL

DENİ BENBİÇAÇO
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SÖYLEŞİ
Nelly BAROKAS

 Sefarad 

Kudüs’ten
ile

SARIT 
YISHAI-LEVI 

“Kudüs Güzeli”, 
20. yüzyılın başlarından 
(Türklerin, daha sonra da İngi-
liz Mandası’nın yönetimi ve İsrail 
Devleti’nin kuruluşundan) 1970’lerin 
ilk yıllarına kadar olan zaman dili-
mi içerisinde, Kudüs şehrinin birkaç 
nesli kapsayan hikâyesi… Hikâyenin 
odağında ise Sefarad Ermoza Ailesi yer 
alıyor. 
Anlatıcı -“Şehrin Güzellik Kraliçesi” 
namına sahip ailenin en güzel kadını 
Luna’nın vahşi ve isyankâr kızı- Gab-
riela, ailenin sırlarını ve yalanlarını bir 
bir ortaya koyarken, bir yandan da aile 
bireylerinin zorluklar karşısında sergi-
ledikleri içten gelen güçlerini bizlerle 
paylaşıyor. 

Görünüşte 
Ermoza Ailesinin 
üzerinde bir lanet 
dolaşmaktadır; ailenin erkekleri 
yaşadıkları çok büyük aşklarından 
vaz geçip, sevmedikleri kadınlarla 
evlenmektedirler. Gabriela’nın büyük 
büyük babası Rafael, gizemli, mavi 
gözlü Aşkenaz bir kıza âşık olsa da, 
hiç ilgisini çekmeyen frijid Merkada 
ile hayatını birleştirir. Rafael’in zeki, 
yakışıklı oğlu Gabriel ise çirkin, cahil, 
yetim Rosa ile zorla evlendirilir. Ve 
nihayet Rosa’nın, Kudüs’ün bütün genç 
delikanlılarının ilgi odağı olan kızı 

Luna 
evlenmek 
için David’i seçer. 
Ancak David’in aklında 
yalnız, II. Dünya Savaşı’nda İtalya’da 
tanıştığı biricik aşkı vardır… Sarit 
Yishai-Levi kitabında, Kudüs’ün 
ve geçen yüzyıla ait tarihinin ilginç 
olaylarını zengin ve eğlenceli bir dille 
paylaşırken okuyucuyu keyifli bir 
yolculuğa çıkarıyor. 

Sarit Yishai-Levi’nin “Malkat ha yofi şel Yeruşalayim” romanı “Kudüs Güzeli” 

adıyla Türkçeye kazandırıldı. Kudüs’teki Sefarad Yahudiliğinin geçmişine ışık 
tutan Levi’nin ilk romanını okurken bu toplumun, Türkiye Sefaradları 

ile ne denli benzerlikler taşıdığını görüyoruz. “Kudüs Güzeli” 
ile ülkesinde birçok ödül kazanan Sarit Yishai-Levi, Şalom Dergi’nin söyleşi konuğu oldu.

esintile
r…
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Gazetecilik, yazarlık, televizyon 
programı sunuculuğu ile birlikte tiyatro ve 
film oyunculuğu gibi farklı alanlarda çalıştınız. 
Kendinize en yakın hissettiğiniz meslek 
hangisi?
İlk gençlik yıllarımda tiyatro ve sinemada 
oyunculuk yapmıştım. Kısa bir deneme 
süresinden sonra bu mesleğin bana uygun 
olmadığını anladım ve bıraktım. Böylelikle 
uzun yıllardır bu cazip meslekle ilgilenmi-
yorum. Oyunculuğu bırakmamın ardından 
gazeteciliğe başladım; gazeteci olarak tele-
vizyonda program yönetmenliği ve sunucu-
luğu yaptım. “Kudüs Güzeli” adlı kitabımın 
yayınlanmasının ve olağanüstü bir ilgi ile 
karşılanmasının ardından bugün artık yazar 
olarak çalışmayı tercih ediyor, 2016’nın son-
baharında yayınlanmasını umduğum ikinci 
romanım üzerinde çalışıyorum.

İlk romanınız olan “Kudüs Güzeli” 2014 
yılında “Yayıncılar Birliği Altın ve Platin 
Ödülleri”ni ve yine aynı sene yılın en çok satan 
kitabı olarak “Steimatzky Ödülü”nü aldı. Bunu 
bekliyor muydunuz?
Tabii ki hiç beklemiyordum. Kitabın böylesi 
başarısı beni çok şaşırttı. Bu, yazdığım ilk 
roman; yayınlarken gerçekten çok korku-
yordum. İsrail’de her ay onlarca yeni kitap 
yayınlanır. Ben kendime sürekli “Benim 
kitabımı niçin satın alsınlar ki?” sorusunu 
soruyordum. Oysa inanılmaz bir şey oldu, 
kitap on gün içinde çok satanlar listesine 
girdi, raflara çıkmasından iki yıl gibi bir 
süre geçtiği halde bugün bile halen çok 
satanlar listesinde yer alıyor. Kazandığım 
ödüller, okurların sevgisi, bana gönderilen 
mektuplar, konferanslara davet edilmem… 
Bunların hepsi Tanrı’nın bana bir hediyesi, 
hepsi büyük bir mucizenin sonucu.

Gezi ve biyografi yazarı olarak 
biliniyorsunuz, özellikle niçin bu konular?
Hayatımda yazmanın dışında en büyük 
tutkum gezi ve seyahatlere çıkmak. Tüm 
gelirimi dünya çapında çıktığım seyahatlere 
harcıyorum. Bu bağlamda en sevdiğim ülke-
lerden biri Türkiye. Çok güzel ülkenize kaç 
kez gittiğimi artık saymaktan vazgeçtim. Sa-
dece Antalya, Bodrum, Fethiye gibi tatil köy-
lerinden değil, müthiş bir kent olan İstanbul, 
dünyada bir eşi daha olmayan Kapadokya, 
deniz kıyısındaki güzel kent İzmir’den de 
söz ediyorum. İsrail dâhilinde de gezilere 
çıkıyor, dünyanın farklı ülkelerine seyahat 
ediyor bu deneyimlerimi de okurlarla pay-
laşmaktan büyük zevk alıyorum.
Biyografi yazmaya gelince, bunun sebebi 
insanları çok seviyor olmam. Yazdığım 
her biyografi, İsrail tarihinde onurlu bir 
yer edinmiş değerli kişilerin yaşamlarına 
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doğru çıktığım bir yolculuktu. İnsan 
sevgim “Kudüs Güzeli” kitabımda da 
ortaya çıkıyor, şöyle ki Eretz İsrael’de 
Osmanlı İmparatorluğu döneminde, 
İngiliz Mandası altında, bağımsızlık 
savaşı sırasında ve ülkenin ilk kuruluş 
yıllarında cereyan eden tarihi olayları 
roman kahramanlarımın yaşam öykü-
leri ile harmanlıyorum.

Bir yorumda “Kudüs Güzeli” için, 
Amos Oz’un, ailesinin 120 yıllık tarihini 
anlattığı “A Tale of Love and Darkness – 
Aşk ve Karanlık” adlı kitabının Sefarad 
versiyonu olarak bahsedilmiş… 
Amos Oz ile kıyaslanmam 
benim için büyük bir lütuf 
oldu. Benim en çok takdir 
ettiğim yazarlardan biridir. 
“A Tale of Love and Dark-
ness – Aşk ve Karanlık” 
diğer kitapları arasında 
en sevdiğim eseridir.

Yedi kuşaktır Kudüs’te 
yaşayan Sefarad bir ailenin 
bir üyesi olarak kökleriniz 
ile romanınızdaki karakterler 
ve olaylarla paralellik kurabilir 
miyiz? Yoksa romandaki gelişmeler 
hayali miydi?
Her yazarın, eserine biraz da kendi 
yaşamını taşıdığını düşünüyorum. 
Ailemde cereyan etmiş olaylardan ve 
kişilerden esinlendiğimi açık yürek-
lilikle söyleyebilirim. Ancak, roman-
daki karakterlerin çoğu benim hayal 
ürünümün eseridir.

Almış olduğunuz Sefarad kültürü 
yaşamınızı nasıl etkiledi; bu kültürü 
çocuklarınıza aktarabildiniz mi?
Ben tipik bir İsrail evinde büyüdüm. 
Ebeveynim ülkede “Palmah nesli” 
olarak adlandırılan gruba aittir. Bu 
nesil İsrail Devleti’ni kuran nesildir. 
Evde büyükanne ve büyükbabalarım-
la dahi İbranice konuştuğumuz için 
kitabı yazmaya başladığım döneme 
dek Ladino konuşmadım. Tam anla-
mıyla İsrailli diyeceğimiz, bir Yahudi 
devleti kurulmuş olmasının mutlulu-
ğunu yaşayan, en önemli bayramının 
Bağımsızlık Bayramı olduğu bir ailede 
büyüdüm. “Kudüs Güzeli” kitabını 
yazmaya başlayana dek Sefarad kül-
türüne ne denli bağlı olduğumun far-
kında değildim.
Askerlik görevim tamamlandığında, 
20 yaşındayken Kudüs’ü terk ettim, o 
günden beri Tel Aviv’de yaşıyorum. 

İlk romanımı yazmaya başladığımda, 
bir de baktım ki Kudüs’ü yazıyorum; 
evde Ladino konuşan Kudüslü Sefa-
rad bir aileyi yazıyorum, aklıma bir-
çok sözcük ve deyim üşüşüyor, kulak-
larıma bazı tanıdık tınılar, burnuma 
aşina kokular, damağıma bildik lez-
zetler ulaşıyor. Tüm bunlar yıllardır 
içimdeydi ve ben farkında değildim. 
Peş peşe adeta bir yanardağdan püs-
küren lavlar gibi ortaya çıktılar.
Ancak, Sefarad Yahudilerinin gelenek-
leri üzerine yazabilmem için aile dos-
tumuz Ben Tsion Nahmias’ın kitabına, 
romanımda yer alan Ladino sözcük 
ve cümleler için de teyzem Miryam 
Nahum’a başvurdum.
Ne yazık ki çocuklarım giderek yok 
olmaya yüz tutan bu kültüre bağlı 
değiller. Şimdilerde bu kültürü ko-
rumak adına elimden geleni yapıyor, 
konferanslara katılıyor, yeniden can-
landırmak umuduyla sürekli bundan 
söz ediyorum. Çünkü Sefarad kültürü 
çok köklü ve çok özel bir kültür. Üni-
versitelerde bu lisanın ve kültürün 
öğretiliyor, araştırılıyor olmasından 
büyük mutluluk duyuyorum.

1947 yılında dünyaya geldiniz 
ve bir ülkenin -İsrail’in- tarihine 
tanıklık ediyorsunuz. Gerek çocukluk 
gerekse yeni yetme çağlarınızda 
kitabınızda konu ettiğiniz Sefarad ve 
Aşkenaz kimlik çatışmalarına maruz 
kaldınız mı? Bugün artık hissedilmese 
de geçmişteki bu “kültür çatışması”nı 
nasıl yorumluyorsunuz?
Hiçbir zaman bu konuda mağdur 
olmadım. Sefarad Yahudilerinin 

ülkemizde özel bir konumu var. 
Ülkemizde çok eskilerden beri 

varlığını sürdürmüş, elitist 
olarak adlandırabileceği-
miz bir toplum söz konusu. 
Judeo Espanyol lisanında 

konuşan Sefarad toplumu 
ile çoğunluğu Arap ülke-
lerinden göç etmiş ve bu 
statülerinden dolayı ülke-
de acı çekip aşağılanmış 
“Mizrahim” (Doğulular) 
olarak adlandırılan toplu-

luk arasında fark var.

Kitabınızın ana 
temalarından biri Sefarad – 

Aşkenaz kültür çatışması ise, 
diğeri de o dönemin kadın’ının 

gerek aile içerisinde, gerekse ülkenin 
kuruluş ve gelişme aşamasındaki 
yeri ve rolü. Bu konudaki fikirlerinizi, 
şahsi deneyimlerinizi de irdeleyerek 
paylaşabilir misiniz?
Romandaki Sefarad Gabriel ile Aş-
kenaz Rohel arasındaki aşkın, 20. 
yüzyıl başlarında yaşanmış olduğunu 
göz önünde bulundurmak gerekir. O 
dönemde Sefaradlar birkaç nesildir 
Kudüs’te yaşıyordu, çoğunluğu zen-
gin, eğitimli, iş, güç, dükkân sahibi 
kişilerdi, aralarında avukatlar, öğret-
menler, yazarlar, yayıncılar vardı. O 
yıllarda Kudüs’e gelen Aşkenazların 
çoğunluğu fakir yeşiva öğrencileri, 
dindar, cahil ve bir mesleği olmayan 
kişilerdi. O topraklarda yaşayan Sefa-
radlardan çok farklıydılar, Sefaradlar 
Aşkenazların kendilerine uygun olma-
dığını düşünüyor, onları dışlıyorlardı.
Ayrıca Sefaradlar kimliklerini koru-
mak ve çoğalmak adına evlilikleri 
kendi toplumları içinde yapmaya 
özen gösteriyor, farklı etnik gruplarla 
karışmaktan kaçınıyorlardı. Bu du-
rum sadece Aşkenazlar için değil aynı 
zamanda o dönemde o topraklarda 
yaşamakta olan Mağrepli, Yemenli 
Yahudiler için de söz konusuydu.
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Gazeteci ve yazar Sarit Yishai-Levi, 1947’de Kudüs’te 
yedi kuşaktır bu kentte yaşayan Sefarad bir ailenin kızı 
olarak dünyaya geldi. Nissan Nativ Acting Studio’da, 

daha sonra da Tel Aviv Üniversitesi’nde okudu. Yishai-Levi 
gazeteciliğe dönmeden önce birkaç yıl tiyatro oyunla-
rında ve bazı filmlerde rol aldı. Gezi ve biyografi yazarı, 

televizyon programı sunucusu Sarit Yishai-Levi’nin ilk 
romanı olan Kudüs Güzeli, 2014 yılında Yayıncılar 
Birliği Altın ve Platin ödüllerini ve yine aynı sene 

yılın en çok satan kitabı olarak Steimatzky 
Ödülü’nü aldı. Roman şu sıra uzun metraj 

bir filme uyarlanıyor.

SARIT YISHAI-LEVI
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Aşkenazlar ve diğer etnik Yahudi 
grupları ile evlenme “yasağı”nın 
İkinci Dünya Savaşı’na dek devam 
ettiğini düşünüyorum. Babamların 
kuşağında artık karışık evlilikler var-
dı, benim kuşağımda ise artık böyle 
bir ayrımcılık söz konusu değil. Ben 
iki kez evlendim, her 
iki eşim de Aşkenaz 
Yahudisiydi. İnsan-
lar artık rastlaşıyor, 
âşık oluyor, ortak 
değerlere ve zevklere 
sahiplerse, kimyaları 
tutarsa evleniyorlar. 
Artık küresel bir 
dünyada yaşıyoruz; 
insanların kökenleri, 
karşılaşıp birbirlerini 
sevmelerine bir engel 
oluşturmuyor. Aşkın 
ne köken, ne de dini 
farklılıklarda sınır-
landırılabileceğini 
düşünmüyorum.
Kadının konumu 
konusuna gelince, 
İsrail’in kuruluşun-
dan günümüze dek 
geçen 68 yılda kadın 
hakları konusunda 
çok ilerleme kayde-
dildi. Ancak daha 
önümüzde kat edilecek uzun bir yol 
var. Kadınlar ülke kuruluşunda fiilen 
rol aldılar, Bağımsızlık Savaşı’nda 
erkeklerle omuz omuza çarpıştılar. 
Ülkenin kuruluşundan sonra da ka-
dınların erkekler gibi askerlik görev-
lerini yerine getirmeleri zorunluluğu 
kanunla belirlendi.

İsrail kadınları her alanda büyük başa-
rılara imza attılar, bir kadın başbakanı-
mız oldu, geçmişte ve günümüzde bir-
çok kadın milletvekili ve bakan siyasi 
alanda görev yaptı ve yapıyor, bilim 
kadınlarımız var, hatta aralarından 
biri birkaç yıl önce Nobel Ödülü’nü 

kazandı, büyük şirket 
ve holdingleri, bankaları 
yöneten kadınlarımız var. 
Buna rağmen erkeklerin 
çıkarlarına olan bir ay-
rımcılık söz konusu, bu 
ayrımcılık en çok kadın 
ve erkeklerin maaşların-
da belirgin olarak ortaya 
çıkıyor. Ben hiçbir zaman 
kendi eşitim olan bir 
erkekten daha az maaş 
almadım, ancak genele 
bakıldığında ben istisna 
sayılırım.
İsrail’de halen kadınlar 
konusunda bağnazca 
düşünenler, dindar Ya-
hudilerde kadının ancak 
evinde saygınlık kaza-
nacağına ilişkin inançlar 
var. Fakat aşırı dindar 
kesimde (Haridim) bile, 
yavaş yavaş değişimin 
başladığına, kadınların 
sadece kadınlara özel eği-

tim kurumlarında öğrenim görüp ileri 
teknoloji, dindar medya alanlarında 
çalıştıklarına, dindar kesimde halkla 
ilişkiler şirketleri kurduklarına hatta 
inşaat şirketleri yönettiklerine tanık 
oluyoruz. Kim bilir? Belki de kadın 
haklarının geleceği hakkında umutlu 
olmamız gerekiyor.

“Kudüs Güzeli” şu aralar uzun 
metraj bir filme uyarlanıyor, bu konudaki 
gelişmeler nedir? 
Film, İsrail’in en önemli yapımcıların-
dan Adri Kardeşler şirketinin bir alt 
kuruluşu olan Tofia şirketi tarafından 
hayata geçiriliyor. Şimdilerde senaryo-
sunun yazım aşamasında olan filmin 
çekimlerinin, 2016 yazında yapılması 
öngörülüyor.

Son olarak; gazeteci Sarit Yishai-
Levi, yazar Sarit Yishai-Levi’yle bir 
söyleşi yapsaydı özellikle hangi soruyu 
sorardı ve cevabı ne olurdu?
“İlk romanını yazmak için niçin bu kadar 
uzun zaman bekledin?” sorusunu sorar şu 
yanıtı verirdim: Çünkü zamanı o za-
mandı. Eğer “Kudüs Güzeli”ni on, yir-
mi belki de otuz yıl önce yazmış olsay-
dım tamamen farklı bir roman olurdu. 
Sanırım kitabı yazmaya hazır olmam, 
hiç beklemediğim muazzam başarısı 
karşısında kafamın karışmaması ve 
ayaklarımın sağlamca yere basması için 
yeterince yetişkin olmam gerekiyordu.
Kadınların artık emekliye ayrıldıkları 
bir yaşta bu denli bir başarıya ulaşma-
mın tüm kadınlara bir mesaj içerdiği 
kanısındayım. Başarının ve hayatta 
değişiklik yapmanın yaşı yoktur, her 
yaşta başarılı olmak ve değişmek 
mümkün. Eğer içinde bir şeyleri yap-
mak, değiştirmek, söylemek tutkusu 
varsa bunu yap, bu dünyada bir iz 
bırakma fırsatını kendine tanı.
Ve bana inan ki, televizyon reklamların-
da aklımıza kazınmaya çalışıldığı gibi 
bu dünya sadece gençlere ait değildir. 
Dünya, sunduğu olanakları iki eli ile 
almaya hazır olan her birimizindir. 

Kadınların 
artık emekliye 
ayrıldıkları bir 
yaşta bu denli 

bir başarıya 
ulaşmamın tüm 

kadınlara bir 
mesaj içerdiği 
kanısındayım. 
Başarının ve 

hayatta değişiklik 
yapmanın yaşı 

yoktur, her yaşta 
başarılı olmak ve 

değişmek mümkün. 
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Haliç manzaralı ve gün ışığı 
alan 7 toplantı odası ile 10 kişilik 
özel toplantılarınızdan 200 kişilik 

özel davetlerinize kadar farklı 
ihtiyaçlarınıza cevap veriyoruz.

Sütlüce Mah. Imrahor Cad. Dutluk Sok.
Beyoğlu 34445 İstanbul - Turkey

Telefon: +90 212 314 50 00
e-mail: reservation.istanbul@hilton.com

istanbulgoldenhorn.hgi.com
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Beslenme Uzmanı / Body Fitness 

Eğitmeni / Kişisel Eğitim Koçu 

İLTER FAİK KAYA ile sağlıklı yaşamın 

sırlarını konuştuk

ncelikle mesleğinize 
nasıl başladığınızı 
anlatır mısınız? 

Yurt dışında eğitim gördüğüm 
senelerde obezite merkezinde 
spor eğitmeni olarak başlamış-
tım Yanında çalıştığım endokri-

noloji profesöründen. Glisemik 
indeksinin nasıl kullandığını 

anladım. Bunu antreman ve çeşitli 
egzersiz programlarıyla entegre 

ettim.   O sırada staj yaptığım 
alanda beslenme ve sağlıklı yaşam 
prosedürlerini birleştirerek, obe-
zite nasıl zayıflatılır ve mutlak 
başarıya nasıl ulaşılır konusunda 
hem klinik hem de laboratuar 
çalışmaları yapmaya başladım. 

Türkiye’ye döndükten sonra ünlü bir 
biyokimyacı olan hocamın asistanlığını 
yapmaya başladım. Kusursuz bir meka-
nizma nasıl yapılır, obez ve kilo fazlası 
olan ve yağ kilosu yüksek olan kişilere 
nasıl yardımcı oluruz sorusunu çalıştım. 
Önemli olan en kısa zamanda en sağlıklı 
şekilde nasıl müdahale edile biteceğini 
bulmaktı. Kişiler kalıcı çözümlere yön-
lendirmek ve beslenme alışkanlıklarını 
mümkün oldukça değiştirmek gere-
kiyordu. Bunun ana formülünü 2008 
yılında kullanmaya başladım. Bu o kadar 
sarsılmaz bir formüldü ki her danışan 
inanamayacağı sonuçlarla başarıdan 
başarıya koştu. Fitness, Grup egzersizi, 
Kişisel eğitim gibi çeşitli branşların da 
hocası oldum. 

Sıra dışı bir diyet uzmanı olarak 
tanınıyorsunuz? Sizi diğer meslek-
taşlarınızdan farklı kılan nedir?
Ben olayı daha büyük bir resme akta-
rarak kişilerin bütün sorunlarını nasıl 
bertaraf ederimin cevabını buldum. 
Kimsenin bu güne kadar kusursuz hale 
getiremediği sistemin matematiğini 
çözmekle başladım Önemli olanın kişi-
nin yağ kilosunu yok ederek egzersiz ve 
doğru beslenme ve ufak dokunuşlarla 
nasıl büyük sonuçlar alındığını kanıt-
ladım. Bu farkı yaratırken diyetisyen 
kimliğinden çıkıp obezite nasıl çözülür 
sorusunun cevabını vermeye çalıştım.  
Klasik kalori hesabına 18 ayrı parametre 
ekledim. Bu başarılı çalışmam 12 yılda 
18.000 danışanı mutlu ederek geçti. 

ncelikle mesleğinize 
nasıl başladığınızı 
anlatır mısınız? 

Yurt dışında eğitim gördüğüm 
senelerde obezite merkezinde 
spor eğitmeni olarak başlamış-
tım Yanında çalıştığım endokri-

noloji profesöründen. Glisemik 
indeksinin nasıl kullandığını 

anladım. Bunu antreman ve çeşitli 
egzersiz programlarıyla entegre 

ettim.   O sırada staj yaptığım 
alanda beslenme ve sağlıklı yaşam 
prosedürlerini birleştirerek, obe-
zite nasıl zayıflatılır ve mutlak 
başarıya nasıl ulaşılır konusunda 
hem klinik hem de laboratuar 
çalışmaları yapmaya başladım. 
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Doğru beslenin 
FİTT KALIN...

Sizlerle birlikte 
daima ileriye... 

Mutlu Yıllar
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Delilik ile dahilik arasında kaldığım bu süreç-
te kendimi binlerce kez en mükemmele 
nasıl ulaşırım sorusunun yanıtını bularak 
geçirdim.

İlk obezite merkezi nasıl oluştu?
Türkiye’nin köklü bir hastanesinin bir teklifi, 
hastane yöneticisinin benle 40 kilo verme-
sinin ardından geldi. 2008’de bu merkeze 
bir endokrinoloji uzmanı, bir psikolog ve bir 
diyetisyenle başladık. Benim ana görevim 
obezite hastalarının beslenme ve egzersiz 
programlarını birleştirmek ve başarı elde 
etmekti. Sadece diyetle başarıya ulaşmak 
imkânsızdı. Tüm ısrarlarıma rağmen 
onlar kendi yöntemlerinden vazgeçme-
yince merkez kapandı. Saygıdeğer bir 
cerrah benim projemi ve olan geliş-
meyi izledi. “İnandıklarından vazgeç-
me başarı senin olacak. Sen beden 
zayıflatan biri olacaksın, adımlarını 
atarken yere tam bas ve kendini daima ken-
dini geliştir” dedi. Daha dün gibi aklımda… 
Yenilmemiş yeniden doğmuştum. İnsanlığa 
neden en mükemmel olanı vermeyelim ki?

Direnen kiloyu kırmanın yolları neler?
Güldürmeyin beni direnen kilo diye bir şey 
yok. Bir beden sen ne istersen onu yapar. 
Sen listenin sonuna gelip en baştaki hırsını 
ve özverini kaybetmeyeceksin. Kusura bak-
mayın da 30 yılda alınan kilo 5 ayda yok olu-
yor, son kilo zorluyorsa, onu 30 yıldır yapılan 
hatalara sayacak,  hırsla, azimle devam edip 
sonuna varacaksınız. Sorun kiloda değil, 
insanda.

Diyet / spor ilişkisi nasıl olmalı sizce?
Beslenme ve egzersiz uyguladığımız mate-
matiğin en önemli parçası.  Ben danışanıma 
üç saat spor yap demiyorum tabii.  120 - 140 
arası nabızla 45 dakika kardiyo çalışmak 
yeterli. Yağ yüzdesi düşüşü için hızlı yürü-
yüşlerin ve egzersizin önemi ortaya çıkıyor 
net sonuçlarla alınıyor.

Danışanlarınızla mesajlar yoluyla 
bütün gün yakın iletişim kuruyorsu-
nuz. Bunun onlara nasıl bir motivasyon 
verdiğini anlatır mısınız?

En basta işimin danışanıma 15 dakikada 
liste yazıp göndermek olmadığını biliyorum. 
Onların 7\24 ulaşacağı ve kilo düşmelerini 
onlardan çok isteyen biri olarak, her zaman 
sağ taraflarında duran biri olduğumu sabah, 
öğlen, akşam hatta hafta sonu hatırlatıyorum.  
Başarı yüksek motivasyon ve bilimle gelir. 
14 günde bir liste yazıp beklemekle sonuç 
alınmaz. Benim inancım ve felsefem daima 
sınırları zorlamak gerektiği yönündedir.

Danışanlarınıza 
sadece mesajlarla değil, çektiğiniz kısa 
videolar yoluyla uyarılar göndererek 
bu zorlu yolda onların yanında oldu-
ğunuzu hissettiriyorsunuz. Bu evvelce 
denenmiş bir yöntem mi yoksa, yaratı-
cısı siz misiniz?
Bunu dünyada benden başka uygulayan 
yok.  Neden biliyor musunuz? Çünkü ben bu 
işe hayati önem veriyorum. Benim yaptığım 
sadece video çekip danışanlara yollamak 
değil, menü hakkında bilgi atmak, insan 
yaşamına dokunup parametreler ve olaylar-
dan haber etmek, listelerdeki radikal deği-
şimleri bildirmek, hava durumundan, kötü 
günden ve gelecek her şeyden uyarmaktan 
geçiyor. 

Danışanlarınızla çok olumlu sonuçlara 
ulaşıyorsunuz? İdeal kiloya ulaştıktan 
sonra bu kiloyu korumanın ne kadar 
zor olduğu malum. Bu konuda nasıl 
yardımcı oluyorsunuz?
İdeal kilo, yağ kilosu ve yağ yüzdesi kusur-
suz bir çalışma ve zaman ister.  İdeal kiloyu 
muhafaza etmek her danışana göre değişir. 
Yapılacak tek şey, şeker ve meyveden uzak 
durup bir buçuk ayda bir uğramak kontrol 

ve durum değerlendirmesi yapmak. Tıpkı 
dişçiye gitmek gibi; önemli olan her şey 
yolundayken kontrole gitmek, işler kötüye 
gittiğinde değil.  Yani kilo artmadan kontrol 
yapılmalı.

Gönderdiğiniz ve tavsiyelerde bulun-
duğunuz videolarda, zaman zaman 
farklı kılıklarda, farklı maskeler veya 
farklı şapkalar takarak görüntülen-
meniz danışanlarınızın ilgisini çeki-
yor. Bunun sizce başkaca bir anlamı 
var mı?

Haliç Üniversitesi Spor Bölümü’nde eği-
tim görürken drama dersi alıştım. Drama 
psikolojisi insanların odak noktalarını 
değiştirip danışanın dünyasında, yani 
sinir sisteminde kalıcı bir yer kazanma 

sanatıdır. Maske gerçek dünyadan kişiyi 
alıp odak ve motivasyonunu değiştiriyor. 

Şöyle ki, danışanlarımın arasında çok değişik 
görevlerde çalışan büyük kurumların yönetici 
ve patronları da var.  Amaç bir kişinin neler 
yapabileceğini damarlarına kadar olayın için-
de hissettirmek. 

Bir danışanınızın kilo vererek fiziki 
açıdan günden güne yeni ve daha cazip 
bir görünüm kazanması sizi nasıl etki-
liyor?
Ben danışanlarımı sadece zayıflatmıyorum 
aynı zamanda zarifleştirip daha sağlıklı ve 
görsel anlamda bir şölen yaratıyorum. Klasik 
sistem bedeni güçsüz ve zayıf bırakırken, 
ben sağlık parametreleri tam olan beden-
ler yaratıyorum. Sistem, menopoz, şeker, 
ensülin, kolesterol gibi sorunları tedavi 
edip parmak ısırtıyor. Sağlık kuruluşlarında 
çalışan hekim arkadaşlarım bu sayede kendi 
hastalarında yüzde 90’a yakın iyi sonuçlar 
almaktalar. Bilgiyi ve bilimi insanların mutlu-
luğu için sunmaya devam ediyorum.

FİT

Halaskargazi Cad. No: 189/3 
Belka Apt. Şişli/İstanbul

Tel: 0212 2406715
Gsm: 0534 3108660

E-mail: İlter_fk@hotmail.com
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EDEBİYAT
Berken DÖNER

Fransız 
şair ve yazar 

Serge Velay, "Bir 
Direniş Şairi: René 

Char" başlıklı söyleşide 
dünya edebiyatının 

önemli şairlerinden René 
Char'ı Faşizme direnen 
Nazizme karşı savaşan 

kimliği ile de 
tanımış olduk. 
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B
ir René Char uzmanı 
olan Serge Velay’ın 
şairi incelediği, Kenan 
Sarıalioğlu tarafından 
Türkçe’ye çevrilen, edi-
törlüğünü Salih Bolat’ın 

yaptığı “René Char: Kendi Şafağını 
Sırtında Taşıyan Ozan” adlı kitabı da 
Çiviyazıları Yayıncılık tarafından  ya-
yımlandı. 
Serge Velay neden böyle bir çalışma 
yaptığını şu sözlerle aktardı: “René 
Char, çok önceden kişisel ünlülerim 
arasında yer aldı. La Manufacture 
yayınevi ‘Kimsiniz?’ dizisini başlattı-
ğında, Char kitabının sorumluluğunu 
bana verirken ona olan hayranlığımı 
netleştirme fırsatını da verdi. Çalış-
malarım özellikle dil felsefesi ve çağ-
daş şiir üzerineydi. Bu iki alana eşit 
bir biçimde gösterdiğim ilgi, beni bu 
çalışmayı yapmaya itti. İşin sonunda 
hayranlığımın minnettarlığa dönüştü-
ğünü söylemeliyim.”  
Şiir, gerçeküstücülük, direniş ve müt-
hiş şiirlerin arka planının tartışıldığı 
panelde Serge Velay,  René Char’ın 
direnişçi karakteri üzerinde durdu 
ve  René Char’a yüklenen ‘direniş’ 
nitelemesini üç boyutta anlamak 
gerektiğini vurguladı: “Hepimiz dire-
nişçi Char’dan söz ederiz; bu elbette, 
‘direnişçi’ teriminin en geniş anlamı-
nın alınması koşuluyla anlamlı bir 
açıdır. René Char’da ‘direniş’ yalnızca 
tarihin ve onun yarattığı (savaş ve 
Nazi işgali) durumların dayattıklarını 
değil, ‘her şeye karşı başkaldırı’ olan 
manevi bir başkaldırının dile getiril-
mesini de kapsar. Onun girişiminde, 
etik dayatma (eylem ahlakı da denile-
bilir) bir ölçüsüzlüğün şiirsel ifadesiy-
le (ben buna ‘öfkeli zanaatkarlık’ di-
yorum) bütünleşir. Şu ‘Direnişçi Char’ 
kimliğinin üç yoldan genel çizgilerini 
çizeceğim; bunlara tartışmamız sı-
rasında değinebiliriz. Bu yollar şun-
lardır: siyasal direniş, sözcük oyunlu 
şiire direniş ve düzyazıya fazlaca yas-
lanan şiire direniş.”  
René Char’ın neden ‘direnişçi’ ve 20. 
yüzyılın Fransız Edebiyatı’nın temel 
taşlarından biri olduğunu anlamak 
için yaşam öyküsüne bakmamız ge-
rekir.

Provence: Char’ın Provence: Char’ın 
cenneti ve cehennemicenneti ve cehennemi
René Emile Char, 14 Haziran 1907’de 

L’Isle-sur-Sorgue’da (Vaucluse) do-
ğar. 1863 doğumlu, alçı sanayicisi 
olan babası Joseph Emile Char, ikinci 
evliliğini, eşini kaybettikten iki yıl 
sonra, 1869 doğumlu genç baldızı 
Marie-Thresa Armande Rouget ile 
yapacaktır. René Char bu evlilikten 
doğacaktır. Char’ın ailesinde alçı 
ustaları, değirmenciler ve duvarcılar 
vardır. René Char’ın, Vaucluse Bölgesi 
Alçıtaşı Ocakları yönetici temsilcisi 
ve 1905’ten beri topluluğun başkanı 
olan babasının ölümüyle (1918), aile 
büyük bir geçim sıkıntısıyla karşıla-
şır. Char’ın pek çok şiirinde bu zor 
yılların izleri vardır. O dönemde en 

çok Villon’u, Nerval’i, Baudelaire’i ve 
Alman romantiklerini okur.
Char’ın edebiyat yaşamı 1927’de 
askerlik için gönderildiği Nîmes’de 
başlar. Nîmes daha önce pek çok şaire 
ev sahipliği yapmış, en çok da Gul-
liaume Apollinaire ile anılan küçük 

Rene Char ve Gala Dali, 
1931, Cadaques

Rene Char ve Rene Char ve 
Pablo PicassoPablo Picasso
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bir Güney Fransa kentidir.  André 
Breton’un  Nadja’yı yayımladığı yıl 
(1928) René Char da Kalp Üstündeki 
Çanlar (Les Cloches sur le Coeur) adlı 
yapıtını yayımlar.1922-1926 yılları 
arasında yazılmış şiirlerinden 
oluşan bu yapıt daha sonra 
René Char tarafından kıs-
men ortadan kaldırılacaktır. 
Aynı yılın sonbaharında Paul 
Eluard’ı  L’Isle’de ziyaret eder 
ve şairin hayatında bu bir 
dönüm noktası olur. Eluard 
sayesinde dönemin en saygın 
yazarlarıyla tanışma olanağı 
bulur.  Aralık ayında, Char, 
Paris’te Breton’la, Crevel’le, 
Aragon’la ve dostlarıyla 
görüşür; gerçeküstücü 
(surréaliste) harekete katılır. 
Provence’lı genç şair Char’ın 
gerçeküstücülere katılmasını, André 
Breton’un bu akımın içindeki yeriyle 
aynı düzlemde değerlendirmemek 
gerekmektedir. Özünde René Char, 
yalnızlığı seven ve her türlü kuramı 
reddeden bir şairdir.

René Char: Nazilere René Char: Nazilere 
direnen Yüzbaşı direnen Yüzbaşı 
AlexanderAlexander
René Char, Faşizmin yükseldiği 
1930’lu yılların başında Halk Cephe-
si (İspanya) tarafında yer alır. 1934 
Şubat’ında Paris’te  Faşizm karşıtı 
protestoya katılır. İspanya’da Halk 

Cephesi çökünce Char da hayatında 
köklü değişiklere gider. 1935’e ka-
dar birlikte anıldığı sürrealistlerle 
ilişkisini azaltır ve ülkesine döner. 
Provence’da küçük bir köyde (Ce-
reste köyü) örgütlenen bir direniş 
grubunun başına geçer. İsmi Yüzbaşı 
Alexander’dır. 
Yoldaşlarının büyük çoğunluğundan 
farklı olarak Char, Marksist değildir 
ve hiçbir zaman Fransız Komünist 
Partisi’nin uyruğuna girmemiştir. 
Char her ne kadar Nazilere karşı dire-
nişin tam ortasında yer alsa da ‘kah-
raman’ nitelemesini mutlaka redde-
derdi. Nazi barbarlığına karşı direniş 
hareketine katılması onun için olağan 
bir şey olarak nitelendirilebilir. Nazi 
işgali döneminde direnen Fransa onu-
runa yazılmış çok sayıda milliyetçi 
şiir gizlice yayınlanmıştır. Char için 
ise uygarlığın ayakta kalabilmesi söz 
konusudur ve şiirin zamanı değildir. 
Büyük felaketler ile baş döndürücü 
güzelliğin yan yana anıldığı olağa-
nüstü zorlu bu günlerin ertesinde 
Char, bir şair olarak kendini yeniden 
yaratmak zorunda kalmıştır. Savaşın 
sonunda yazdığı önemli şiirler nede-

niyle Braque ve 
Camus tarafın-
dan ilgiyle iz-
lenmeye başlar. 
Albert  Camus, 
1958 yılında, 
René Char’ın 
şiirlerinin Al-
manca baskısı-
nın önsözünde 
şöyle yazacaktır: 
“René Char’ı 
yaşayan en bü-
yük şairimiz, 

Fureur et 
Mystére’i 

de Illu-
minations ve 

Alcools’den bu yana Fransız şiirinin 
bize bahşettiği en inanılmaz yapıt 
olarak görüyorum.”
1953’ten 1988’e kadar, René Char’ın 
etkinlikleri durmaksızın devam 
eder. Bunlardan bazıları: “İki Yılın 
Şiirleri” (Poemes des Deux Années) 
ilk baskı için Alberto Giacometti’nin 
resimleriyle Gallimard’dan çıkar. Şair 
son yıllarını oyma ve resim yaparak, 
kaygılar ve yazma güçlükleri içinde 
geçirir. 19 Şubat 1988’de ölür. 
Görüldüğü gibi Char’ın yaşamı da 
şiiri gibi fırtınalıdır. 1980’li yıllardan 

bu yana farklı çevirmenler tarafın-
dan Türkçe’ye çevrilen şiirleri ilgiyle 
okunmaktadır. Bu ilginin nedenleri 
arasında da şiirlerinin geneline ya-
yılan bir Akdeniz duyarlılığı göste-
rilebilir. Ayrıca hem fiziksel hem de 
manevi bir direniş duygusuna gön-
derme yapan metaforik dilin okuru 
etkilediği öne sürülebilir. Char’ın şii-
rinin alt yapısını oluşturan sağlam ve 
evrensel felsefe ile derin imge yapısı 
daha uzun yıllar, giderek artan bir 
okur ilgisiyle buluşacaktır. 

Serge Velay Kimdir? 
1948ʼde Güney Fransaʼda, 
Nîmesʼde doğdu. Şair, romancı, 
denemeci, editör, Fransız Dili-
Edebiyatı ve Felsefe Profesörü. 
Montpeillerʼde edebiyat ve felsefe 
eğitimi gördü. Özellikle felsefe 
ve şiir arasında gidip gelen kısa 
metinler ve dilin gücü üzerine 
sorgulamalara giriştiği yazılar, 
onun yazarlık yöntemini oluşturur. 
René Char üzerine yaptığı 
çalışmayla, Fransız edebiyat 
çevrelerinin ilgisini çekti. Roland 
Barthes ile yazışmalar yaptı. 
Hemşehrisi olan Jean Carriere 
ile çok yakın arkadaşlıkları oldu 
ve onun yapıtlarının editörlüğünü 
yürüttü. 1976ʼda ressam Michel 
Duport başta olmak üzere birkaç 
arkadaşıyla “Les Cahiers de 
Littérature Terriers”i yayımladı. 
Fransızca yayımlanmış birçok 
kitabı bulunuyor.
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Ö
ncelikle kendinizden 
bahseder misiniz, 
mesleğinize nasıl 
başladınız? 
Güzellik ve estetik hep 
istediğim, ilgi duyduğum 
bir alandı. Şirketimiz 
2002 yılında kapılarını 

Levent’te eğitim ve uygulama noktası ola-
rak açtı. İsrail ve ABD’nin ünlü markalarının 
distribütörlüğünü alarak Türkiye’ye ‘mic-
roblading’ ve ipek kirpik tekniğini ilk getiren 
firma olduk ve bu konularda verdiğim eği-
timlerle sektörde lider konumunda bir yer 
edindik. Yurt dışında düzenlenen güzellik 
fuarlarında eğitimci olarak görev almam, 
kozmetik dünyasında çıkan en son trendleri 
yakından takip etmemi oldukça kolaylaştırı-
yor. Tüm çalışanlarımla birlikte yenilenme 
gereğini gerçekleştirmeye her zaman özen 
gösteriyoruz ve diğer ülkelerde kullanılan 
yeni teknikleri EBC Türkiye olarak getirme-
ye devam ediyoruz.

EBC Türkiye’de uygulanan işlemler 
nelerdir? 
Salonumuzda cilt bakımı, protez tırnak, 
kalıcı oje, kalıcı ve profesyonel makyaj, 
microblading, el-ayak bakımı, SPA vücut 
bakımı, kaş dizaynı, ipek kirpik, Micro Plus 
ile bölgesel zayıflama ve lifting gibi pek çok 
hizmet sunuyoruz. Protez tırnak uygulama-
ları dekoratif kozmetiğin en renkli işlemle-
rinden biridir. Kırılan tırnaklar, uzamayan 
tırnaklar, sararmış ve mat tırnaklar için ideal 
bir uygulamadır. Uygulanan dolgu malze-
meleri periyodik bakımlarla yenilenir. İşlem 
süresi, yapılacak olan uygulama çeşidine 
göre yaklaşık 1-1,5 saattir. Protez tırnak 
uygulamasının en güzel yanı doğal tırnak 
rahatlığında olup muhteşem şık ve çekici 

görünümde olmasıdır. İpek kirpik uygula-
ması kirpiklerin uzunluğunu ve kalınlığını 
arttıran tamamıyla zararsız bir yöntemdir. 
Doğal bir görünüm kazandırmak için tek 
tek kirpik bazında uygulanan, ipekten hazır-
lanan tüyler, üst gözkapağının doğal kirpik-
leri üzerine yerleştiriliyor. Yaklaşık 9 -15 
milimetre uzunluğundaki sentetik kirpikler, 
göz tipine uygunluk göstermeleri için, çeşitli 
kalınlık, şekil ve renklerde mevcuttur.   

2016 yılı için yenilikler neler olacak?
Bu yıl sağlıklı yaşam konusuna ağırlık vere-
ceğiz. Salonumuza yine bir İsrail teknolojisi 
olan ‘Micro Plus’ cihazı ile birlikte ameliyat-
sız yüz germe, bölgesel zayıflama hizmet-
leri ekledik. Bu cihazla yapılan ‘aktif selülit 
tedavisi’ (ACT) adlı uygulama konsepti, 
sorunlu bölgelerdeki enerji dengesizliğini 
düzeltiyor ve dokulardaki atıkları boşaltarak 
cildi gerginleştiriyor. Ayrıca her bölge için 
özel galvanik uçları kullanarak işlemi tama-
men acısız ve yan etkisiz hale getiriyor. 
Cihaz yüzde özellikle çene bölümünde yer 
alan yağ birikintilerini de yok ediyor. Bu 
yöntemi gevşemiş cilt bölgeleri, bölgesel 
yağ birikintileri, selülit, figür sorunları ile 
kırışıklıklar ve konturu için kullanıyoruz. 
‘Micro Plus’ cihazın Türkiye’de akademik 
platformda onaylanmış olması işlemi olduk-
ça güvenilir bir hale getiriyor. Zayıflama 
konusunda daha iyi sonuçlar elde etmek 
için, bünyemizde danışmanlık yapan değerli 
uzman diyetisyenimiz Pınar Hamurcu 
müşterilerimizle yakından ilgileniyor. Vücut 
analiz cihazı ile ölçüm yaptıktan sonra kişiye 
özel programlar ve diyetler hazırlıyor, kilo 
kaybetme sürecinin planlı ve sağlıklı olma-
sına özen gösteriyor. Kış boyunca sağlıklı 
kiloya erişmek ve onu korumak için uzman 
desteği isteyen tüm bayanları bekleriz.

EBC Türkiye olarak, salonumuzda cilt bakımı, protez tırnak, kalıcı oje, 
kalıcı ve profesyonel makyaj, microblading, el-ayak bakımı, SPA vücut 
bakımı, kaş dizaynı, ipek kirpik, Micro Plus ile bölgesel zayıflama, lifting 

ve sağlıklı kilo kontrolü gibi pek çok hizmeti sunuyoruz.

Boriana DOGANOVA
1998 yılında Bulgaristan Knaginya 
Evdokiya’nın kozmetik bölümünden mezun 
oldum ve hızlı bir şekilde iş hayatına atıldım. 
İngiltere Star Nails enstitüsünde ayrıntılı 
protez tırnak eğitimi aldıktan sonra, 2000 
yılında İsrail, Rishon Le Zion şehrinde 
bulunan Magic Cosmetic okulunda kalıcı 
makyaj ve ‘micropigmentasyon’ eğitimimi 
tamamladım. Son dört yıldır da Varna Hür 
Üniversitesi’nde psikoloji eğitimi alıyorum. 
İsrail’de bulunduğum süreçte birçok üst 
düzey üreticilerle tanışma fırsatım oldu ve 
bu fırsatı kozmetik sektörde güçlü bağlantılar 
edinerek değerlendirdim. Özel nedenlerle 
Türkiye’ye geldiğimde geleneksel kozmetik, 
protez tırnak ve kalıcı makyaj konusunda 
çok büyük boşluk olduğunu gördüm ve kısa 
zamanda kendi enstitümü kurmak için işe 
koyuldum. 

2016’DA
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Müşterilerinize sunduğunuz 
olanaklar nelerdir?
Müşterilerimizi günümüzde bilgilendir-
me dokümanları bekliyor. Özel paket 
programların yanı sıra, promosyon 
dönemlerinde fiyat fırsatları da sunuyoruz. 
Kullandığımız ürün ve malzemeleri özenle 
seçiyor, hepsini yurt dışından getiriyoruz. 
Tamamen bitkisel, ‘cruelty-free’, vegan 
oje, makyaj ve kozmetikleri tercih ede-
rek hayvan haklarına önem vermekteyiz. 
Ürün yelpazesi oldukça geniş; kalıcılığını 
iki hafta boyunca koruyan ojede ‘Colour 
Gloss’; cilt bakım konusunda ‘Dead Sea’ 
mineralleri ve botanik özlerine dayanan 
‘Fresh Look’,  ‘Anna Lotan Bio-Cosmetic’ 
laboratuarları tarafından geliştirilmiş eşsiz 
‘Liquid Gold Profesyonel’ cilt ve 
vücut bakım serilerini tercih 
ediyoruz. ‘Anna Lotan’nın 
icadı olan ‘Soğuk Hidrasyonu’ 
metodunu; daha hassas ciltlerin 
yanı sıra ergenlik, ‘saborea’ ve 
‘couperose’ sorunu olan ciltler 
için getiriyoruz. Protez Tırnak 
ürünlerinde ‘Europpean 
Beauty Concept’ ve ‘Artistic’ 
markalarıyla çalışıyoruz. Kalıcı 
makyaj cihazlarında ‘Magic 
Cosmetics’ ve ‘EBC’ gibi 
dünyaca ünlü üreticileri ter-
cih ediyoruz.

Sizi rakiplerinizden ayıran özellikler 
nelerdir?
Öncellikle işe olan aşkımız. Herkes bilir, 
sevgi ile yapılan şeyler her zaman başarılı 
olur, müşterilerimizi memnun eder. Ekim 

ayında on üçüncü yılımızı doldurduk ve 
emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. 
Bakış açımız, projelerimiz, devamlılığımız, 
ürünlerimiz ile bugüne kadar hep kendini 
yenileyen bir şirket olduk. Bunların yanı 
sıra, kendi salonunu açmak, girişimcilik 
yapmak isteyenlere kapsamlı eğitim, iş 
planı, ürün ve görselleri, isim konsepti 
sağlamak için tüm gerekli donanımı sağ-

layabiliyoruz. Her zaman kendi dalında 
uzmanlaşmış kadro ile hizmet vermeye 
özen gösteriyoruz ve tüm çalışanlarımız 

ile birlikte önemli projelere imza atmaya 
devam edeceğiz. 

0212 - 278 10 77 ve 87
1. Levent Mah., Levent Cd. No:56, 
LEVENT, Beşiktaş / İstanbul
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SÖYLEŞİ
Aylin YENGİN
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Can Yücel’e atfedilen bir söz vardır, “Çeviri kadın gibidir, güzeli sadık, sadığı güzel 
olmaz!” diye. Ama aramızda bazı çevirmenler var ki, kitabı adeta yeni bir dilde 
baştan kaleme almayı başarıyorlar. Hani tabiri yerindeyse, hem sadık, hem de 

güzel bir tercümeyle imkânsızı yakalıyorlar. İşte onlardan bir tanesiyle söyleştim 
bu sayımızda, hepinizin ismen yakından tanıdığı Solmaz Kamuran ile. Hakkında 
bilmediğiniz o kadar şey var ki, okudukça fark edeceksiniz. Okudukça, onu daha 

çok sevecek, ona daha da fazla saygı duyacaksınız. 

CANLI TARCANLI TARİHİN CAPCANLI DEĞERN CAPCANLI DEĞERİ

SOLMAZ SOLMAZ 
KAMURANKAMURAN
SOLMAZ 

KAMURAN

FOTOĞRAFLAR: NEDİM MADEN
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Bizler sizi yazar ve çevirmen olarak 
tanıyoruz, ama aynı zamanda diş 
hekimisiniz. Çok farklı dallar değil mi 
bunlar?
Öncelikle meslek ve uğraş birbirin-
den farklı şeylerdir, bunu söylemek 
isterim. Meslek, sağlam bilgi, sağlam 
deneyime kimi zaman zihinsel, kimi 
zaman da fiziksel becerilerinizi ekle-
yerek edindiğiniz bir hayat kazanma 
yolu, aracıdır. Aynı meslekten kişi-
lerle de tek başınıza da yapabilece-
ğiniz bir araçtır bu. Genellikle çok 
uzun geçmişleri vardır mesleklerin… 
Doktorluk, mühendislik, 
avukatlık gibi ki bu say-
dıklarım evrensel meslek-
lerdir, akademik eğitim ve 
öğrenimle kazanılırlar. Bir 
de marangozluk, tesisat-
çılık, terzilik, aşçılık gibi 
meslekler vardır, bunlar 
da bir ustadan el alarak 
edinilirler ve yerel özel-
likler gösterirler. Meslek 
sahibi insan emir alma-
dan, emir vermeden sür-
dürebilir hayatını, emekli-
liği de sağlığı el verdikçe 
kendisine bağlıdır. Benim 
mesleğim diş hekimliği. 
Yazarlık ve çevirmen-
liğime gelince, bunlar 
benim çok severek içine 
daldığım uğraş alanları… 
O kadar daldım ki mesleğimi bir 
kenara gönüllü bıraktım. Uğraşlarım 
hayatımda daha başka şeylere yer 
vermeme izin vermeyecek kadar 
genişleyip büyüdü. Diş hekimliği ve 
yazarlık farklı tabii ama sanırım ortak 
tarafı tek başınıza yapmanız. Ben 
bahçeyle uğraşmayı da çok severim. 
O da yalnız bir iştir. Galiba ben tek 
başıma yapabildiğim şeyleri seviyo-
rum. Bağımsız olmayı seviyorum. 
Öz disiplinle çalışmayı seviyorum ve 
yaratıcılığımı görmekten hoşlanıyo-
rum. 

Küçük yaşta hikâyeler yazmaya baş-
ladınız ve hatta 11 yaşında ödül bile 
aldınız. Kim teşvik etti sizi yazmaya? 
Okuma alışkanlığı çok küçük yaşta, 
görerek edinilen bir şey. Tembih, tel-
kin ve didaktik yöntemler ancak bir 
yere kadar etkili. Evde kitaplık var 
mı, insanlar kitap okuyor mu, yazı 

yazıyorlar mı? Bunları görmeli çocuk, 
merak etmeli. Ben şanslı bir çocuk-
tum, evimiz kuşaklar boyunca birik-
miş kitaplarla doluydu ve herkes bir 
şeyler okur, yazardı. Babaannemin 
kitapları ayrı, dedeminkiler ayrı, 
dayımınkiler ayrı, amcamınkiler 
ayrıydı. Babam hem çok okur hem de 
yazardı. Büyük dedelerim arasında 
dergi çıkarmış şairler, tarihçiler vardı. 
Kendiliğimden okumaya başladım 
ve çok çeşitli alanlarda yazılmış 
kitapların dünyasına daldım. Merak 
ediyordum, her şeyi öğrenmek isti-

yordum. Zamanı 
unutuyordum 
okurken. Sonra 
okul başladı, 
yine şanslıydım, 
iyi okullarda, iyi 
öğretmenlerden 
çok şeyler öğren-
dim. Kısacası 
okumak ve 
yazmak benim 
için doğal bir 
şeydi. Sanırım 
yeteneğim de 
vardı ve hayal 
dünyam zengin, 
hafızam kuv-
vetliydi. Kimse 
bana yazar ol 
demedi, suyun 
akması gibi oldu. 

O yarışmaya da kimseye söylemeden 
katılmıştım, kazandığımı radyodan 
öğrendiğimde nasıl sevindim bile-
mezsiniz. Hâlâ taptaze bir anıdır 
benim için.

Peki profesyonel yazı hayatına geçişi-
niz nasıl oldu? 
Kadıköy Maarif Koleji’nde okurken 
dergilerde amatörce çalışıyordum, 
edebiyat dünyası bana çok çekici geli-
yordu. Burada bir şey daha söylemek 
istiyorum, çocuğun kendine bir rol 
model edinmesi de önemli. Kemal 
Tahir ben küçükken yan komşumuz-
du, sonra genç kızlığımda da yan 
yana oturduk, görüştük. O eve ünlü 
yazarlar gelir giderdi, tabii ben çok 
etkilenirdim. Bir yazarı görerek büyü-
mek de hem yönlendirici, hem de 
esin verici. Sonra Kemal Tahir’le bir 
röportaj yaptım, nasıl acemi sorular 

sorduysam hiç kızmadan “Haydi şöyle 
yapalım,” dedi ve hem soruları hem 
de cevapları yazdırdı bana. O dergiyi 
maalesef bir arkadaşıma verdim ve 
bir daha geri gelmedi. Sonra üniver-
site başladı, ben yine yazıyordum, 
daha çok kadınların hayatları ilgimi 
çekiyordu. Farklı sınıftan kadınların 
ortak ana özelliklerine rağmen nasıl 
farklı değer yargıları ve yazgıları 
olduğunu düşünüyordum. Hikâyeler 
yazdım, şiir de yazardım kendim-
ce. Çok olaylı ve gri bir üniversite 
hayatım oldu. İki darbe arasıydı, 
herkes gibi ben de payımı aldım. 
Edebiyattan kopmadım ama daha 
geri plana kaymıştı. Sonra diş hekim-
liğim başladı, çok çalışsam da ken-
dime ayıracak zamanım vardı, yine 
okuyup yazmaya başladım ve bir an 
geldi, ben sadece okuyup yazacağım 
dedim, bıraktım. Deli olduğumu san-
dılar, belki de delilikti ama ben mutlu 
oldum. Yazmak hayatımın anlamı… 

“Kiraze” adlı romanınız Kürtçe dâhil 
pek çok dile tercüme edildi, çok 
büyük başarılara imza attı, neydi onu 
diğerlerinden farklı kılan? 
Kiraze benim ikinci romanım, ondan 
önce üç cilt tarihi bir roman dizisi 
çevirmiştim, yazılanları tarih kitapları 
okuyarak sınıyor gerçekliğini araştı-
rıyordum. Hammer tarihinde Yahudi 
bir kadının korkunç sonunu gördüm 
ve bu beni çok düşündürdü, merak 
ettim ve sonra da kendi kurgumla 
yazdım. İnsani boyutu tarih atmos-
ferinde ortaya koymuştum. Hem 
kurgu ve roman dilim hoşa gitti hem 
de okurda da tarihe bir merak oluş-
tu. Sanıyorum bu üç faktör romanı 
zirveye taşıdı. Bir de yerel değildi, 
dönemin diğer kralları, kraliçeleri 
de vardı kitapta, dış dünyada da ilgi 
gördü, yirmiyi aşkın dile çevrildi, bu 
da diğer kitaplarıma çevrilme şansını 
getirdi.

Çok saygı duyulan, güven duyulan 
bir çevirmensiniz. Nedir bir çevirmeni 
“başarılı” kılan özellikler? 
Teşekkür ederim. Yazar çevirisi 
daima daha tercih edilir. Tabii sade-
ce çeviri yapan bazı çok başarılı 
isimler var ama az. Ben şahsen Roza 
Hakmen adını görünce hemen o 
kitabı alırım mesela. Çok akıcı ve 

"Ben şanslı bir 
çocuktum, evimiz 
kuşaklar boyunca 
birikmiş kitaplarla 
doluydu ve 
herkes bir şeyler 
okur, yazardı. 
Babaannemin 
kitapları ayrı, 
dedeminkiler ayrı, 
dayımınkiler ayrı, 
amcamınkiler 
ayrıydı."
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Kitapları 20 farklı dilde, 20’yi aşkın ülkede yayımlanan Solmaz Kâmuran, İstanbul 
doğumlu. Göztepe Taşmektep’te, Kadıköy Maarif Koleji’nde, İstanbul Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesi’nde okudu. 11 yaşında TRT Çocuk Radyosu Hikâye Ödülü’nü kazan-
dı. 17 yaşında, Yansıma dergisinde imzasını gördü. 14 yıl diş hekimliği yaptıktan sonra 
kendini tamamen edebiyata verdi. Profesyonel yazı hayatına, televizyon için belgesel 
metinleri ve gazetelerde gezi yazılarıyla başladı.  22 yayımlanmış çevirisi olan başarılı 
bir çevirmen de olan yazarın çevirilerinden bazıları: Safiye Sultan Üçlemesi, Allah’ın 
Kılıcı Üçlemesi, Middlesex, Varşova Anagramları, Bir Hürrem Masalı...

ROMANLARI: Bir Levrek İskeleti, Kirâze, Minta, Banka, Macar, Çanakkale Rüzgârı.
ANLATI: Gecenin Yakamozu.
HİKÂYE: Bir Kadın Bir Erkek Bir Levrek İskeleti.
ARAŞTIRMA: Devlet Çete Olmasın Dediğinizde.
BİYOGRAFİ: İpekböceği Cinayeti.
NEVİN HİRİK İLE RESİMLİ ÜÇ KISA HİKÂYE: Aşk Tutulması.
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zengindir dili. Çeviride yabancı dil 
bilmek önemli ama daha da önemli 
olan kendi dilinizi ne kadar bildiği-
niz. Bir insan kendi dilini ne kadar 
iyi bilirse bir başka dili de o kadar 
öğrenebilir. Bir dil bilmek o dilde 
okuyup yazabilmektir. Günlük kulla-
nıma yeterli konuşma pratikte yararlı, 
iletişimde önemli ama “bilmek” bu 
değil. Türkçeye çeviri yapmak hele 
de İngilizceden kolay değil, İngilizce 
çok zengin bir dil, Türkçe maalesef 
değil. Özellikle de soyut kavramlarda 
tıkanıyorsunuz. Ben eski kelimeler 
kullanıyorum, Arapça ve Farsça 
kökenli olanları, metni derinleştirip 
zenginlik katıyor. Sonra benzetme 
ve deyimler kullanıyorum. Amacım 
çevirinin okunurken çeviri olduğu-
nun düşünülmemesi. Bu arada tabii 
yazarın anlatımını, üslubunu da 
korumak gerek. Yazarken de çevirir-
ken de yüksek sesle okurum kendi 
kendime, kulağıma ters gelmemesi 
gerek. Metnin müziği benim için hâlâ 
çok önemli, bazıları buna karşı, ama 
ben bunun kolay okuma sağladığına 
inanıyorum. Akılda daha iyi kalıyor, 
daha anlaşılır olmanın ne zararı var? 
Tabii bu benim bakış açım, zengin 
kelime yelpazesi ve derinliği olan bir 
metin de anlaşılır olmalı, olabilmeli 
diyorum. Ben bazı kitapların özel-
likle de dil bilim ve felsefe alanında 
Türkçelerini anlayamıyorum, ama 
İngilizce ya da Fransızcasını kolaylık-
la okuyabiliyorum. Soyut kavramlar 
memleketimiz insanının hayatında 
da dilinde de yeterince yer bulup kök 
salamamış maalesef. Kısacası çeviri 
hem zevkli hem de kendi dilimin 
sınırlarını zorladığım bir meydan 
okuyuş benim için. 

‘Safiye Sultan Üçlemesi’ ve ‘Bir Hürrem 
Masalı’ çevirileriniz çok tanındı. Türk 
halkının özellikle son dönemdeki tari-
he yönelik bu merakını nasıl yorumlu-
yorsunuz? 
Demin de söylediğim gibi tarih için-
deki yöneticilerin de sıradan insan-

"Ben roman yazarken tüm dünyam 
yazdıklarımdır, ne televizyona 

bakarım, ne sinema seyrederim ne de 
insanlarla yazdıklarımı konuşurum."
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lara benzediğini gördüler, onların 
da korktuğunu, üzüldüğünü tespit 
ettiler. Böylece onlar ilah olmaktan 
çıktılar. Tartışmalar başladı, tabular 
zorlandı, kısmen aşıldı. Romanlardan 
sonra tarih araştırmaları da vitrinler-
de yer buldu, okuyucusu arttı. Bu da 
güzel bir şey. Tarih tarihi romanla 
öğrenilmez ama tarihi roman bir 
merakı fitiller ve yolu açar. Ben şah-
sen bu ilgiden çok memnunum. 

Her çevirmen yazar olabilir mi sizce? 
Maalesef hayır. Yazı yazabilir tabii, 
ama yazar olmak için zengin bir 
hayal dünyası gerekiyor, kurgu 
çok önemli. Yaratıcılık öğretilemez. 
Teknik de bir yere kadar… Her 
daldaki sanatçı üretimini yaparken 
kendisi için yapar, samimiyetle, 
inançla, coşkuyla; başkasını etkilemek 
için değil. Ancak eser ortaya çıkınca 
paylaşılır ve eğer beğenilirse bu da o 
sanatçıya hiçbir şeyle kıyas-
lanamayacak bir mutluluk 
verir. Yazma süreci çok zor, 
ağır, gerginliklerle dolu bir 
süreçtir. Her gece onlarla 
yatar ve her sabah onlarla 
kalkarsınız. Bana bazen “din-
lensene” derler, ama olmu-
yor ki, makine değil bu, düğmesine 
basınca kapanmıyor. Bir de şu var, 
yazarlık sürekliliği olan bir uğraş, tek 
kitapla olmuyor, olamaz; hep yazmak 
istiyorsunuz. Bir anda kuyrukluyıldız 
gibi parlayıp sönmek de var. Önemli 
olan devamlılık, hiçbirimiz elli yıl 
sonra da okunup okunmayacağımızı 
bilemeyiz. Ama o özen ve gayret için-
de olmalıyız, kalıcılık her yazara da 
nasip olmuyor maalesef.

O kadar çok yönlü birisiniz ki, unutma-
dan köşe yazarlığınıza da değinmek 
istiyorum. Gazeteciliğe geçişiniz nasıl 
oldu? 
Gazeteci değilim, olmadım da. Sadece 
bir yıl kadar köşe yazısı yazdım, 
onlar da daha farklı bir bakış açısıy-
la, sanat gözlüğüyle hayatı değer-
lendiren yazılardı. Gazete yazıları 
ve roman yazmak birlikte olamaz. 
Konsantrasyonları çok farklı. Her gün 
farklı bir konuda yazı yazma zorun-
luluğu tam bir işkence ve yaratıcılığı 
da öldürür. Ben roman yazarken tüm 
dünyam yazdıklarımdır, ne televiz-

yona bakarım, ne sinema seyrederim 
ne de insanlarla yazdıklarımı konuşu-
rum. Mutlak bir yalnızlık içinde yaza-
rım. Biraz dolaşayım, biraz eğleneyim, 
biraz da yazayım olmaz. Ben yapa-
mıyorum bunu. Gazete ise hep kala-
balıkla somut ilgilenme gerektiriyor. 
Haftada bir yazmak bile zordu. Allah 
her gün yazanlara kuvvet versin.

Acınız taze, başınız sağ olsun, çok 
değerli bir gazeteci, yazar ve siyasetçi 
olan eşiniz Çetin Altan’ı kısa süre önce 
kaybettiniz. Nasıldı onun gibi biriyle bir 
ömür paylaşmak? 
Çok teşekkür ederim. Kendisi haya-
tın ortasına yazıyı koymuş biriydi. 
Onunla o zengin ve güçlü dünyasını 
on dokuz yıl gece gündüz paylaştı-
ğım için çok gururluyum. Çok şey 
öğrendim, tedrisinden geçmek büyük 
mutluluktu, kırkımdan sonra tekrar 
öğrenci oldum. Ama her anımız da 
hoca öğrenci ilişkisi değildi tabii. 

Birlikte farklı konularda konuşup 
şakalaşmak, dans etmek, deniz kıyıla-
rında oturmak, şömine başında şarap 
içip şiirler söylemek de muhteşemdi. 
O beni ben de onu mutlu ettim. O 
kadar yoğun bir ilişkiydi ki anlata-
mam, şanslıydım, belki o da şanslıy-
dı… Yaşadıkça hafızamın en kıymetli 
tahtında oturacak…

‘İpek Böceği Cinayeti’ isimli kitabınız 
eşinizin hayat hikâyesini konu alıyor-
du. Böyle bir romanı kaleme almanızı 
o mu istemişti? 
O bir biyografik çalışma, bunu yaz-
mayı ben istedim, izin istedim, kabul 
etti. Zaten on dokuz yıl boyunca 
her hafta çıkan tekrar yazılarını ben 
seçerdim, yazılarını belli bir tema 
çerçevesinde toplayıp onlardan on 
dört kitap hazırladım birlikteliğimiz 
boyunca. Hayatını an ve an bilir-
dim, bir şeyi hatırlayamayınca bana 
sorardı ve ben de tık diye cevabı 
verirdim. Arkadaşlarım şaşırırlardı, 
mesela, ”Yahu Solmaz, sen 1948’deki 
dışişleri bakanını nereden biliyorsun?” 

diye sorarlardı. Böylesine yoğundu 
ilişkimiz. Sanki beyinlerimiz birbi-
rine bağlıydı. Biyografisini yazmış 
olmaktan gurur duyuyorum, özellikle 
de onun yazdıklarıma onay vermiş 
olmasından. 

Aranızda bir iş bölümü vardı sanırım. 
Yazılarınızı ilk ona okuduğunuz, Çetin 
Altan’ın romanlarını da sizin yayına 
hazırladığınız doğru mu? 
Evet, ortak hayatımızın zamkıydı 
yazı. Her iki yazar bir arada olsa bu 
olacak diye bir şey de yok, inanın. 
Araya gizli kıskançlık, rekabet girer, 
didişme girer. Ben bütünleşmeyi ter-
cih ettim ve bu doğruydu, çok güzel 
sonuçlar doğurarak her ikimize de 
neredeyse yirmi yıllık bir mutluluk 
verdi. Ben ilk ona okurdum, o da 
her akşam ertesi günkü yazısının 
müsveddesini benimle yapardı; 
böyle diyorum, çünkü ona da böyle 
derdim şaka yollu, gülüşürdük. 

Birbirimizden beslendik. Sonuç orta-
da… Onun adıyla anılmak gurur 
verici.

Bunca işinizin arasında siyasete atıl-
mayı düşündünüz mü hiç? 
Asla! Politikayı izlerim, ama hiçbir 
gruba ya da kişiye angaje olamam, 
ben değişimden yanayım, hayatın 
gerçeği budur. Politika ise bir kol-
tuğa oturunca değişimi reddeder. 
Yazar, iktidar talebi olmayan sürekli 
muhaliftir. Ben de öyleyim, olabildi-
ğimce objektif, geniş bir perspektiften 
değerlendiriyorum ülkemizi ve dün-
yamızı. Fikirlerimi de gerektiğinde 
açık sözlülük ve cesaretle açıklarım 
ama politik sahnede yer almayı bir 
gün bile düşünmedim. Zaten bu 
yapımla beni oralarda barındırmaz-
lar. Politikacılar ister iktidar ister 
muhalefette olsunlar daima taraftar 
ararlar, ben taraftar olamam, olma-
dım, olmayacağım.

Kasım ayında İstanbul Kitap Fuarı 
vardı ve büyük bir ilgi gördü. Bir yazar 

"Çetin Altan ile o zengin ve güçlü dünyasını on dokuz 
yıl gece gündüz paylaştığım için çok gururluyum. Çok 
şey öğrendim, tedrisinden geçmek büyük mutluluktu, 

kırkımdan sonra tekrar öğrenci oldum. "
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ve çevirmen olarak Türk okuyucusunu 
nasıl değerlendirirsiniz? 
Çok büyük bir okuyucu kitlesi oldu-
ğunu sanmıyorum. Belli bir grup var 
ciddi okuyan, takip eden ama daha 
fazla işe bir popüler kültür ögesi gibi 
yaklaşılıyor. Yazarlık şöhret aracı 
değildir, zamanla tanınırsınız ama bu 
doğal bir süreçtir. Gerçekten okuma 
ihtiyacının ve gerçek okurun artma-
sını dilerim. Okumak dünyaya 
pencereden değil çatıya çıkıp 
bakmak gibidir, çok geniş bir 
dünya sunar. Soru işaretleri 
artar zihinde, cevap aramaya 
başlarsınız. Ve çok okuyan hem 
başkalarını daha iyi değerlen-
dirir hem de kendisini daha iyi 
ifade eder. 

Son olarak, Aralık başında 
İnkılâp Kitapevinden piyasaya 
çıkan ‘Kösem’  kitabınızdan kısa-
ca bahsedebilir misiniz?
Benim ‘Kösem’ dâhil yedi roma-
nım var. ‘Banka’ ve ‘Bir Levrek 
İskeleti’ yazarken çok keyif aldı-
ğım psikolojik derinlik yaratma-
ya çalıştığım, sıradan karakter-
ler üstüne kurulu, gerilimli 

ama doğal anlatımlı, günümüzde 
geçen romanlardır. ‘Kiraze’, ‘Minta’, 
‘Çanakkale Rüzgârı’, ‘Macar’ ve 
‘Kösem’ ise geçmişi anlatan romanlar-
dır. Tarihi atmosferi uzun bir zaman 
diliminde değerlendirerek yazılmış 
romanlar… ‘Kiraze’, ‘Macar’ ve şimdi 
‘Kösem’in ortak özelliği, Osmanlı 
tarihiyle iç içe olmaları. ‘Kösem’ 
benim için bir anlamda ‘Kiraze’ ile 
başladığım dizinin üçüncü halka-
sı. Tarihi seviyorum ve hâlâ merak 
ediyorum. Umarım romanlarımla 
okurda da bu merakı uyandırabilirim. 
‘Kösem’ (İktidar Şerbeti Kan Kokar) 
romanı çok çarpıcı ve karmaşık bir 
dönemde geçiyor. Adil olmaya çalışa-
rak işledim karakter ve olayları. Deli 
denilenlere, zalim denilenlere daha 
farklı açılardan yaklaştım. Amacım 
her zamanki gibi onların insani yön-
lerini ortaya çıkartmaktı. Zorlandım, 
yoruldum ama çok sevdim yazarken, 
İnşallah okur da sever; kalıcı bir 
roman olur diğerleri gibi. Okurlarıma 
buradan teşekkür ve sevgilerimi gön-
deriyorum. Onların ilgi ve desteği 
en büyük esin kaynağım. Dünya bir 
yana okurlarım bir yana... 

‘Kösem’ (İktidar 
Şerbeti Kan Kokar) 
romanı çok çarpıcı ve 
karmaşık bir dönemde 
geçiyor. Adil olmaya 
çalışarak işledim 
karakter ve olayları. 
Deli denilenlere, 
zalim denilenlere 
daha farklı açılardan 

yaklaştım.
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MALALA KENDMALALA KENDİ EV EVİNDE, KENDNDE, KENDİ TOPRAĞINDA  TOPRAĞINDA 
DİLSLSİZ OLMAYA ZORLANAN KADININ, Z OLMAYA ZORLANAN KADININ, 

KIZ ÇOCUKLARININ EĞKIZ ÇOCUKLARININ EĞİTİM M 
HAKLARININ SESHAKLARININ SESİ OLDU  OLDU 

"BEN "BEN 
MALALA"

"BEN "BEN 
MALALA"
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Nobel Kimya Ödülü bir Türk’ün! Suriye sınırına çok yakın 
Mardin’in Savur ilçesinden, sekiz çocuklu bir ailenin ferdi. Okur-
yazar olmasa da eğitime çok değer veren bir anne-babanın yedinci 
çocuğu. DNA onarımını gerçekleştirerek kanserli hücreleri yok 
etmeden tedavi etmeyi başaran Prof. Dr. Aziz Sancar bu yazımın 
konusu değilse de… Kesinlikle ilhamı! 

Böylesi bir haber almak heyecanlandırdı, şüphesiz, gurur ve heyecan duymak 
ise mutluluk getirdi. Derinden hasretken iyi bir şeyler işitmeye, gece-gündüz salt 
politika konuşuyor iken, sanat-edebiyat-bilim yokmuşçasına, aynen üçüncü dünya 
ülkesiymişçesine, bir Ortaçağ karanlığı duyumsaması içinde iken...
Teşekkürler Aziz Sancar’a!

***   
Ve... Zembereğimizi geçtiğimiz yılın bu zamanlarına 2014 Aralık ayına geri sararken… 
Oslo’da Nobel Barış Ödülü’nü kazanan Malala Yusufzay’ı sayfalarımıza konuk ediyoruz.
Gerçi o bir çocuk. Ama dâvasını anlatırken, savunurken, peşine düştükleriyle devleşen 
bir varlık!  Çocukların, daha doğrusu kız çocuklarının eğitim haklarını savundu. 
Taliban’ın yerleşik düzen kurduğu bölgede, Afganistan – Pakistan arasındaki Svat 
Vadisi’nde, gerçek bir Ortaçağ karanlığında bir ilkbahar 
güneşi gibi parıldayan Malala... 
Kalbim yettiğince gönül dolusu, kocaman alkışlarken, varlık 
nedeni, hakları, inançları ve savundukları olan Malala 
Yusufzay ile baş başa!

Svat Vadisi’nde bir bebek Svat Vadisi’nde bir bebek 
doğdu. Adı da Malala oldu!doğdu. Adı da Malala oldu!
Pakistan’ın kuzey batı eyaleti, Hayber 
- Pahtunvha’nın eskilerde bir Budist 
Krallığı olan Svat Vadisi’nde – doğu-
nun İsviçre’sinde,  vadinin en büyük 
kasabası Mingora’dayız. 
En yükseği Elum Dağı olan Hindikuş 
Dağları etekleri,
Günlerden 12 Temmuz 1997, şafak 
vakti,
Pekai ve Ziyaüddin Yusufzay çiftinin 
ilk bebeği doğuyor. 
Tekmeler ve çığlıklar ata-ata doğan 
bir kız bebek! 
Çok, çok da fakirler.
Doğduğunda babası gözlerinin ışığı-
na bakıp ona âşık oluyor. 
Ona Afganistan’ın en büyük kadın 
kahramanı Maivandlı Malalai’nin[1] 
adını veriyor – onların, yani Peştula-
rın [2] Jeanne d’Arc’ının adını! 

 

Afganistan’da birçok kız okuluna bu 
ad verilse de…
Köyün imamı bunun hüznü yansıtan 

bir ad olduğunu, “acıyı ve yası” anlat-
tığını söylese de…
Yusufzay çiftinin bebeğinin adı Mala-
la oluyor.

20152015
“Dünya, kötülük yapanlar değil,  seyirci kalıp hiçbir şey yapmayanlar yüzünden tehlikeli bir yerdir.”

Albert Einstein

ar 
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Bebekliği boyunca babası ona şair 
Peşaverli Rahmet Şah Sayel’in halk 
kahramanı Maivandlı Malalai için 
yazdığı şarkıyı söylermiş. 
Son dizeleri:

“Ah Maivandlı Malalai
Son bir kez kalk da Peştular onurun 

şarkısını duysunlar
Senin şairane sözlerin dünyayı döndü-

rüyor
Yalvarırım ne olur kalk!”

Adını bir kahramandan alan minik 
bebeğin doğduğu bölgede kızlar 
sadece hizmet etmek ve üremek için 
dünyaya gelirler! 
Peştu topraklarında Taliban doğar-
ken, Malala’nın doğumu da aynı sıra-
lara rastlar. 
Ondan sonra ikişer yıl arayla kardeş-
leri Huşhal ve Atal
Yusufzaylar, kökenleri Pakistan ile 
Afganistan’a yayılmış en büyük aşi-
retlerden biri. 

Baba, Ziyaüddin Yusufzay anla-
tıyor: [3]

“Birçok ataerkil ve kabile toplumla-
rında babalar genellikle oğulları ile 
tanınır ama ben kızı ile tanınan az 
sayıdaki babadan biriyim ve bununla 
gurur duyuyorum. 
Eğer insanlık tarihine bir göz atarsak, 
kadınların tarihinin bir adaletsizlik, 
eşitsizlik, şiddet ve sömürü tarihi 
olduğunu görürsünüz. 
Ataerkil toplumlarda daha en başta, 
bir kız çocuğu doğduğunda doğumu 
kutlanmıyor. 
Bir kız çocuğunun doğumu ne annesi 
ne de babası tarafından istenen bir 
şey değildir. Komşular gelir ve anne-
nin kederini paylaşır ve kimse babayı 
kutlamaz. 
Anne de bir kız çocuğu doğurduğu 
için büyük bir huzursuzluk içindedir. 
İlk kız çocuğunu doğurduğu zaman 
üzülür. İkinci kız çocuğunu doğur-
duğu zaman şoka girer ve bir erkek 
çocuğunun beklentisi içinde iken 
üçüncü kız çocuğunu da doğurduğu 
zaman kendisini suçlu hisseder.
Bu acıyı tabii ki sadece anneler çekmi-
yor aynı zamanda kızları, daha yeni 
doğan kızları da büyümeye başladık-
larında bu acıyı devralıyor. 
5 yaşında okula gitmesi gereken yaşta 
evinde oturuyor ve erkek kardeşleri 
okula gönderiliyor; 12 yaşına gelene 
kadar bir şekilde iyi bir hayatı oluyor 
eğlenebiliyor arkadaşları ile sokak-
larda oyunlar oynayabiliyor ve tıpkı 

bir kelebek gibi sokaklarda rahatça 
gezebiliyor. 
Ancak çocukluk evresinden genç kız-
lığa geçtiğinde yani 13 yaşına bastığı 
zaman yanında bir erkek olmadan 
evden dışarı çıkması yasaklanıyor. 
Evin içinde dört duvar arasında mah-
sur bırakılıyor. O artık özgür bir birey 
değil, babası ve abileri için ve ailesi 
için “namus” olarak görülüyor ve 
sınırı aşarsa bu ahlâk kurallarına göre 
öldürülebiliyor.”

Malala anlatıyor:
“Ben daha küçücük yaşımda böyle 
olmayacağıma karar vermiştim. 
Babam her zaman: ‘Malala her zaman 
kuş gibi özgür olacak,’ derdi.” [4] 

Malala üç – dört yaşlarında…Malala üç – dört yaşlarında…
Baba Ziyaüddin bir eğitim militanı. 
Mingora’da zincir okullar sahibi, 
borç-harç idare ederek, yoksunluklar 
içinde ilerleyen. ‘Malala Eğitim Aka-
demisi’ adını vereceği ikinci bir okul 
konusunu plânlarken…

Malala:
“Okul benim oyun alanımdı. Babam 
daha konuşmaya başlamadan önce 
paytak-paytak yürüyerek derslere 
girdiğimi ve bir öğretmen edasıyla 
konuşmaya çalıştığımı söylüyor. Üç 
ya da dört yaşındayken benden çok 
daha büyük çocuklarla derslere giri-
yordum. Benim okulda büyüdüğüm 
söylenebilir.”[5]  

Ziyaüddin Yusufzay anlatıyor:
“4 buçuk yaşına bastığında onu ken-
di okuluma kaydettim. Neden onu 
okula kaydettirdiğimi anlattığımı 
soracaksınız bana. Evet, bundan bah-
setmeliyim.
Bu Kanada’da, Amerika’da ya da bir-
çok gelişmiş ülkede zaten doğal olan 
bir uygulama olabilir, ama yoksul ül-
kelerde ataerkil toplumlarda ve kabile 
toplumlarında bu bir kızın yaşamı 
için çok büyük bir olaydır. 
Bir kızın okula kaydolması onun kim-
liğinin ve isminin tanınması demektir. 
Bir okula kaydolmak demek rüyalar 
dünyasına girdiği anlamına gelir ve 
gelecek yaşamı için kendi potansiye-
lini keşfedeceği büyük bir hedef anla-
mına gelir. 
Benim 5 kız kardeşim var ve hiçbi-
risi okula gitmedi ve şaşıracaksınız, 
iki hafta önce Kanada vize formunu 
doldururken ve formda aile kısmını 
doldururken kız kardeşlerimin bazı-
larının soy isimlerini hatırlayamadım. 

“Tüm çiçekleri koparabilirler.  Ama yine de baharın gelmesini, asla engelleyemezler…”
Pablo Neruda

irleeerrr

Üzerinde Üzerinde 
Benazir Benazir 

Butto'nun şalı Butto'nun şalı 
ile 2013'te ile 2013'te 

BM'ye konuk BM'ye konuk 
oldu. oldu. 
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Çünkü şimdiye kadar hiçbir dokü-
manda hiçbir kız kardeşimin ismini 
yazılı olarak görmemiştim. 
Bu sebepledir ki ben kızıma değer 
veriyorum. Babamın kız kardeşlerime 
ve kendi kızlarına veremediği değeri 
veriyorum. Ben, bunu değiştirmem 
gerektiğini düşündüm.
Ataerkil toplumlarda bir kural daha 
vardır ve bunun adı “itaattir”. 
İyi bir kız her zaman sessiz, mütevazı 
ve uysal olmalıdır, bu bir kriterdir. 
Örnek bir kız sessiz ve sakin olmalıdır 
ve annesi ya da babası ya da büyükle-
ri tarafından alınan kararları hiç hoşu-
na gitmese bile kabul etmelidir. 
Sevmediği bir adamla evlendirilse 
veya çok yaşlı bir adamla evlendirilse 
bile bunu kabul etmelidir çünkü itaat-
siz olarak etiketlenmek istemez. 
Eğer çok erken yaşta evlendirilirse 
bunu kabul etmelidir.
Aksi halde itaatsiz olarak anılacaktır. 
Peki, sonra ne olacaktır? 
Bir kadın şairin tanımı ile evlenecek, 
kademe atlayacak ve birçok erkek ve 
kız çocuk doğuracaktır. 
Bu durumun en ironik tarafı ise bu 
annenin de kızlarına aynı itaat dersi-
ni oğullarına ise aynı namus dersini 
verecek olması ve bu vahşi çarkın hep 

dönmeye devam edecek olmasıdır.”

Bir eğitim aktivisti olan baba 
Ziyaüddin anlatmaya devam 
ediyor:
“Malala eğitim kampanyasına ve 
haklarını talep etmeye 2007 yılında 
başladı ve bu çabaları 2011 yılında 
onurlandırıldığında ve Ulusal Gençlik 
Barış Ödülü verildiğinde ülkesinde 
çok ünlü ve çok popüler genç bir kız 
oldu. Önceleri Malala benim kızımdı, 
şimdi ise ben onun babasıyım.”

Talibanlaşma başladığında…Talibanlaşma başladığında…
Kızlar için kurduğu okulun mü-
dürü olan baba Ziyaüddin Yusuf-
zay devam ediyor…
“Bizler kadın hakları için, daha fazla 
hak sahibi olmaları için çabalıyorduk; 
kadınların toplum içinde daha fazla 
yer edinmesi için… Ancak yeni bir 
fenomen ile karşı karşıya geldik. İnsan 

hakları için öldürücü olan ve özellikle 
kadın hakları için öldürücü olan bir 
fenomen ile!
Bu, ‘Talibanlaşma’ olarak adlandırı-
lıyordu. Tam anlamı ile kadınların 
politik, ekonomik ve sosyal aktivite-
lerini boşa çıkarmaydı. Yüzlerce okul 
kayboldu. 
Kızlar okula gitmekten alıkonuldu.
Kadınlar peçe giymeye zorlandı ve 
markete bile gitmeleri yasaklandı.  Mü-
zisyenler susturuldu, kızlar kırbaçlandı 
ve şarkıcılar öldürüldü. Milyonlarca 
insan acı çekti ancak çok azı konuştu 
ve bu en ürkütücü olanıydı; etrafınızda 
öldürülen ve kırbaçlanan insanlar ol-
duğunda kendi haklarınız için konuşu-
yorsunuz, bu en ürkütücü olanıdır.” 

Minicik bir kız, Malala da düş-
tükleri durumu özetliyor…[6]  
“Taliban önce müziğimizi, sonra Buda-
larımızı, ardından da tarihimizi aldı… 
Bizim oyun oynadığımız yerlerdeki 
Buda heykelleri ile tapınakları yok 
etti. 

“Işığa kavuşmak için,karanlığa meydan okumak gerekir.”
Platon

k

Malala, Malala, 
David Backham'ın David Backham'ın 
elinden ödülünü elinden ödülünü 
alırkenalırken

Obama Ailesi, Malala'yı Oval Ofis'te konuk ettiObama Ailesi, Malala'yı Oval Ofis'te konuk etti

10 mart 2014'te Malala 10 mart 2014'te Malala 
Kraliçe II. Elizabeth'in konuğu olduKraliçe II. Elizabeth'in konuğu oldu
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Taliban bizi, kontrol edebildiği oyun-
cak bebekler olarak görüyormuş gibi 
hissediyorduk... Bütün ülke deliriyor-
du sanki.
Burka Tugayı… Bizim gibi ‘burka’la-
rın içine girmiş genç kadınlar ve kız-
lar, ellerinde sopalarla, İslamabad’ın 
merkezindeki pazarlarda CD ve DVD 
dükkânlarına saldırıyorlardı.
…Sonraları sokağa çıkma yasağı ha-
yatlarımızı ele geçirdi.”
Taliban geldiğinde… 
Okullar sıra-sıra kapanırken…
Bitki örtüsü bile değişmeğe yüz tut-
muştu!

Malala 10 yaşına geldiğinde…Malala 10 yaşına geldiğinde…
Baba Ziyaüddin’e dönelim tekrar:
“10 yaşına geldiğinde Malala ayak-
landı. Eğitim hakkı için ayaklandı. 
BBC-Blog için bir günlük yazmaya 
başladı ve kendini New York Times 
belgesellerine gönüllü olarak adadı ve 
konuşabildiği tüm platformlarda ko-
nuştu. Onun sesi en güçlü ses oldu ve 
bu ses, şiddeti git gide artan bir hızla 
dünyaya yayıldı.”

***
Malala BBC’nin Urduca servisine ya-
şadıkları bölgenin kontrolünü ele ge-
çiren Taliban militanlarıyla yaşamanın 
nasıl bir şey olduğuyla ilgili yazdığı 
günlükle gündeme geldi. 
Yazıları dünyanın ilgisini çekince Ma-
lala, babasının desteğiyle New York 
Times gazetesinin belgeselinde yer 
aldı.
Malala iki yaşındayken sürgüne yol-
lanmıştı, Pakistanlı kadın lider Bena-
zir Butto. 
İlerleyen zaman içinde ise Benazir, 
onun rol-modeli oldu! 
Ülkesine, Pakistan’a geri dönecek ol-
duğunda şöyle düşündü, Malala:
“…Geri döneceği, bir kez daha kadın 
bir liderimiz olacağı için çok heyecan-
lıydım…” 
“…Benazir aynı zamanda militanlar 
aleyhinde yüksek sesle konuşabilen 
tek siyasi liderimizdi.”[7] 
…Ve Benazir Butto coşkulu tezahürat-
larla arasında düzenlenen bir miting-
de… 
Bir intihar bombacısı arabasının ya-
nında kendini patlattı.
Ve Benazir bir suikastta kurban oldu!

***
Babasının aktivist arkadaşları, 
Malala’yı sadece Ziyaüddin’in kızı 

olarak görmedi, onlar için: 
“O hepimizin kızı!”[10]   

Baba-kız Taliban’ın destek görme-
sine karşı Peşaver ile İslamabad 
arasında mekik dokurken özellikle 
“Amerika’nın Sesi” ve BBC’ye röpor-
tajlara katılırken, Malala babasını 
anlatıyor:
“Babam insanların çoğunun sesini 
çıkarmayacak olmasından nefret edi-
yordu.  
Cebinde Nazi Almanya’sında yaşamış 
Martin Niemöller’in bir şiirini taşıyordu:

Önce komünistleri götürdüler,
Sesimi çıkarmadım, çünkü komünist 

değildim.
Sonra sosyalistleri götürdüler

Sesimi çıkarmadım, çünkü sosyalist 
değildim.

Sonra sendikacıları götürdüler
Sesimi çıkarmadım, çünkü sendikacı 

değildim.
Sonra Yahudileri götürdüler

Sesimi çıkarmadım, çünkü Yahudi 
değildim.

Sonra Katolikleri götürdüler
Sesimi çıkarmadım, çünkü Katolik 

değildim.
Sonra beni götürmeye geldiler

Benim için sesini çıkaracak hiç kimse 
kalmamıştı…”

Malala kendi evinde, kendi toprağın-
da dilsiz olmaya zorlanan kadının, 
kız çocuklarının eğitim haklarının sesi 
oldu.  Ve haykırdı ve çığırdı ve yılma-
dı. Ve Pakistan Hükümeti’nin Ulusal 
Gençlik Barış Ödülü’nü aldığında 
CNN ve Batı’nın ilgisini çekti.
Heyhat aynı zamanda Taliban’ın kara 
listesindeki yerini de aldı. Zamanlar-
dan 2011.

Malala tam 14 yaşında iken…Malala tam 14 yaşında iken…
Tüm platformlarda konuşmayı sür-
dürüyor. Annesi gizliden korkuyorsa 
da, gurur duyuyor kızıyla. Kendi ya-
pamadıklarının sessiz çığlığını içinde 
boğmuşken…

Babası kızının çabasını özetliyor:
“Onun sesi en güçlü ses oldu ve bu 
ses, şiddeti git gide artan bir hızla 
dünyaya yayıldı.”
Kadınların – kızların en temel insan 
hakları için çabalıyor iken…
Zamanlardan 2012, Ekim’in 9’u. 
Taliban onun kampanyasına taham-
mül edemedi.
İşte o gün…

“Ben, Malala” [8] konusunda 
ABDʼli kitap eleştirmenlerinden 
Tina Jordan satırlarında şöyle 
demişti: 
“Belki de Anne Frankʼın gün-
cesinden sonra en büyüleyici 
lisanla yazılmış, son derece 
dokunaklı bir savaş günlü-
ğü…” [9]

Ziyaüddin Yusufzay: 
“Malala bir çocuk ve kadın 
hakları ikonu olmasının yanı 
sıra kendisi her 16 yaşındaki 
kız gibi ödevlerini bitiremedi-
ğinde ağlayan, erkek kardeşi 
ile dalaşıp duran bir kız ço-
cuğu…”

Time Dergisi, Malala'yı Time Dergisi, Malala'yı 
'Yılın İnsanı' seçti'Yılın İnsanı' seçti
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Bindiği servisi durduran maskeli 
adam tarafından çok kısa bir mesafe-
den başından ve boynundan vuruldu.
Sınavdan evine dönerken, 
Mingora’da, vuruldu. 
Hemen Ravalpindi Askeri Hastanesi
Kurşunlandığının altıncı günü Birleşik 
Arap Emirliklerine ait hava ambulansı 
ile…
Tek başına! İngiltere’ye…
İngiltere kucak açtı ona.
Birmingham’daki Princess Elizabeth 
Hastanesi
Bu Malala’nın sınavı 

O sınav belki de onun için yaşam ve 
ölüm ya da aydınlık ve karanlık ara-
sındaki en zorlu sınavı, gelgiti oldu.
Sekiz gün komada, seksen sekiz gün 
hastanede kaldı Malala Yusufzay.
Ve aydınlık karanlığı yendi
Azrail sadece ziyarete gelmiş ve O’na, 
Malala’ya kıyamadan gitmişti.
İyileştiğinde Pakistan’ın sembol ismi 
oldu. 
Vurulmasını takip eden yıl Malala, 
Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi.
Taliban ona 4 sayfalık bir mektupla, 
hiçbir özür terennüm etmeden ülkeye 
dönmesi ve dini eğitimini kendi ülke-
sinde sürdürmesini tavsiye etti.

Yıl 2013: Malala 16 yaşındaYıl 2013: Malala 16 yaşında
Birleşmiş Milletlerde söz alıyor.
Karşısında hepimizin eşit olduğu 
Allah’a teşekkür ettiği konuşmasında 
lütufkâr…
Ve Besmele ile – bağışlayıcı olan 
Allah’ın adıyla başlıyor konuşması-
na…
Her zamanki gibi geleneksel giysisi 
içinde… 
Ve başında Benazir Butto’nun eşarbıy-
la…

Ve Malala kucaklayıcı, bağışlayıcı 
“…o Talibanlıdan nefret etmiyorum, 
şu an o silâh benim elimde olsa ve o 
karşımda dursa bile onu vurmazdım; 
bu benim merhametin Peygamberi, 
Muhammed’den, İsa’dan ve Buda’dan 
öğrendiğim şey, bu Martin Luther 

King, Nelson Mandela, Muham-
med Ali Cinnah’ın değişim mirası, 
bu Gandi’den, ve Maria Teresa’dan 
öğrendiğim ‘şiddet kullanmama’ fel-
sefesi, bu ailemden öğrendiğim bağış-
layıcılık ve bu benim ruhumun bana 
söylediği şey. ‘ Barışçıl ol ve herkesi 
sev!’
Karanlığı gördüğümüzde, aydınlığın 
önemini, susturulduğumuzda sesimi-
zin değerini anlarız; aynı şekilde, Svat 
Vadisi’nde yaşarken silâhları gördü-
ğümüzde, kalemlerin ve kitapların 
önemini anladık.
‘Kalem silâhtan güçlüdür’ deyişi doğ-
ruydu. 
Radikaller kalemlerin ve kitapların gü-
cünden korkuyorlardı ve korkuyorlar. 
Eğitimin gücü onları korkutuyor. 
Onlar kadınlardan korkuyorlar, kadın 
sesinin gücü onları korkutuyor.”

Malala Yusufzay 17 yaşında Malala Yusufzay 17 yaşında 
Nobel Barış Ödülü sahibiNobel Barış Ödülü sahibi
Zamanlardan 10 Aralık 2014.
Geçen sene bu zamanlar
Yer: Norveç başkenti, Oslo. Belediye 
Meclisi Binası!
Norveç Kraliyet mensupları da orada!
Ödül töreni.
İlk Peştu, ilk Pakistanlı ve ilk en genç 
Nobel Ödüllü…
Lâyık görüldüğü Nobel Barış 
Ödülü’nü bizzat teslim alan Malala 
Yusufzay, bu ödülü kazanan ilk Pakis-

Dokunulmamış Kadınlar
Cehalet sorgulamaz, yargılar. 
Cehalet öğrenmez, inanır.Cehalet okumaz, hatmeder.Cehalet ilkeldir, sosyalleşmez.Medeniyet ise, kadın ile erkeğin beraber yürüyebilmesidir.İşte bu yüzden cehaletin tek korkusu kadındır.Çünkü kadın öğrenirse çocuklarına öğretir. [12]

nlaarrr

Malala Yusufzay, Nobel Barış Ödülü'nü Malala Yusufzay, Nobel Barış Ödülü'nü 
paylaştığı Kailash Satyarthi ilepaylaştığı Kailash Satyarthi ile
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Malala Yusufzayʼın
lâyık görüldüğü ödüllerden küçük bir seçki
2011 Ulusal Gençlik Barış Ödülü
2012 Anne Frank Manevi Cesaret Ödülü
2012 Sitara-e-Shujaat; Pakistanʼın üçüncü sıradaki en yüksek vatandaşlık cesareti ödülü
2012 TIME DERGİSİ: “Yılın İnsanı”
2012 Rahibe Teresa Ödülü - Sosyal Adalet
2012 Roma Ödülü - Barış ve İnsani Girişim
2013 Simone de Beauvoir Kadınlara Özgürlük Ödülü
2013 Clinton Vakfı, Clinton Küresel Yurttaş Ödülü
2013 Harvard Üniversitesi, Harvard Vakfıʼnın Peter Gomes İnsaniyet Ödülü
2013 Avrupa Parlamentosu, Saharov Özgür Düşünce Ödülü
2013 Edinburgh Üniversitesi, Fahri Beşeri İlimler Doktorası
2013 Kingʼs College Üniversitesi, Kanada, Fahri Hukuk Doktorası
2014 Nobel Barış Ödülü – Hintli Kailash Satyarthi ile paylaştığı
2014 Fahri Kanada Vatandaşlığı
2015 Grammy Ödülü, “En İyi Çocuk Albümü”
2015 316201 Asteroidine “Malala” adı verildi
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tanlı ve ilk genç olmasının kendisini 
çok gururlandırdığını söylüyor.
Konuşmasına Besmele ile başlıyor.
“Erkek kardeşleriyle hâlâ tartışan ilk 
Nobel ödülü kazanmış kişi olduğum-
dan eminim,” sözleriyle seyircileri 
gülümseten Yusufzay, “Her yerde 
barış olmasını istiyorum, ben ve erkek 
kardeşlerim bu doğrultuda çalışıyo-
ruz,” diye konuşuyor.
“Her köşede barış istiyorum.”

Malala:
“İnsanların beni farklı şekillerde be-
timlediklerini görüyorum. 
Kimileri, ‘Taliban’ın vurduğu kız’, 
kimileri ‘Nobel ödüllü’ diyor. 
Oysa ben sadece bütün çocuklar için 
iyi bir eğitim, bütün kadınlar için eşit 
haklar ve dünyanın her köşesinde 
barış görmek isteyen duyarlı ve inatçı 
bir kişiyim…”[11]

Örnek alınası baba: ZiyaüddinÖrnek alınası baba: Ziyaüddin
Bir kız ve iki erkek çocuk sahibi Yu-
sufzay Ailesi. 
Ziyaüddin aşk dizeleri yollaya durur-
ken büyük bir aşkla evlendi okuma-
yazma bilmeyen karısı Pekai Tor ile.
“Bana soruyorlar Malala’nın akıl 
hocalığını yaparken onu bu kadar 
cesaretli, bu kadar sesini çıkarmaktan 
çekinmeyen ve bu kadar özgüvenli 
kılacak kadar özel ne yaptın? 
Ben ise onlara bana ne yaptığımı değil 
ne yapmadığımı sormalarını söylüyo-
rum.
Ben onun kanatlarını kırpmadım, 
hepsi bu.”  [5]

***

Bu yılki Nobel Barış Ödülü, 
Çoğulcu bir demokrasi için gösterdiği 
çabalardan ötürü…
Tunus’ta Bin Ali rejiminin devrilmesi-
nin ardından varılan uzlaşmanın; sos-
yalistlerle İslâmcıların uzlaşabileceği-
ni ve yönetimin demokratik yollarla el 
değiştirebileceğini gösterdiği için:
Arap Baharı ile birlikte iç savaşın eşi-
ğine gelen Tunus’ta krizi çözen Tunus 
Ulusal Diyalog Komitesi’nin. 

Satırlarımın sonunda Malala 
Yusufzay’ın ışığında… 
Barışa tüm gönül verenleri, kalbim 
yettiğince gönül dolusu, kocaman 
alkışlarken…
Malala Yusufzay Nobel Ödülü olan 8 
milyon (1 milyon Avro) İsveç kronu 
tutarındaki para ödülünü kâr amacı 
gütmeyen Malala Vakfı’na bağışladı.
Prof. Dr. Aziz Sancar,  Nobel para 
ödülü konusunda, “ABD’deki Türk 
Evi’ni sağlam bir temele koymak istiyo-
ruz. Bu parayı o vakfa yatıracağız” dedi.

NOT: Bu yazımı “ilhamım” babam Ne-
sim Doris Katan’ın anısına adıyorum. 

DİPNOT:
 [1] Maivandlı Malalai. Bütün Peştu çocukları, 1880’de İngilizler ile Afganlar 

arasındaki en büyük savaşların birinde bir çoban kızı olan Malalai’ın Afgan 
Ordusuna İngilizleri yenmek üzere nasıl da ilham kaynağı olduğunu anlatan 
öykülerle büyüyor.  Malalai köyünün kadınlarıyla yaralılara su taşımak için 
savaş alanına giderken kendi halkının erkekleri yenilmek üzereymiş. Malalai 
bunun üzerine beyaz peçesini havaya kaldırmış ve savaş alanında birliklerin 
başına geçmiş.

[2] Peştular (Peştun, Paştun ya da Paştu) Pakistan ve Afganistan arasında dağılmış 
pek çok aşiretten oluşan mağrur bir halk. Bu insanlar asırlar boyunca konukse-
verliği buyuran ve “Peştunvali” olarak bilinen ilkelere bağlıdırlar. Peştular için 
en önemli değer “nang” – yani “onur”! Bir Peştu’nun başına gelebilecek en kötü 
şey onurunu kaybetmektir!

[3] Ziyaüddin Yusufzay’ın tüm alıntıları: TED Talks: “Kızım Malala”.
[4] “Ben, Malala”; Malala Yusufzay / Christina Lamb; Anı; s. 38
[5] a.g.e., s. 74
[6] a.g.e., s. 157
[7] a.g.e., s. 164
[8] Ben Malala; Malala Yusufzay / Christina Lamb; Anı; Çeviri: Doğan Yılmaz; Ep-

silon Yayıncılık Hizmetleri Tic. San. Ltd. Şti.; Nisan 2014, I. Baskı
[9] “The Washington Post” (21.10.2013)
[10] a.g.e., s. 176
[11] Youtube: Malala Yusufzay’ın Nobel Töreni konuşmasından
[12] Emine Supçin;www.neokur.com
[13] Twitter: @Aziz_Sancar1946; 7 Ekim 2015

“Bu ödülümü vatan denilen 
anlamsız sınırlar için 
savaşmak zorunda bırakılan 
bütün çocuklara adıyorum. 
Sevgi ile kalın.” [13] 

Aziz Sancar

en

Malala ve babası Malala ve babası 
Ziyaüddin YusufzayZiyaüddin Yusufzay

Günümüzde Yusufzay ailesi Günümüzde Yusufzay ailesi 
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Ya bugün? Bugün artık mucizeleri 
kendimiz yaratmamız gerekiyor çünkü 
bugün bizzat mucizeci insanlar haline 
gelmemiz gereken gündür. Bugün 
oturduğumuz yerden kalkmalı ve 
dünyayı daha iyi bir yer haline getir-
meliyiz. Işık, iyilik ve yardımseverlikle 
dolu bir yer...

***
Adamın biri hahamın evini ziyaret 
etmiş. “Haham Efendi, bu mahallede 
yaşayan çok yoksul bir ailenin, içinde 
bulundukları oldukça kötü duruma 
dikkatinizi çekmek isterim. Baba 
ölmüş, anne çalışamayacak kadar 
hasta ve dokuz çocuk açlıktan sürünü-
yorlar. Eğer bir hayırsever onların 400 
Dolarlık kirasını acilen ödemezse bu 
aile bu kış soğuğunda sokaklara atıla-
cak,” demiş.
“Gerçekten çok kötü bir durum,” 
demiş telaşla haham ve eklemiş “Sizin 
kim olduğunuzu öğrenebilir miyim, 
bir mahsuru yoksa?”
Üzgün ziyaretçi bu sorudan sonra 
gözyaşlarına hâkim olamayarak hıç-
kırıklar içinde cevap vermiş: “Ben bu 
zavallı ailenin ev sahibiyim.”

***
Çoğumuz zorlu ekonomik şartlardan 
bir şekilde etkilenmiş durumdayız. 
Tasarruf yapmaya, kemer sıkmaya, 
harcamalarımıza azami dikkati göster-
meye gayret ediyoruz. İşsizlik oranının 
da arttığı bu zamanlarda şartların 
düzelmesini beklerken, ailemizi ayakta 
tutmak için elimizden geleni yapıyo-
ruz. Gelecek peraşalardan Miketz’te, 
eski Mısır’daki 7 yıl süren bolluk ve 
bereketi takiben gelen 7 yıllık kıt-

lık, açlık ve sefaleti okuyacağız. Ve 
kehanet bir kere daha gerçekleşerek 
şimdilerde de bu zor dönemin içinde 
bulunmaktayız.
Bu demektir ki, toplumsal sorumlu-
luklarımızı tekrar hatırlamanın ve 
gereğini yapmamızın vakti gelmiş 
durumdadır. Aftara’da Peygamber 
Amos’un sözlerine kulak verelim: “Ve 
T-nrı şöyle buyurdu: Üç büyük günahı 
affedebilirim. Ama dördüncüsü olan 
‘değerli kişileri para, fakirleri bir çift 
ayakkabı uğruna satma’ günahını 
affetmem.”
Bazen, o yıl yeteri kadar para kazan-
madığımız veya bir darboğaza girdiği-
miz için başkalarını da feda edebilece-
ğimiz hissine kapılırız. Örneğin, daha 
ucuza çalışacak genç ve tecrübesiz 
elemanlar almak için yaşlı ve tecrübeli-
lerin işine son veririz.
İşine son vermeyi düşündüğümüz 
kişinin de bir ailesi, bakmakla yüküm-
lü olduğu yaşlı anne ve babası, okulda 
okumakta olan çocukları olabileceğini 
ve kenara koyduğu parası olamayabi-
leceğini aklımızdan çıkarmayalım.
Birini işten çıkarmadan önce iki kere 
değil üç belki de dört kere düşünme-
liyiz. “Bir çift ayakkabı” için mi bu 
kişinin işine son verdiğimizi kendimize 
soralım. Birkaç ay dişimizi sıksak belki 
bu kardeşlerimizi de kurtarabileceğimi-
zi hesap edelim. Umutsuzluğa kapılmış 

birini gördüğümüzde ona yardımcı 
olmaya çalışalım. Eleman arayan birine 
yönlendirelim veya kendi işyerimizde 
ek bir pozisyon yaratmayı düşünelim. 
Bundan daha büyük bir iyilik olamaya-
cağını ve birbirimize yardım etmenin 
ne denli yüce bir mitsva olduğunu hep 
aklımızda tutalım.

***
Ve bütün bunlar olurken Hanuka da, 
başladı başlayacak. Birbirimize yardım 
ederek ve sahip çıkarak zorlu şartları 
atlatmak kendimize bağlı. Bu stresli 
zamanlarda omuz omuza verelim, 
birbirimize destek hatta kefil olalım. 
Bolluk zamanında elimizdekini baş-
kalarıyla paylaşmak marifet değildir, 
marifet zor zamanlarda da elde ve 
avuçtakini paylaşmayı bilmektir.
Bir günlük yağın yalnızca sekiz gün 
değil sonsuza kadar dayanması için 
elimizdekini başkalarıyla paylaşmayı 
tercih edelim.
Bu dünyayı daha iyi ve daha aydınlık 
bir yer haline getirelim.
Gerçekleşmesi bize bağlı olan bu muci-
zeyi bugün hayata geçirelim.
Hag Hanuka Sameah - hepinize Mutlu 
Hanuka diliyorum. 

* Aşkenaz Cemaati Hahamı

Kaynakça: On Yıldır Türkçe 
Konuşuyorum (G  özlem Gazetecilik 

Basın Yayın AŞ/ 2012) kitabından alıntı.

GELENEK 
Rav Mendy CHITRIK*

MUCİZELER 
Bugünlerde, bu şartlarda...
Hanuka Mucizesinin 
hikâyesini kim 
bilmez ki? Bir günde 
tükenmesi gereken 
bir testi yağ sekiz 
gün dayanmıştı. 
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SÖYLEŞİ
Sandra FRANKO 

N
e kadar paspal giyin-
miş olursam olayım 
bir şeyler takıştırma-
dan evden çıkmam :) 
Seçiminde söz sahi-
bi olamayacağım tek 

takım tektaşımın hayalimdeki gibi 
olması için bin bir takla attığım da 
doğrudur. Takmak istediği takıyı kı-
yafetine yakıştıramadığı için takıyı 
değil de tüm kıyafetini değiştiren de 
bir ben olamam herhalde :)

İtiraf edelim, bende bir gariplik yok!  
Takı deyince birçok kadın için akan 
sular duruyor. Zira ne derlerse desin-
ler her kadın dış görünüşüne önem 
verir ve tarzına son dokunuşu vere-
cek, havasını değiştirecek olan şeyin 
doğru bir aksesuar olduğunu bilir.
Hayatında aksesuarı diğer tüm gi-
yim eşyalarından farklı bir kefeye 
koyan kadınlar için, son zamanlarda 
yaptığı tasarımlar ile hem adından 
hem de markasından çok bahsettiren 

Batya Kebudi’nin altın dünyasının 
perdelerini araladım. 
“Aksesuara olan merakımın bir 
gün beni tasarım yapmaya yönel-
teceğini biliyordum” diyen Bat-
ya Kebudi’nin geçtiğimiz aylarda 
Nişantaşı’nda açtığı yeni mağaza-
sına konuk oldum ve her ne kadar 
onlarca güzel modelin arasında zor 
da olsa dikkatimi toplamayı başa-
rarak, merak ettiklerimi bizzat ona 
sordum. ☺ 

   “Her 
seferinde sizi 
  şaşırtmak 
istiyorum”

Hayatında aksesuarı diğer tüm giyim eşyalarından farklı bir 
kefeye koyan kadınlar için, son zamanlarda yaptığı tasarımlar ile 

hem adından hem de markasından çok bahsettiren 
Batya Kebudi’nin altın dünyasının perdelerini araladım. 
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Çevremdeki insanlar 
hep ışıltılı göründüğümü 

söylerler. Bu aslında 
altının bana verdiği 

ışığın rengidir, parıltısı 
hep göze çarpar. 

Şimdi, bu çok sevdiğim 
mücevher, işimin de 

anahtar kelimesi oldu. 
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Hayatında ilk defa ne zaman 
takılara karşı bir ilgin olduğunu 
fark ettin?
Kendimi bildim bileli takıya karşı bü-
yük bir merakım vardı. Çocukluğum-
da annemin takılarını takar ve bundan 
büyük bir mutluluk duyardım. An-
nem aynı kıyafeti her giydiğinde fark-
lı bir takı ile kombinlemesi konusunda 
ısrar ederdim. Aynı kıyafete, her se-
ferinde başka bir aksesuar ile hareket 
katmasını isterdim. Bu bazen bir kolye 
ise kimi zaman da küpe olurdu.
 
Daha önceki yıllarda editörlük 
yaptığını biliyoruz. Editörlükten 
takı tasarımcılığına geçiş süre-
cin nasıl oldu? 
Biliyordum, aksesuara olan merakı-
mın bir gün beni tasarım yapmaya 
yönelteceğini biliyordum. 
Her zaman, bir kıyafeti tamamlayan 
en önemli detayın aksesuar olduğunu 
düşünürüm. Bu nedenle de bir çok 
aksesuarım vardır. Özellikle çıktığım 
seyahatlerde bir mağazaya girdiğim-
de zamanın çoğunu mücevherlerin 
olduğu bölümde geçiririm. Tüm 
markaların koleksiyonlarını yakından 
takip ederim. 
Bu merakım zamanla işimi de etki-
lemeye başladı. Yıllarca çalıştığım 
Madame Figaro dergisinde her ay 
farklı mücevher konuları hazırladım 
ve tasarımcılarla röportajlar yaptım. 
Hep “Bir gün ben de, ben de!” dedim. 
Bu arada kendim için aksesuar tasa-
rımları yapmaya başlamıştım bile... 
Tam da bu sıralarda, mesleğinde 
yıllarını geçirmiş ama artık emekli 
olmuş yaşlı bir mücevher ustasıyla 
tanıştım ve ona kendim için yüzükler 
yaptırdım. Her türlü nazımın geçtiği, 
beni torunu gibi görmeye başlayan bu 
usta, bendeki enerjiyi herkesten önce 
fark edip “Batya, artık bunlardan 
birer tane değil de biner tane yapsak” 
diyordu. Bu arada arkadaşlarım da 
yaptıklarımı çok beğeniyor, kendileri 
için de takı tasarlamamı istiyorlardı. 
Ben bu fikri nedense hep ertele-
dim. Ta ki çok sevdiğim Madame 
Figaro’nun kapanmasına kadar! Der-
ginin kapanmasının ardından bir süre 
seyahat ettim. Yurt dışında da tanış-
tığım herkes bana takılarımı nereden 
aldığımı soruyordu. Kendi tasarımla-
rım olduğunu öğrendiklerinde onlar 

için de yapmamı istediler. İstanbul’a 
dönünce hep ertelediğim takı tasarımı 
için artık hazır olduğumu hissettim 
ve bu kararla hayatımda yepyeni bir 
kapı açıldı. Ustama gittim ve “Artık 
hazırım, koleksiyonumu çizdim” de-
dim. Koleksiyonumun ilk tasarımları 
o kadar ilgi gördü ki devam etmeye 
karar verdim! İşte bu “altın serüven” 
böyle başladı. 
Çevremdeki insanlar hep ışıltılı gö-
ründüğümü söylerler. Bu aslında 

altının bana verdiği ışığın rengidir, 
parıltısı hep göze çarpar. Şimdi, bu 
çok sevdiğim mücevher,  işimin de 
anahtar kelimesi oldu. Bunun benim 
için çok güzel bir şans olduğuna ina-
nıyorum. Tasarımlarımı bu düşün-
ceyle hazırladığım için de takılarımın, 
onları takan herkese şans getirecekle-
rini düşünüyorum.

Yeri gelmişken, tasarımlarında 
sadece pembe altın kullanmanın 
özel bir sebebi var mı?
Pembe altını çok seviyorum. Kadına 
ışıltı katıyor.

Tasarımlarının hep bir hikâyesi 
oluyor. En sevdiğin hikâyeyi 
bizimle paylaşır mısın?
Her koleksiyonumun çok özel bir 
hikâyesi var. Her biri, birbirinden özel 
ve değerli olsa da sanırım çocukluğu-
mun şehrini konu alan Ahvat koleksi-
yonum en özel olanı... 
İzlediğim bir Türk filminde duydu-
ğum, ‘Gözlerimizin rengi farklı olsa 
da, gözyaşlarımızın rengi aynıdır’ 
cümlesi o andan itibaren hiç aklımdan 

Batya Kebudi ve Sandra FrankoBatya Kebudi ve Sandra Franko

Kendimi bildim bileli 
takıya karşı büyük 
bir merakım vardı. 

Çocukluğumda 
annemin takılarını 
takar ve bundan 

büyük bir mutluluk 
duyardım. 



4848

çıkmadı. Çok derinlerde bir yerde sü-
rekli aklımı kurcaladı. Çok doğru bir 
bakış açısını simgeleyen bu cümlenin 
beni bu denli etkilemesiyle yeni kolek-
siyonum ‘Ahvat’ ortaya çıktı. Doğup 
büyüdüğüm yer olan Antakya’nın en 
önemli özelliği Çan, Ezan ve Hazan 
sesini bir arada duyabilmenizdir. İn-
sanların birbirine olan sevgi, saygı, 
anlayış ve birlikteliklerinde en önemli 
olanın kardeşlik duygusu olduğu, çok 
özel bir şehirdir. Ben de bu şehirde 
doğdum. Bu kültür ile büyüdüm. Ben, 
bu mirası taşıyorum. Beraberlik, bir-
liktelik ve kardeşlik benim hayattaki 
zenginliklerim. Bu koleksiyonumun 
adını Arapça bir kelime koymak iste-
dim. Çünkü Antakya dilinde ‘kardeş-
lik’ anlamına gelen ‘Ahvat’, bana ora-
daki çocukluk yıllarımı hatırlatıyor. 
Koleksiyonumdaki taşların hepsi 
renkli ve gözyaşının şekli olan damla 
kesimli. Özel olarak seçtiğim bu taş-
lar;  “Gözlerimizin rengi farklı olsa da, 
gözyaşlarımızın rengi aynıdır” duy-
gusunun ve renklerimiz, dillerimiz 
dinlerimiz ayrı olsa da ulaşmak istedi-
ğimiz evrensel kardeşliğin en önemli 
simgesi olarak koleksiyonun ruhuyla 
çok uyumlular.

Çok etkileyici! Peki ya 
son koleksiyonun Miras’ın 
çıkış noktası neydi ve bu 
tasarımlarına nasıl yansıdı?
Ailemden bana kalan değerlerin tü-
münün benim asıl mirasım olduğunu 
biliyorum. Her gün evrene sahip ol-
duklarım için teşekkür ediyorum. Ko-
şulsuz sevgi tüm ailemden gördüğüm 
en büyük miras. Saygının her daim 
varlığını hissettiren ailem sayesinde 
bugün hayatımdaki herkese saygı 
duyuyorum. Fedakarlığı annemden, 
sorumluluk duygusunu babamdan, 
paylaşmayı kardeşimden öğrendim. 
Hayatımdaki herkesin bugün bir birey 
olmamda payı var. Herkesin varlığını 
hissetmek bile bana huzur veriyor.  
Birkaç ay önce dedem vefat etti. Yaşa-
dığım kayıp bu koleksiyonda yeniden 
hayat buldu. Ailemizden olan gerçek 
mirasımızın değerlerimiz olduğunu 
bir kez daha fark ettim. 
Ben de buradan yola çıkarak aileme 
teşekkür etmek istedim; benim ben 
olmamdaki katkılarından dolayı… 
Bugün onlar sayesinde buradayım. 
Hayatla barışık ve huzurlu bir insa-

nım. Tasarımlarıma her zaman sevgi 
yansıyor. Bu koleksiyonumda yüzey-
ler inişli çıkışlı. Tıpkı hayat gibi… Her 
türlü zorluğa, inişlere çıkışlara rağ-
men her zaman orta yol vardır ve bu 
yolda kalpler hep birleşir diyorum. Bu 
nedenle birleşme noktalarında pırlan-
ta var çünkü güçle birleşiyor, ışıkla 
birleşiyor ve etrafa aydınlık saçıyoruz. 
Bu koleksiyonum bir arada olmanın, 
aile olmanın eşsiz mutluluğunu ifade 
ediyor. Ve yine pembe altın ışıltısı 
zarif bir şekilde pırlanta ile buluşuyor.

Koleksiyonlarının arkalarında 
yatan hikâyeler gerçekten çok 
özeller. Herkesin kendini bulacağı 
bir hikâye, bir koleksiyon 
olduğuna eminim. Ancak kendini 
koleksiyonlarınla sınırlamadığını 
da biliyorum. Kişiye özel tasarım 
deyince de birçok kişinin ilk 
kapısını çaldığı isim oldun. 
Serüvenin bu kısmı nasıl başladı? 
Kişiye özel neler tasarlıyorsun?
İlk olarak çok sevgili arkadaşım Ayşe 
Tolga için bir kolye tasarlamıştım. 
Onun ardından bir çok kişi için özel 
ürünler tasarladım. Bu benim için 
de harika bir duygu. En özel anların 
imzasını atıyorum, o heyecana ortak 
oluyorum. Güzel anları unutulmaz 
kılmanın yolu kişiye özel tasarımdan 
geçiyor. Her ilişkinin bir hikayesi, bir 
dinamiği var. Asıl olan tasarımlarımın 
sizi ve hikayenizi anlatması…
Alyans niyetine de kullanılan şövalye 
yüzükler tasarlıyorum. İki harf ile özel 
bir tasarım yapıyorum. Bir çok çiftin 
nikah yüzüğünü tasarlıyorum. Geçen-
lerde çok sevdiğim bir müşterim bana 
bizim için sonsuz bir mühür yarattın 
dedi, çok ama çok mutlu oldum. 
Mağazamda daha fazla kişiye özel 
tasarımı hayata geçiriyor olmaktan 
çok keyif alıyorum. Bazen ufacık bir 
fikirden yola çıkıyor, ömür boyu o 
sevgiyi hatırlatacak bir tasarıma imza 
atıyorum. Bu da tarif edemeyeceğim 
bir his.

Kişiye özel veya hikâyesi 
çarpıcı olan o etkileyici 
koleksiyonlarından... Genel 
olarak Batya Kebudi 
tasarımlarının duruşundan, 
tarzından ve onları tercih eden 
kadınlardan söz edebilir misiniz?

Sade olmayı çok seviyorum. Her 
“sadece”liğin içinde mutlaka kendi-
ni gösterecek bir detay gizliyorum. 
Klasikle modernizmi bir araya geti-
rirken, yaratıcılığın heyecanına sizi 
de ortak ediyorum. Koleksiyonda, 
bulunduğu yerde dikkatleri üzerine 
çeken ve ışıltısını çevresine cömertçe 
yayan altın, farklı formlarda karşımıza 
çıkıyor. Sade ama iddialı tasarımlar, 
hem tek olarak hem de bir arada takı-
labiliyor. Detaylarda gizlenen sürpriz-
ler ve bütünün sunduğu yalınlık hissi 
bedeninizle uyum sağlıyor. 
Her sezon çıkan yeni koleksiyon bir 
sonrakinin habercisi oluyor. Birçok 

Antakya, insanların 
birbirine olan sevgi, 

saygı, anlayış ve 
birlikteliklerinde 
en önemli olanın 

kardeşlik duygusu 
olduğu, çok özel bir 
şehirdir. Ben de bu 
şehirde doğdum.



4949

koleksiyondan parçayı kombinleyerek 
takabilir kendinizi özgürce ortaya 
koyabilirsiniz. 
Çok şanslıyım ki, sıklıkla, tasarımla-
rıma bakınca hemen benim çizgimin 
fark edildiğini duyuyorum. Hepsi 
öyle ince ve öyle zarif ki onların ta-
sarımdaki çizgimin olduğunu anlata-
bilmek beni çok mutlu ediyor, bana 
olmak istediğim yerde olduğumu 
gösteriyor.
Stil sahibi sade ve zarif kadınlar be-
nim tasarımlarımı tercih ediyorlar. 
Cesurca duygularını ifade eden ve hiç 
bir abartıya ihtiyaç duymadan olduğu 
yerde ışık saçan kadınlar... Hepsinin 

ortak özelliği BATYA KEBUDİ Ka-
dınları olmaları... Kendinden emin, 
ne istediğini bilen, huzurlu, mutlu 
kadınlar...

Tasarımlarına baktığımda ağır-
lıklı olarak yüzüklerin olduğunu 
görüyorum. Bunun sebebi nedir? 
Acaba ilerleyen koleksiyonlarda 
bu denge değişir mi?
Yüzük tasarlamayı çok seviyorum. 
Yüzükleri sürekli elimde görmek 
bana inanılmaz bir mutluluk veriyor. 
Aslında bir o kadar kolyem ve küpem 
de var. Çok geniş bir koleksiyonum 
olduğunu söyleyebilirim. Burası tam 

bir yerli tasarım atölyesi! Ve bir çok 
farklı tasarımı uygun fiyata bulma 
şansınız var.

Yüzük, kolye, küpe tamam ama 
ipek fularlar da görüyorum ma-
ğazada? Sanırım bir de fular ko-
leksiyonu geliyor?
Markamın, mücevherin yanı sıra fark-
lı tasarımlarla da sizinle olmasını dili-
yordum. Yine değerli ve bana kendimi 
iyi hissettiren bir şeylerin arayışına 
girdiğimde aklıma ipeğin eşsiz doku-
su geldi. Böylece ipekle olan yolcu-
ğum başladı. 
İpeğin o eşsiz dokusunu bozulmadan 
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hayata geçirmek istedim. 
Özel olarak üretilen bu fu-
larlar el yapımı. O eşsiz do-
kusuyla ve renk seçeneğiyle 
sizi etkileyecek. BATYA KE-
BUDİ markası yeniliklere 
açık bir marka, size sürp-
rizler sunmak istiyorum. 
Her seferinde sizi şaşırtmak 
istiyorum.

Seni hep takip ediyorum 
ama ipek fularlarını ilk 
defa görüyorum, hayırlı 
olsun :) 2015’in tek 
yeniliği ipek fularlar değil 
ama! İlk mağazanı da 
geçtiğimiz aylarda açtın. 
Biraz buradan bahseder 
misin?
İçimde yepyeni bir heyecan 
var. Bugüne kadar yaptık-
larıma ek olarak mağazanın 
heyecanı var içimde! Öyle ki her sa-
bah büyük bir heyecanla uyanıyor ve 
mağazamı açıyorum. Sanırım şu anda 
gündemimdeki en önemli olay bu! 
Yeni sezona hızlı ve kendinden emin 
bir giriş yaptım.
 
Ne zaman, nasıl bir mağaza 
açmaya karar verdin?
Çok uzun zamandır bir arayış için-
deydim. Sonunda gönlüme göre bir 
yer buldum! Teşvikiye’yi çok seviyo-
rum. Burası hala mahalle kültürünü 
yaşatan eşsiz bir semt. Çok huzurlu ve 
sevgi dolu buluyorum. Mağazayla il-
gili çok güzel geri dönüşler alıyorum, 
buranın trafiği hiç bitmiyor. E, tabii 
ben de çok mutlu oluyorum. Bir açılış 
yapmadım, kulaktan kulağa duyulu-
yor. Burası özel bir mağaza, enerjisiyle 
herkesi etkiliyor. Renkler,  tasarımdaki 
ufak sürprizler ve yalınlık hissi insana 
huzurlu geliyor. 
En çok istediğim şey burada kişilerin 
kendini mutlu hissetmeleriydi, görüyo-
rum ki onu da başardım! Gelenlerden 
öyle güzel tepkiler alıyorum ki, iyi ki 
böyle bir karar almışım diyorum.
 
Mücevher tasarlamak ne anlam 
taşıyor senin için?
Değerli madenlerin insanlar üzerinde-
ki enerjisine çok inanıyorum. Altının 
insanlara pozitif enerji kattığına ina-

nılıyor. Bir de depresyona iyi geldiği 
söyleniyor. Tasarımlarımda gümüşü 
sıkça kullanıyorum. Altın ile bir arada 
çok güzel enerjisi olduğuna inanı-
yorum. Bunun yanı sıra mücevher 
tasarlamak benim kendimi ifade etme 
şeklim. Kadınların farklılıklarını orta-
ya koymalarına yardımcı olmak bana 
çok mutluluk veriyor.

Sen de hobisini, en büyük 
zevkini işe çevirenlerdensin. Bu 
süreçte neler yaşadın? Hobinden 
uzaklaşıp takı tasarımcılığına 
artık iş gözüyle mi bakıyorsun 
yoksa “sevdiğin işi yaparsan asla 
çalışmak zorunda kalmazsın” 
diyenlerden misin?
Evet, çok keyifli... Zorlu bir yol olsa 
da sevdiğim işi yapıyor olmanın mut-
luluğuna paha biçilemez.
 
Kendi kendini motive etmeni, 
sürekli olarak yaratıcılığın 
uyanık olmasını gerektiren 
bir iş yapıyorsun. Bu konuda 
karşılaştığın zorlukları nasıl 
aşıyorsun, neler sana yardımcı 
oluyor?
Çok çalışıyorum. İşim gereği trend-
leri takip ediyorum. Her alandaki 
gelişmeler benim işimin de gelişimini 
etkiliyor.
 

Son zamanlarda nereye 
dönsek takı tasarımcıları 
var. En popüler 
mesleklerden biri olmuş 
durumda. Bu konuda 
neler düşünüyorsun? 
Onların arasından 
sıyrılarak öne çıkmayı 
neye borçlusun?
Çok çalışmak... Özgün ol-
mak.... Hedef odaklı olmak... 
Başarmayı istemek... İstekli 
olmak... Başkalarının başarısını 
takdir etmek... Kimseyi kopya-
lamadan kendim olmak...
 
Hangi tasarımcıların 
takılarını çok 
beğeniyorsun? Özellikle 
senin tasarımlarınla 
beraber kullanıldığında çok 
yakışıyor diye düşündüğün 

takıları olan markalar var mı?
David Yurman, bence markayı çok 
güzel konumlandırmış bir tasarımcı 
markası.
 
2016 takı modası ile ilgili bize 
biraz kopya verebilir misin?
Renkler ön planda olacak. Renkli takı-
lar takmaya hazırlanın!
 
Aksesuar konusunda ne tavsiye 
verirsin? “Sakın” veya “Mutlaka” 
dediğin şeyler nelerdir?
Doğru aksesuar seçimi kişiden kişiyle 
farklılık gösterir. Mağazama gelen 
kişiler ile önerilerimi her zaman pay-
laşırım. Unutmayın ki asıl olan ken-
dinizin en iyisi olmaktır! Bu sebeple 
genellemelerden uzak durun derim.
 
Bu durumda sanıyorum en 
özeli tasarımlarını mağazandan 
almaktır. Peki, buraya 
gelemeyenler tasarımlarını 
nereden alabilirler?
Tasarımlarımı Beymen mağazaların-
da, ayrıca lidyana.com’da da bulabi-
lirler. 
 

Seni ve tasarımlarını Instagram 
ve Twitter’da hangi isimle takip 
edebiliriz?
@batyakebudi 

R
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Radisson Blu Hotel, İstanbul Şişli 
19 Mayıs Cad. No: 2 Şişli 34360 İstanbul, Türkiye 

T: +90 212 375 00 00 
Radissonblu.com/hotel-istanbul-sisli

Sıradışı bir dügün için
siz hayal edin

farkı biz yaratalım...
Biz sizin için her ayrıntıyı düşünürken

sizi en özel gününüzü doyasıya yaşamaya davet ediyoruz.

HOTEL İSTANBUL, ŞİŞLİ
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İZLENİMLER
İzel ROZENTAL

   Bana 
Akdeniz’i çiz...

Üç Karikatürist…  (Sola sağa: Jean Plantu, Nidhal Ghariani, İzel Rozental)Üç Karikatürist…  (Sola sağa: Jean Plantu, Nidhal Ghariani, İzel Rozental)
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D
ünyayı sarsan 
Paris katliamının 
üç gün öncesiydi. 
Karikatürcü ola-
rak Marsilya’da 
düzenlenen Ak-
deniz konulu bir 

karikatür etkinliğinin programında 
yer alıyordum. Sergi, panel, yuvarlak 
masa toplantıları ve saire ve saire… 
Fransızların REP yani “zor okul” 
diye sınıflandırdıkları bir lisedeki 
sunumumuzu henüz yeni sonlandır-
mıştık. Okulun ‘zor’luğunun eğitim 
seviyesinden değil, öğrencilerin kim-
liklerinden kaynaklandığını ise ancak 
sunum esnasında kavrayabilmiştim. 
Gerçekten de bu lisede okuyan öğ-
rencilerin tamamı Kuzey Afrika kö-
kenliydi, yani aileleri geçmişte Tunus, 
Fas, Cezayir, Lübnan gibi ülkelerden 
göç etmişlerdi. Fransızlar, geç de 
olsa durumun vahametini kavramış, 
yitik ikinci kuşaktan sonra, üçüncü 
kuşağın ülkeye entegrasyonu için 
tüm kozları kullanıyorlardı. Çizgi 
roman, özellikle Fransız kültürünün 
ağırlıkta olduğu ülkelerde etkili bir 
iletişim aracı olduğundan, öteden beri 
öğrencilerin eğitiminde kendine yer 
bulmaktaydı. Ancak karikatür krizi 

ve Charlie Hebdo olayından sonra, 
karikatürü de ciddi olarak programa 
almış olmalıydılar.
Dünya çapında tanınan fakat 
Fransa’da bir pop yıldızından daha 
büyük üne sahip olan ‘Le Monde’ 
gazetesinin karikatüristi Plantu ise bu 
işin bayraktarlığına ilk soyunanlar-
dandır. Kurucusu olduğu ve benim 
de üyesi bulunduğum Cartooning 
for Peace oluşumunun önderliğin-
de, kapsamlı bir proje geliştirildi. 
Unesco’nun da sahip çıktığı bu proje 
çerçevesinde, Akdeniz ülkelerinde ve 
gezici bir sergi eşliğinde, pedagojik 
ağırlıklı bir dizi konferans, panel, açık 
oturum düzenlenecek, lise çağındaki 

gençlere, güncel olarak yaşanan çeşitli 
sorunların karikatürlerle nasıl yo-
rumlandıkları örneklerle gösterilecek. 
Marsilya buluşması, bu büyük proje-
nin ilk pilot denemesiydi.
Sergi, yan yana dizilen taşınabilir on 
panodan oluşuyordu. Her panonun 
başlığı farklıydı; ifade özgürlüğü, 
inançlar ve dinler, savaş ve barış, terö-
rizm, mülteciler, Avrupa Birliği, çevre 
sorunları, kadınlar, gençlik sorunla-
rı, nefret söylemleri, serginin temel 
konularıydı. Cartooning for Peace’e 
halen 125 karikatürist üye. Sergide 
hepsinin karikatürü yok. Ama yine 
de çok sayıda tanınmış karikatürcü 
en az bir eseriyle yer almış. Ben kendi 
işimi o kalabalık panolarda bulmakta 
zorlandım desem yalan olmaz. Hatta 
an geldi, “madem karikatürlerimi koy-
mayı unutmuşlar ben de eve döneyim 
bari” diye içimden homurdanmaya 
bile başladım. Ta ki benimle röportaj 
yapmak isteyen France3 televizyonun 
muhabiri, “gelin sizi karikatürünüzün 
önünde çekelim” diyene dek. 
Meğer karikatürüm ‘kadın sorunları’ 
panosunun sol alt köşesinde durur-
muş da kalabalıktan göremezmişim! 
Derhal o panonun önüne koşturdum 

“Mösyö, sizin 
kellelerinize de 
ödül var mı?”
Soruyu soran, on beş - on 
altı yaşlarında bıçkın bir 
delikanlıydı. Yanındaki 
kendi gibi esmer beş 
arkadaşıyla birlikte 
çevremizde bir çember 
oluşturmuşlardı. Okulun 
avlusunu sokaktan ayıran 
demir kapının hemen 
dışındaydık. 
Tunuslu karikatürist Nidhal 
Ghariani, Cartooning  for 
Peace’in basın sözcüsü 
Claire Cerniaut ve ben…

Karikatürüm yere yakın sergilenince, TV 
röportajı için mecburen yere uzandık…

Kadınlar konulu kendi 
karikatürümün önünde: 

“Je suis feministe!” birileri 
söyletiyor galiba ☺
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ve abartılı bir sevinçle kendimi yere 
bıraktım. Çaresiz, muhabir kadıncağız 
da karşıma uzandı. Akşam ana haber 
bültenindeydik. Ama kameraman bizi 
o denli ustaca çekmişti ki yerlerde 
süründüğümüz anlaşılmıyordu…
Kanımca sergideki en anlamlı ka-
rikatürlerin başında Ekim ayında 
yitirdiğimiz ve geçmiş yıllarda bir-
likte Fransa, İsrail, Filistin, Japonya 
ve Türkiye’de bol bol gezme şansı 
bulduğum barışsever ve güzel dost 
Baha Boukhari’nin çizimi geliyordu. 
Nitekim bu karikatür serginin de sim-
gesi oldu. 
Bilindiği gibi Akdeniz’in mavi su-
ları Avrupa, Asya ve Afrika’nın 
bazı kıyılarını yalar. Bu özelliğiyle 
Akdeniz, dünya üzerinde üç kıta-
yı buluşturan tek denizdir. Tarih 
boyunca adı, Romalılar için ‘Mare 
Nostrum’, Türkler ve Araplar için 
‘Ak-deniz’, Batılılar için ise toprağın 
ortasındaki su anlamına gelen ‘Me-
diterranean” olmuştur. Gerçekten de 
Süveyş Kanalını saymayacak olursak 
Cebelitarık Boğazı, Akdeniz’i Atlas 
Okyanusuna bağlayan tek geçittir. Fas 
ile İspanya’nın neredeyse birbirlerini 
öpecek kadar yakınlıkları Baha’ya 
esin kaynağı olunca, “Bana Akdeniz’i 
Çiz” başlıklı serginin çok beğenilen, 
sevgi dolu sıcacık afişi de doğmuş 
oldu.
Tıpkı Baha gibi, Akdeniz’i çevreleyen 
ülkelerde yaşayan sayısız sanatçı, mit-
lerle dolu, zengin bir geçmişe sahip 
bu efsanevi denizden bolca etkilen-
miştir. Çağlar boyunca farklı kültür-
ler, birbirinden değişik diller, çeşitli 
inançlar hep bu denizin çevresinde 
boy göstermiştir. Günümüzde bu coğ-

rafya, karikatürcüler için bulunmaz 
bir madendir. Onlarca fikir ayrılıkları, 
din kavgaları, petrol savaşları bu 
çevrede yaşanıyor. Mültecilerin toplu 
ölümlerinin artık sıradan sayıldığı bu 
kıyılar, yoğun petrol tankeri trafiği ile 
çeşitli sanayi atıklarının yarattıkları 
kirlilik yetmezmiş gibi bir de aşırı 
ve kontrolsüz turizmin oluşturduğu 
çevre kirliliği ile de baş etmek zorun-
dadır.  İşte biz karikatürcüler, eğitim 
çağındaki gençlere bu sorunları 
çizgilerle anlatıyor, eleştirinin silah 
yerine kalemle de yapılabileceğini 
göstermeye çabalıyoruz.
Fransız eğitimcilerin ‘ZOR’ diye ta-
nımladıkları liseye dönecek olursam, 
gerçekten de zor sayılabilecek bir 
başlangıç yaptığımızı itiraf edebilirim. 
Büyük çoğunluğu Müslüman olan 
gençler, başta Plantu olmak üzere biz 
karikatürcülere karşı önyargılı bir 
tutum içindeydiler. Oysa karikatürcü 
seçimi belli ki titizlikle yapılmıştı. Yu-
karıda da belirttiğim gibi, Plantu her-
kes tarafından sevilen, ılımlı görüşleri 
olan büyük bir yıldızdı ve kendisi 
artık değilim dese de Katolik inan-
cındakileri temsil ediyordu. Tunuslu 

Nidhal ise ülkesinde ve Fransa’da 
özellikle sanal ve sosyal medyada 
ismi sıkça geçen, gençler tarafından 
beğenilen aynı zamanda bir aktivist 
Müslüman karikatürcüydü. 
Çorbanın biberi ise Türkiye’den 
gelen bir Yahudi çizerdi ki, o görevi 
de gönüllü olarak ben üstlenmiştim. 
Bayrağımızda ışıldayan hilal ile beş 
köşeli yıldız organizatörler tarafından 
önemli bir güvence olarak görülmüş 
olmalıydı! Nitekim daha sonra Kuzey 
Afrika ülkelerinden gelen eğitimci ve 
çeşitli STK temsilcileriyle gerçekleş-
tirdiğimiz yuvarlak masa toplantıları 
esnasında, bazı karikatürlerde yer 
alan İsrail bayrağı tartışma yarata-
caktı.  Antisemit unsurlar içerme-
yen ve İsrail karşıtı olmayan İsrail 
Devleti bayrağının ve hatta İsrail 
milliyetindeki çizerlerin eserlerinin 
– İsrail’in politikalarını eleştirseler 
bile – Lübnan, Mısır, Cezayir gibi bazı 
ülkelerdeki sergilerde yer almalarının 
ne kadar güç, hatta imkânsız olduğu 
sıkça dile gelecekti.
Okuldaki sunumumuz gergin sayı-
labilecek bir havada başlamış, ancak 
gençlerin hoşlandıkları tarzda karika-
türlerin peş peşe ekranda sıralanma-
sıyla birlikte ortam yumuşamıştı. Öğ-
rencilerden gelen sorulara verdiğimiz 
mizahi yanıtlar ise salondaki havanın 
iyice ısınmasını sağlamıştı. O kadar 
ki, toplantıyı büyük bir heyecan ve 
endişeyle izleyen öğretmenler bile de-
rin bir soluk almış, gösterdiğimiz bazı 
karikatürlere – ki bunların arasında 
(-18) sınırını zorlayanlar da vardı – 
kahkahayla gülmeye başlamışlardı. 
Nitekim ertesi gün, ekibimizin peda-

Zor okul diye sınıflandırılan 
Vieux Port Kolejinde, 

karikatürcülerin ‘zor’ anları!

Plantu'nun kurucusu 
olduğu ve benim de 
üyesi bulunduğum 
Cartooning for 

Peace oluşumunun 
önderliğinde, 

kapsamlı bir proje 
geliştirildi.

Bu lisede okuyan 
öğrencilerin tamamı 

Kuzey Afrika 
kökenliydi, Fransızlar, 
geç de olsa durumun 
vahametini kavramış, 
yitik ikinci kuşaktan 

sonra, üçüncü kuşağın 
ülkeye entegrasyonu 

için tüm kozları 
kullanıyorlardı.
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gojik proje sorumlusu Chloé Laudereau 
kanalıyla tarafımıza iletilen teşekkür 
mesajında aynen şunlar yazılıydı:
“Plantu, İzel, Nidhal ve Cartooning for 
Peace ekibi, sizlere sıcak bir teşekkür borç-
luyuz, zira hem öğrencilerimize hem de 
biz kolejin yetişkinlerine unutulmaz anlar 
yaşattınız. Öğrencilerimizin yoğun ilgisi 
oldukça dikkat çekiciydi. Özellikle de 7 
Ocaktaki Charlie Hebdo saldırısından 
sonra pek çok sorun yaratan elebaşların 
sunumunuz sırasındaki tutumları ve 
ilginç soruları bizi şaşırttı. Bu buluşma 
doğru yolda yürüdüğünüzün kanıtı oldu-
ğu gibi, pedagojik açıdan diyalog için bir 
şeyler yapılabileceği konusunda bizi de 
sizler kadar yüreklendirdi.”
Evet, sunum başarılıydı. Öğrencilerin 
ilgisi doruktaydı. Sorular birbirinden 
ilginçti. Sunumun sonunda öğrencile-
rin bizlerden imza almak için birbirle-
riyle yarışmaları egomuzu okşamıştı. 
Öğrencilerin ardından öğretmenler 
de mahcup bir edayla imza sırasına 

girmişti. Acaba bizde olsa bu iş nasıl 
yürür diye aklımdan geçiriyordum 
ki etrafımdaki kalabalığın azaldığını 
gördüm. Tunuslu meslektaşım ise 
soydaşlarının yoğun ilgisinden bunal-
mış gibi duruyordu. Plantu deseniz 
öğretmenlerin kuşatması altında, ha-
bire bir şeyler çiziktirip imzalıyordu. 
Nidhal’a bir kaş göz işaretiyle salo-
nun çıkış kapısını gösterdim. Bir anda 
kendimizi okulun avlusunda bulduk. 
Her nasılsa Claire de bize katıldı ve 
hep birlikte okuldan çıkmakta olan 
öğrencilerin arasına karışarak sokağa 
çıktık. Demir kapı otomatik olarak 
ardımızdan kapanmıştı. 
Biz dışarıda böylece diğer dostları-
mızın çıkmalarını beklerken birkaç 
delikanlı çevremizi sardı. Gerek su-
num esnasında, gerekse röportajlarda 
bize sıklıkla yöneltilen başlıca iki 
soru vardı: 1) Korkuyor musunuz? 2) 
Oto-sansür uyguluyor musunuz? Her 
iki soruya da vakur bir edayla hayır 

demek boynumuzun borcuydu sanki! 
Oysaki gerçek elbette farklıydı. 1) 
Korku mu dediniz? Can pazarı bu, hiç 
korkmaz olur muyuz? 2) Oto-sansüre 
ne gerek! Eş dost olmazsa sayfa yö-
netmenlerimiz, o da yetmezse genel 
yayın yönetmenlerimiz, hadi hepsini 
aştık bu kez de yerel otoriteler bize 
yeterince ayar veriyorlar…
Bıçkınların elebaşısı konumundaki 
delikanlının sorusu ise altımıza etti-
recek nitelikteydi: “Mösyö, sizin kelle-
lerinize de ödül var mı?” Sorudaki ‘de’ 
bağlacına dikkat!
Kibarca, sakin sakin sormuştu. “Evet 
var” diye yanıtlasak sanki yine aynı 
sükunetle cebindeki tırtıklı çakıyı 
çıkartacak gibiydi. “Henüz o kadar 
ünlü olamadık” diye kekeledikten 
sonra usulca olay mahallinden uzak-
laştık. Birazdan Marsilya’nın en 
önemli kültür merkezi olan ve okulun 
birkaç yüz metre ilerisindeki ‘Villa 
Méditerranée’de panelimiz başlaya-
caktı, can havliyle kültür merkezine 
koşturduk. Vardığımızda nefes nefese 
kalmıştık. Korkmuş muyduk? 

Panel öncesinde Monsieur le Président açılış konuşmasını yapıyor. Panel öncesinde Monsieur le Président açılış konuşmasını yapıyor. 
Oturumu Fransa’nın Belçika Büyükelçisi Bernard Valero yönetti.Oturumu Fransa’nın Belçika Büyükelçisi Bernard Valero yönetti.

Provence-Alpes-Côte d’Azur bölgesinin Başkanı Sayın Michel Vauzelle ile Provence-Alpes-Côte d’Azur bölgesinin Başkanı Sayın Michel Vauzelle ile 
sergimizin önünde; Monsieur le Président her daim gülümsüyor.sergimizin önünde; Monsieur le Président her daim gülümsüyor.

Fas ile İspanya’nın 
neredeyse birbirlerini 

öpecek kadar 
yakınlıkları Baha’ya 
esin kaynağı olunca, 
“Bana Akdeniz’i Çiz” 
başlıklı serginin çok 

beğenilen, sevgi 
dolu sıcacık afişi de 

doğmuş oldu.
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Kichka’nın karikatürü ise her zamanki barış mesajları içeriyordu. 
© Kichka (Israil) / Cartooning for Peace

Baha’nın karikatürü aynı zamanda serginin sembolü oldu.                                                          © Baha Boukhari (Filistin) / Cartooning for Peace

Mauro Biani, çizgileriyle gerçekleşmesi güç bir düşü gözler önüne seriyor. 
© Mauro Biani (İtalya) / Cartooning for Peace
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RED hayatını sirklerde palyaçoluk yaparak kazanan bir çizer. 
RED bir rumuz, anlamı “Relax & Détendu”; yani ‘gevşek ve rahat’…
© Red (Fransa) / Cartooning for Peace

Plantu’nün ‘birbirini anlamak’ konulu karikatürü yoruma gerek bırakmıyor.
© Plantu (Fransa) / Cartooning for Peace

Nidhal’ın köprüsü, Akdeniz’in Doğusu ile Batısını 
buluşturuyor; bu da bir başka düş…
© Needall (Tunus) / Cartooning for Peace

Dünyayı şoke eden Aylan bebekle ilgili karikatürüm. 
Ne yazık ki o günden bu yana minik Aylanlar’ın sayısı 
hızla arttı! © İzel (Türkiye) / Cartooning for Peace Yok birbirimizden farkımız © İzel (Türkiye) / Cartooning for Peace
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Hadi canım, biz karikatürcüler kork-
mayız ki…
Charlie Hebdo olayından sonra ne-
redeyse tüm basın çizerlerinin birer 
potansiyel hedef haline geldikleri 
Fransa’da, Le Monde Gazetesinin 
çizeri de doğal olarak birinci sınıf 
koruma altındaydı, yani Plantu 
kendisini her an gölge gibi takip 
eden bir güvenlik görevlisi olmadan 
tuvalete bile gidemiyordu… Biz ise 
Fransa’da henüz yeterince ün sahibi 
olmadığımızdan korunmaya değer 
bulunmuyorduk. Ama Plantu’nün 
‘gölgesi’ doğal olarak bizi de etkiliyor, 
çevremizi kollamadan hareket etmi-
yorduk. Üstelik Paris katliamı henüz 
yaşanmamıştı.
Marsilyalılar sergiye ve panele büyük 
ilgi gösterdiler. Yerel basının nere-
deyse tüm temsilcileri sergi mekânını 
doldurmuştu. Etkinliği a’dan z’ye 
vakfın editoryal direktörü Laure Simo-
es düzenlemişti. Genç kadın konukları 
ve basın mensuplarını yüzünde 
gizlemeye gerek duymadığı haklı bir 
gurur ifadesiyle karşılıyordu. 
MÖ 6. yüzyılda Massalia adı altın-
da kurulan Marsilya, Fransa’nın 
ikinci büyük kenti aynı zamanda 
Akdeniz’in en önemli birinci lima-
nıdır. Kent aynı zamanda Provence-
Alpes-Côte d’Azur bölgesinin merke-
zi konumunda olduğundan, bölgenin 
başkanı Michel Vauzelle ev sahipliği 
görevini de üstlenmişti. Vauzelle, 
Fransa’da sol eğilimli kurt politikacı 
olarak biliniyor. Siyasi hayatı süre-

since, Sosyalist Parti milletvekilliği, 
Cumhurbaşkanlığı sözcülüğü, Dışiş-
leri Komisyonu Başkanlığı, Adalet 
Bakanlığı gibi önemli görevlerde 
bulunmuş olan Sayın Başkan ile panel 
öncesinde verilen yemekte yan yana 
oturma onuruna erdim. Şanssızlığım 
şuydu ki, kendisinin ne başkanı ol-
duğu hususunda en ufak bir fikrim 
yoktu ve kimse beni önceden uyar-
mamıştı. Hatta adını dahi tam olarak 
bilmiyordum zira masada her biri-
mizin önünde duran isim kartlarında 
adı ‘Monsieur Le President” olarak 
yazılıydı. Kim olduğunu bilseydim, 
Türkiye’nin AB’ye üye olması ko-
nusundaki fikirlerimi sorduğunda, 
“Üyelik beni pek ilgilendirmiyor, kriter-
lere sahip olalım yeter” diyerek kendim-

ce biraz ahkâm kestikten sonra, “Peki 
on yıl önce de mi meseleye aynı şekilde 
bakıyordun?” sorusunu geçiştirir, “El-
bette, hatta yirmi yıl önce Gümrük Birliği 
anlaşmasını imzaladığımızda ‘gümrükte 
birliksiniz’ adlı eleştirel bir karikatür 
bile çizmiştim” diyerek konuyu daha 
rasyonel bulduğum ve Sarkozy’nin 
desteklediği Akdeniz Birliği projesine 
getirmezdim…
Sarkozy adını duyduğu anda Başkan 
Vauzelle’in yüzünün rengi elindeki 
şarap kadehinin rengine dönüştü! 
Boştaki elini hışımla masaya vurdu 
ve “Bana bu kişiden söz etmeyin!” diye 
haykırdı. Neye uğradığımı şaşırmış-
tım. Sözüm havada kalmış, savunmak 
için geldiğim ifade özgürlüğüm, hem 
de Fransa gibi özgürlükleri savunan 
bir ülkede ayaklar altına alınmıştı. 
Plantu, durumu kurtarmak adına der-
hal devreye girdi ve işi şakaya boğdu. 
Sonradan bana, “Başkan çok nüktedan 
bir insandır, Sarkozy adını duyunca şa-
kacıktan öfkelenir gibi yaptı” dediyse de 
lafımın gerisini getirememem bana 
dokunmuştu…
Panel başladığında, Michel Vauzelle 
ne kadar tecrübeli bir politikacı ol-
duğunu çok güzel bir konuşmayla 
herkese kanıtladı. Özetle, “Terörizm 
öldürüyor, fakat küçük Alyan’ı terörizm 
değil Avrupa’nın kayıtsızlığı öldürdü. 
Avrupalılar olarak utanç duyuyoruz. 
Boğulmakta olan birine milliyeti sorul-
maz. Bize sığınanlar arasında seçim yapa-
mayız, mülteciler atık değildir, zorumuza 
gitse de onları kabullenmek zorundayız. 
Mezarlıklarda yatan ölülere, artık hiç 
savaş olmayacak, hiç Nazizm olmayacak 
diyebilir miyiz? Oysa bütün bunlar yakın 
geçmişte Avrupa’da oldu. Akdeniz deni-
len bu havuzda Hıristiyanı, Müslümanı, 
Yahudisi, Ateisti, hep birlikte sonlandıra-
cağımız ortak bir kaderi paylaşıyoruz” di-
yerek sözü etkinliğimize getirdi. Ser-
giden ne kadar etkilendiğini anlattı ve 
üçümüzü de ayrı ayrı kutladı. Panelin 
sonundaysa her birimize armağan 
ettiği güzel kitaplarla gönlümüzü bir 
kez daha fethetmeyi bildi.
Panele gelince, doğal olarak ilk söz 
alan Plantu oldu. Elindeki tablet sa-
londaki monitörlere bağlıydı. “Biz 
köktendincilerden ziyade cehaletle sava-
şıyoruz; baktığı karikatürü anlamayan 
zihniyetle… On yıldan bu yana yanlış 
anlaşılan karikatürleri anlatmaya çalışı-
yoruz. Bugün karşınıza, bir Müslüman, 
bir Yahudi ve sabık bir Katolik olarak çık-

Plantu, ılımlı görüşleri 
olan büyük bir yıldızdı, 
Katolik inancındakileri 

temsil ediyordu. 
Tunuslu Nidhal 

aktivist Müslüman 
bir karikatürcüydü. 
Çorbanın biberi ise 
Türkiye’den gelen 
bir Yahudi çizerdi 

ki, o görevi de 
gönüllü olarak benben 

üstlenmiştim.

Tunus, Fas, Cezayir ve Lübnan’dan gelen Tunus, Fas, Cezayir ve Lübnan’dan gelen 
eğitimcilerle beyin jimnastiği…eğitimcilerle beyin jimnastiği…
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tık. Sizlerle düşüncelerimizi, çizgilerimizi 
paylaşmaya geldik” diyerek sorunlu 
olarak nitelenen bazı karikatürlerini 
izleyicilere gösterdi.
Plantu, Nidhal ile benim karikatürle-
rimizi de kendi tabletine yüklemişti. 
Böylece biz konuşurken karikatürle-
rimizi gösterebiliyordu. Tunuslu çizer 
dostumuz, Akdeniz’in, savaşlarla 

dolu geçmişinden ötürü Aldeniz 
olarak adlandırılması gerektiğini vur-
gulayarak, bugünkü anlaşmazlıkların 
ancak müşterek yanları olan farklı 
kültürlerin bu benzerliklerini paylaş-
maları halinde çözümlenebileceğini 
anlattı.
Bense “Evimiz” başlıklı metaforik ka-
rikatürümün eşliğinde, yaşadığımız 

coğrafyadaki güçlükleri dilim dön-
düğünce anlatmaya çalıştım. Türk-
Yunan anlaşmazlığına karşın, iki taraf 
arasındaki ortak bağlardan, müşterek 
zevklerden söz ettim. “Doğu ile Batı 
kültürlerinin arasındaki bir köprünün 
üzerinde durmak hoş olabilir, ama 
kimi zaman köprünün altında kaldı-
ğım duygusuna kapılıyorum” dedim.
Bu sözler üzerine, bir izleyiciden 
‘Korkmuyor musunuz ?’ sorusu geldi. 
Nidhal öne atıldı, “Tunus’taki Bardo 
plajı katliamından bir ay sonra kızımla 
birlikte aynı yere tatile gittik. Katliam 
günü de orada olabilirdik. Terörist bana 
kim olduğumu soracak mıydı? Bugün 
karikatürcüler Tunus’u terk ediyor. Ka-
lanlar ise ifade özgürlüğü karşıtlarının, 
teröristlerin, hatta politikacıların daha 
fazla gözlerine batıyor. Ama devam ediyo-
ruz” diyerek mikrofonu bana uzattı.
Sevgili karımdan ve genel yayın yö-
netmenimden uzakta olmanın rahat-
lığı içerisinde,  Charlie Hebdo katlia-
mından etkilendiğimi ancak korkma-
dığımı anlattım. “Düşüncelerimi doğru 
dürüst ifade edemeyeceksem çizmemin 
anlamı kalmıyor. Korkmuyorum çünkü 
karikatürcüler arasındaki dayanışmayı 
gördüm. Bu beni yüreklendiriyor. Burada 
karşınızda bir Türk çizer olarak bulun-
maktayım, Türkiye’ye dönünce bir Yahu-
di çizer oluyorum, Yahudiler arasında ise 
Aşkenaz bir çizer olarak biliniyorum. Tek 
müşterek kimliğim, karikatürcülüğüm. 
Özgürlüğü orada tadıyorum” dedim ve 
bu sözlerimi ertesi gün Marsilya’da 
yayınlanan ‘Provence’ gazetesinde 
okudum. 

Burada karşınızda 
bir Türk çizer olarak 
bulunmaktayım, Türkiye’ye 
dönünce bir Yahudi çizer 
oluyorum, Yahudiler 
arasında ise Aşkenaz bir 
çizer olarak biliniyorum. 
Tek müşterek kimliğim, 
karikatürcülüğüm. 
Özgürlüğü orada 
tadıyorum.
İZEL ROZENTAL

             Biz 
köktendincilerden ziyade 
cehaletle savaşıyoruz; 
baktığı karikatürü 
anlamayan zihniyetle… 
Bugün karşınıza, bir 
Müslüman, bir Yahudi ve 
bir Katolik olarak çıktık. 
Sizlerle düşüncelerimizi, 
çizgilerimizi paylaşmaya 
geldik.
JEAN PLANTU

Ekibimiz toplu halde Ekibimiz toplu halde 
Vieux Port’da. Vieux Port’da. 
(Soldan sağa) Plantu, (Soldan sağa) Plantu, 
Nidhal, Chloé, Claire ve Nidhal, Chloé, Claire ve 
Laure. Yerlerde sürünen Laure. Yerlerde sürünen 
her zamanki gibi İzel.her zamanki gibi İzel.

            Bugün 
karikatürcüler 
Tunus’u terk ediyor. 
Geriye kalanlar ise 
ifade özgürlüğü 
karşıtlarının, 
teröristlerin, hatta 
politikacıların daha 
fazla gözlerine 
batıyor. Ama devam 
ediyoruz.
NIDHAL GHARIANI
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Serinin fikir babası George 
Lucas’ın orijinal serisinin ilk 
filmi olan ‘Gizli Tehlike’den 
(1977) 38 yıl sonraki ‘Güç 
Uyanıyor’un yönetmen koltu-
ğunda yakın dönem bilimkurgu-
aksiyon sinemasının yükselen ismi 
J.J Abrams oturuyor.
Senaryo, Abrams’ın da içinde bulun-
duğu üçlü bir ekibin kaleminden çıkma, 
diğer iki senarist türün önde gelen tec-
rübeli isimlerinden Lawrence Kasdan ile 
Michael Arndt.
Senaryo yazarı, yönetmen ve yapımcı 
olarak yer aldığı ‘Star Wars’ ve ‘Indiana 
Jones’ serileri George Lucas’a 5 milyar 
doların üstünde bir servet kazandır-

dı. Serinin ilk filmi dünya çapında 
bir popüler kültür fenomeni olmuştu. 
‘Gizli Tehlike’yi üçer yıl arayla çekilen 
‘Klanların Saldırısı’ ve ‘Sith’in İntikamı’ 
başlıklı iki film izledi.
‘Star Wars’ 24 filmlik James Bond 
ve 8 filmlik Harry Potter serilerinin 
ardında sinema tarihinin en çok hası-
lat getiren üçüncü serisi oldu. Bu 
seride Lucas’ın ardından yönetmenlik 
yapanlar, Irvin Kershner, J.J.Abrams, 
Rian Johnson, Dave Filoni, Richard 
Marquanal ve Gareth Edward gibi 
prestijli isimler oldu.
Dizide öne çıkan karakterler Han Solo, 
Darth Vader, Luke Skywalker ve Boba 
Fett’dir.
‘Star Wars’ın kazandığı Oscar ödülleri 
arasında, Sanat Yönetmenliği, Kostüm 
Tasarımı, Kurgu, Orijinal Şarkı, Ses 
Miksajı, Görsel Efekt ve Jüri Özel 
Başarı Oscar’ları var. Dizinin orijinal 
müziğinin bestecisi John Williams 
kariyerinin en prestijli çalışmalarından 
birini yapmış oldu.
Teknik olarak sinema tarihinin bu alan-

da ulaştığı zirveyi (her bölümü 
ile) zorlayan ‘Star Wars’ gösteriş-
li ve fütüristik gelecek kavramla-
rını, ışık kullanımı ve görsel efekt 

eşliğinde kullanmıştır.
İlk bölümden beri oynayan 

Harrison Ford’un dışında, dizinin 
ünlü oyuncuları arasında Ewan Mc 

Gregor’u, Liam Neeson’u, Terence 
Stamp’i, Mark Hamill’i ve Samuel L. 
Jackson’u saymak mümkün. Kadın kah-
ramanları ise Natalie Portman, Carrie 
Fisher, Keira Knightley canlandırdı.
Sinema tarihinin en çok ses getiren 
film serilerinden biri olan ‘Star Wars’ 
ile ilgili en çok konuşulan konulardan 
biri, filmlerin neden kronolojik sırayla 
çekilmediğidir. George Lucas bu terci-
hini endüstriyel sebeplere bağlar. Lucas 
sinema sanatının ulaştığı en büyük 
teknolojik imkânlarla çekilebilecek 
filmleri sona bırakmıştır. Diziyi hiç 
seyretmeyenlerin, örneğin genç neslin 
sinefillerinin bu seriyi takip etmeleri 
önerilir: 4-5-6-1-2-3 gibi. Yani ‘Yeni 
Umut’, ‘İmparator’, ‘Jedi’nin Dönüşü’, 
ile başlayıp ‘Gizli Tehlike’, ‘Klonların 
Saldırısı’ ile devam edip ‘Sith’in 
İntikamı’nı en sona bırakmaları…
Devam filmi niteliğindeki ‘Güç 
Uyanıyor’un konusuyla ilgili fazla 
detay verilmedi. Ancak fragmanlarda 
gördüğümüz kadarıyla Darth Vader’in 
mirasını yaşatan karanlık tarafa karşı 
Skywalkergillerin boş durmadıklarını 
görüyoruz. Kadroda Max Von Sydow, 
Andy Sarkis, Lupita Nyong da var. 

GÜNDEM
Viktor APALAÇİ

GÜNDEM
Viktor APALAÇİİİ

Bilimkurgu türünün öncülerinden 
biri olarak, fantastik sinemaya 

damgasını vuran ‘Yıldız Savaşları/
Star Wars’ serisinin 7. filmi 

‘Güç Uyanıyor’ 
18 Aralık’ta vizyona 

girecek.
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BİRİKİMLER
Suzi SABANER

İNANÇ 
KALIPLARINDA HAPİS 

KALMADIĞIMIZ, 
ÖZÜMÜZ 

OLABİLDİĞİMİZ, 
HER ŞEYİN 

DUYGUSAL OLUP 
BÜTÜN RUHLARIN 

BİR OLDUĞU VE 
UMUT VEREN BİR 

HİKÂYE...
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D
oktorlar taburcu 
olacağını söyle-
diklerinde kadın 
endişe, korku, 
yalnızlık ve ça-
resizlik hissetti. 
Hiç bilmediği bir 

yerde araba kazası geçirmişti. Olay 
yerinde saatlerce kaldıktan sonra has-
tanenin acil bölümüne getirilmişti. Ne 
gideceği bir yeri vardı o şehirde, ne de 
ayağa kalkacak hali. Başı dönüyordu, 
ayrıca çok ağrısı vardı. Ambulansa 
bindirdikleri andan itibaren, özellikle 
bo zuk yollardan geçerken sedyeden 
düşecek gibi olduğundan beri titre-
mesi durmamıştı. 
Başka bir şehirde yaşayan kardeşi-
nin gelip onu almasına daha bir kaç 
saat vardı. Kaza sırasında arabayı 
kullanan arkadaşını acil ameliyata 
almışlardı. Onun için de çok endişe 
ediyordu. 
Kardeşi beklemesini söyledi, o gele-
ne kadar bir tanıdıklarının o şehirde 
yaşayan dostlarının gelip onu hasta-
neden alacaklarını ve bir süre misafir 
edeceklerini haber verdi.
Gözünü açtığında yatağının ucunda 
melek yüzlü iki adam gördü. Bir kez 
daha ambülânsa bindirdiler kadını, 
ama bu sefer yeni tanıdığı iki kardeşin 
evine gidiyordu. Oraya vardıklarında 
evin girişi çok dar olduğundan belli 
bir yerde inmek zorunda kaldılar. 
İki kardeşin büyük bir ihtimamla 
kadını çarşafa yerleştirip sonra da iki 
ucundan tutup kaldırırlarken, “Bis-
millah” dediklerini duydu. İşte o an, 
o kelimeyi duyduğu o an birden her 
şey değişiverdi. Ne korku kaldı, ne de 
endişe. O çok tanıdık bir his geri gel-
di. Seneler öncesinde, yine böyle çok 
yalnız ve çaresiz olduğu zamanlarda 
evden çıkarken Mezuza’ya* dokunup 
öptüğünde dua ederken hissettiği o 
tarifi imkânsız, ifade etmesi çok zor; 
güven ve huzur dolu ilahi bir his. Em-
niyetteyim, yalnız değilim hissi. Ve 
o andan itibaren çok rahatladı. Artık 
titremiyordu. Kendisinin bile zor duy-
duğu cılız bir sesle “Allah sizden razı 
olsun” dedi.

***

Anlattığım hikâye tamamen gerçektir: 
Hatta hikâyedeki kadın benim.  Kar-
deşlerin evine girerken Antalya’da, 
Mezuza’yı öptüğüm zaman ise New 
York’taydım. Hiç bilmediğim bir yer-
de, hiç tanımadığım insanların elin-
den şimdiye kadar tattığım en güzel 
çorbayı içtim. Bana onların adlarını 
sorduklarında, “Birinin adı Melek’ti, 
aynı meleğe benziyorlardı” diye 
anlatmıştım. Daha sonra öyle olma-
dığını öğrendim ama ne fark ederdi 
ki. Benim için öyleydiler. Bugün eğer 
yürüyebiliyorsam biraz da o iki kar-
deşin beni yürütmek yerine çarşafta 
taşımaları sayesindedir.
Hikâyemi neden mi paylaştım? 
‘Berlin Üzerinde Gökyüzü’ ( Wim 
Venders) filmindeki Peter Handke’nin 
‘Çocukluk Şarkısı’ adlı şiirindeki bir 
bölüm gibi:

Çocuk çocuk iken
Çocuk olduğunu bilmiyordu
Her şey derin bir duygusallıkta idi
Ve bütün ruhlar birdi.

Çocuk çocuk iken
Hiç bir şey hakkında bir fikri yoktu
Alışkanlıkları yoktu
Sık sık bacak bağdaş kurardı
Koşmaya giderdi
Saçları yukarı doğru dik durur
Ve fotoğrafı çekilirken ifadesini değiştir-
mezdi.

İnanç kalıplarında hapis 
kalmadığımız, özümüz olabildiğimiz, 
her şeyin duygusal olup bütün 
ruhların bir olduğu,  değişik dini 
inançların aynı duyguyu verebildiğini 
anlatan ve umut veren bir hikâye ol-
duğu için… 
Böyle yaşanmışlıklar anlatılmaz ise 
yine aynı filmdeki hikâye anlatıcısının 
söylediği gibi “insanlık çocukluğunu 
kaybeder.” Ve ben anlatmaya devam 
edeceğim.

*Mezuza, Yahudi’lerin evin kapı perva-
zına yerleştirdiği ve içinde Tevrat’tan 

metinler bulunan kutucuk...
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SAĞLIKLI YAŞAM
Emre ÇOLAK *

Yürümek
Koşmakmımı

mi

KOŞABİLMENİN BİRİNCİ KURALI DÜZENLİ YÜRÜYEBİLMEK, YÜRÜYEBİLMENİN BİRİNCİ KURALI DA BU İŞE 
BİR BAŞLANGIÇ YAPABİLMEKTİR. KALP HASTALARI, TANSİYON HASTALARI, ŞEKER HASTALARI, OBEZİTE 

PROBLEMİ OLANLAR, MENOPOZ DÖNEMİ KADINLAR MUTLAKA DÜZENLİ YÜRÜYÜŞLER YAPMALILAR. 
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İ
nsanoğlu var olduğundan 
günden beri, temel ihtiyaç-
larını karşılamak için çeşitli 
yöntemler geliştirmiştir.  Bu 
yöntemler çoğu zaman, bir 
yerden diğer yere hareket 

etmeyi gerektiren yöntemler olmuştur. 
Örnek vermek gerekirse;  beslenmek 
için avlanmak, avlanmak için takip 
etmek, hayatta kalmak için kaçmak 
ya da saklanmak zorundaydı. İşte bu 
zorunluluklar, insanoğlunun kendi 
sınırlarını keşfetmesine, zorlamasına 
ve hayatta kalabilmek için mücadele 
etme yeteneğini geliştirmesine neden 
oldu.
Günümüze baktığımızda ise, bu temel 
ihtiyaçları karşılamak için avlanmak, 
takip etmek, kaçmak gibi zorunlu-
luklarımız olmasa da, hayatta daha 
uzun süre ve sağlıklı kalabilmek için 
bir yerden bir yere hareket etmeye 
ihtiyacımız var. İnsan anatomisinin 
keşfedilmesi, fizyolojik gelişmeler 
ve ortaya çıkarılan sağlıklı yaşam 
kriterleri, bizleri hareket etmeye 
yönlendirmektedir.
İnsanoğlunun yaşamak için geliş-
tirip kullandığı özellikler, gelişen 
toplumlarda, yetenekli insanların 
birbirleriyle olan rekabetleri saye-
sinde olimpik yarışmaların yanısıra 
gladyatörlerin Collesium’lardaki iti-
bar savaşlarının başlangıcı olmuştur. 
Peki, günümüzde biz bu özellikleri-
mizi nasıl kullanıyoruz?
Şöyle ki; artık toplumlar ve insanlar, 
geçmişin aksine tamamen hareket 
etmeme üzerine bir yaşam formatı 
oluşturuyor. İşyerinde ya da evde, 
sinemada ya da davetlerde ortaya 
çıkan format tamamen hareket etme-
mek üzerine oluşturuldu.
Kısaca özetleyelim;
Evden çıktık ve asansöre bindik, 
apartmandan çıktık arabamıza bindik, 
işyerimizde indik asansöre bindik. 
Karnımız acıktı, internet sitesinden 

yemek siparişi verdik işyerimize. 
Yemek bile kendisi geldi. İşyeri çıkışı 
yine asansör, yine araba ve evimize 
çıkarken yine asansör… Evde yeme-
ğimiz yoksa yine internet sitesinden 
kendi kendine evimize gelen yemek-
ler.  Hafta içi zaten çok yorulduk, 
hafta sonu dinlenelim.
Şimdi kendi kendimize soralım; bu 
yazılanların ne kadarını, kaçımız 
inkâr edebilir?
İşte bu noktada bilim insanlarının 
söyledikleri devreye giriyor. Hareket 
etmezsen ya hasta olur ya da erken-
den diğer dünyaya transfer olursun. 
Hastalığı önlemek ya da transferi 
olabildiğince ertelemek için neler 
yapabiliriz?
Biz buna şimdi, en basit hareket kabi-
liyetlerimizden olan yürüme, koşma 

penceresinden bakacağız.
Hepimizin bir kalbi ve 
kalp damarlarımız var. 

Kardiyovasküler sistem olarak 
adlandırılan bu mekanizmanın da 
bir görevi var. Bu görev en basit 
anlamda, kaslara ve organlara kan 
yoluyla oksijen ulaştırarak hayatta 
kalmamızı sağlamaktır. 
Kardiyovasküler sistemin, görevini 
tam anlamıyla yerine getirebilme-
si için bazı önemli noktalar var. 
Güçlü şekilde kan pompalayabilen 
bir kalp, esneyip gevşeyebilen ve 
aynı zamanda yeterli genişlikte 
olması gereken damarlar, kardi-
yovasküler sistemin en önemli 
parçalarıdır. Peki, nasıl güçlendi-
receğiz kalbimizi?
Kalp-kan dolaşım sistemini güç-

lendirmenin en basit yolu yürü-
mektir. Yürüdüğümüzde, kalbimiz 

gün içerisindeki rutin çalışma tempo-
sunun üzerine çıkacağından, normal 
günlere göre daha fazla kasılıp gev-
şeyeceğinden günden güne güçlene-
cektir. Bu yürüyüşler, kalp damarla-
rının esneklik özelliğini geliştirecek, 
damarlar içerisinde birikebilecek 
maddelerin o bölgeden kolayca uzak-
laştırılmasına yardımcı olacaktır. Kalp 
hastaları, tansiyon hastaları, şeker 
hastaları, obezite problemi olanlar, 
menopoz dönemi kadınlar mutlaka 
düzenli yürüyüşler yapmalılar.
Koşmak dediğimiz şey ise, düzenli 
yürüyüşlerle belli performansa ulaş-
mış insanların, fazla kilolarından 
daha hızlı kurtulabilmek ve kardiyo-
vasküler sistemlerini daha da güç-
lendirebilmek için yaptıkları hareket 
biçimidir. Aslında bakarsanız, hayatta 
her şeyde oluğu gibi hareket etmenin 
de basamaklaması var. Merdiven 
çıkarken bile tek tek çıktığımızı düşü-
nürsek, koşmanın ilk basamağının da 
yürümek olduğunu söylemek yanlış 
olmaz. 
Sonuç itibariyle, ilk insanlar ne yap-
tıysa, şu an bizde aynısını yapıyoruz. 
Onlar hayatta kalabilmek için bunu 
yaparken, biz daha uzun yaşayabil-
mek için yapıyoruz. Koşabilmenin 
birinci kuralı düzenli yürüyebilmek, 
yürüyebilmenin birinci kuralı da bu 
işe bir başlangıç yapabilmektir.
Hayatın hızından etkilenmeyin.  Daha 
sağlıklı bir hayat, daha dinamik bir 
kalp için hareket etmekten vazgeçme-
yin. 

* Co & Founder
Wtf Personal Coaching
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SEYAHAT TUTKUSU 
Esra HEKİMOĞLU
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Yaşantısı, doğası ve 

kültürü ile birbirinden 

çok farklı üç Arjantin 

şehri… Bariloche – 

Mendoza – Buenos Aires
M

FotoğraflarlaFotoğraflarla
  Latin  Latin  
AmerikaAmerika  
günlüğü -7-7

A
rjantin, Latin 
Amerika 
seyahatimin 
dördüncü ve 
son ayağı 
idi. Şiliʼden 
dağ yolundan 

Barilocheʼye geçip oradan 
da Mendoza yoluyla Buenos 
Airesʼe geldim. 
Seyahatimin başlangıç nok-
tasındaki kıyafetim şort ve 
tişört iken Barilocheʼye var-
dığımda üzerimdeki kıyafet 
içlik pantolon, üzerine kargo 
pantolon, polar, mont, şapka 
eldiven şeklindeydi. Kat kat 
giyine giyine lahana bebeğe 
dönüşmüştüm. Seyahatin baş-

langıcında etrafımdaki insan-
lar denize ve havuza girer-
lerken Barilocheʼde kayak 
yapıyorlardı. Bariloche 
dendiğinde aklıma gelenler 
dağlar, göller, ormanlar... 
Gözünün alabildiğine yeşil-
lik... Trekking, dağcılık, doğa 
sporları... Mendoza benim 
için şarap ve şarap kültürü 
demek. Buenos Aires ise çok 
farklı anlamı birden barındı-
rıyor içimde. Tango, çatla-
yana kadar yenen et, güzel 
insanlar, dans, müzik, sokak 
çalgıcıları, geniş caddeler, 
kocaman meydanlar... Ve 
ille de futbol... Hiç alakamın 
olmamasına rağmen.
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"Bariloche dendiğinde 
aklıma gelenler dağlar, 
göller, ormanlar... Gözünün 
alabildiğine yeşillik... 
Trekking, dağcılık, doğa 
sporları..."

"Mendoza benim için 

şarap ve şarap 

kültürü demek."

BARILOCHE
Rio Negro bölgesinde bir şehir. And dağlarının eteklerinde. Etrafı Nahuel 

Huapi, Gutiérrez, Moreno ve Mascardi gölleri ve Tronador, Cerro 
Catedral, Cerro López dağlarıyla çevrili.  Aslında Bariloche ile ilgili anla-

tılabilecek daha fazla bir şey yok. Çünkü tam bir doğa şöleni. Dağın 
tepesinden baktığınızda aynı anda birkaç tane gölü görmek mümkün.  

Barilocheʼde benim yapmış olduğum geziler... (Bunların dışında çok farlı 
alternatifler de mevcut.) 

Cerro Campanario: Yürüyerek veya kayak liftini kullanarak tepeye çıkıp 
etraftaki göllerin ve dağların manzarasının tadını çıkarmak... 

El Bosque de Arrayanes: Türüne az rastlanan turuncu renkli ağaçların 
bulunduğu ada ziyareti.. 

Cruce de Lagos: Nahuel Huapi gölü ve doğal parkı... 

sporları...

RiRio Negro bö
Huapi
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MENDOZA 
Arjantin şarap endüstrisinin kalbi 
olarak tanımlanan bir şehir. Çöl 

ortamında olmasına rağmen yapay 
sulama kanalları ile yemyeşil bir şehir 
haline gelmiş.  Şehrin kendisi, gezmek 
adına çok sempatik ancak asıl yapıla-
cak aktivite, bağları ve şarap fabri-
kalarını gezmek. Bir de o bölgede 

yer alan doğa harikası Puente 
del İnca seyahati yapma-

nız mümkün. 

Puente del İncaPuente del İnca
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"Buenos Aires ise çok farklı anlamı birden 

barındırıyor içimde. Tango, çatlayana kadar yenen 

et, güzel insanlar, dans, müzik, sokak çalgıcıları, 

geniş caddeler, kocaman meydanlar... Ve ille de 

futbol... Hiç alakamın olmamasına rağmen." BUENOS AIRES
Latin Amerikaʼdaki en büyük 
şehirlerden biri. Buenos Airesʼte 
yaşayanların lakabı ʻportenosʼ. 
Bu lakap bu şehirde yaşayanların 
büyük çoğunluğunun göçmen olma-
sı dolayısıyla takılmış. 
Ben Buenos Airesʼi merkez olarak 
kullandım ve arada İguazu ve El 
Calafate seyahatlerimi buradan 
yaptım. 
La Boca: Buenos Airesʼin 48 
mahallesinin (barrio) en ünlüsü. 
Riachuelo Nehriʼnin dünyanın 
en geniş nehri Río de la Plataʼya 
açıldığı ağızda yer alıyor, Buenos 
Airesʻin en renkli mahallesi demek 
mümkün. Caminito, La Bocaʼnın 
trafiğe kapalı caddesi. Her taraf 
duvar resimleri, grafitlilerle dolu. 
Rengârenk. Sokakta her an tango 
yapanlara rastlamak mümkün.
Bir de La Boca demek futbol 
demek. Gitmişken La Bombonera 
stadyumunu ziyaret etmeden 
olmaz. 
Cementerio de la Recoleta: 
Bir şehre gidip de mezarlık 
ziyaret edilir mi? Eğer Buenos 
Airesʼteyseniz edilir. Burası zengin 
ailelerin mezarlarının bulunduğu 
yer. Bu kadar ziyaretçisinin olması-
nın ana nedenlerinden birisi de Eva 
Peronʼun mezarının burada olması.
Palermo Viejo: Bu bölge taş 
caddeleri, kitapçıları barları ve 
butikleriyle çok keyifli.  
San Telmo: Buenos Airesʼin en 
eski mahallelerinden. Antikacılar, 
tasarım dükkânları, restoranlar ve 
ille de sokakta tango...
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La Bombonera La Bombonera 
StadyumuStadyumu

Cementario de la Recoleta Cementario de la Recoleta 

Metropolitan Katedrali
Metropolitan Katedrali
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TANGO
Her an her yerde. Yaşamın içinde. Hafta sonları, öğleden 
sonraları mahalle kulüplerinde toplanıyorlar. Öncesinde bir 
saat ders, sonrasında da herkes dans ediyor. Genç yaşlı... 
İyi dans edenler, yeni başlayanlar, herkes bir arada...
Buenos Aires gitmişken kalmak isteyeceğiniz, bu şehirde 
yayılsam, günlük yaşamın tadını çıkarsam, tango öğren-
sem dediğiniz şehirlerden.Arjantin ise o kadar büyük ki... 
15 günlük bir seyahatin bile Arjantinʼe yetmesi mümkün 
değil. Hangi tarafına yetsin ki zaten... Mesela Saltaʼyı ve 
Arjantinli kovboyların bölgelerini gezemedim. Ama aklı-
mın bir yerlerinde varlar, o yüzden bir gün onlara da sıra 
gelecek...  

"Tango.. Her an her yerde. Yaşamın 

içinde. Genç yaşlı.. İyi dans edenler, 

yeni başlayanlar, herkes bir arada..."

esrahek@gmail.com
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KOROPLAST’TAN
GÜL G B E L K
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ASTROLOJİ
Rasim ÜRETMEN

2 3 Kasım – 21 Aralık tarihleri ara-
sında etkili olan Yay burcunun 
yönetici gezegeni Jüpiter’dir. Jüpiter 

şans ve bolluk gezegenidir. Jüpiter aynı 
zamanda neşeli, kısmetli, mutluluk 
ve büyüme gezegeni olarak da bilinir. 
Aslında Jüpiter dokunduğu her şeyi 
genişletir. Jüpiter uzak görüş, inanç, 
iyimserlik, sadakat, özgüven ve bilgelik 
getirir. Ayrıca inanılmaz şifa gücü, sağlık 
ve egzersizle elde edilen olumlu gelişme-
lerle bağdaştırılır. Jüpiter büyük ve geniş 
düşünmeniz için sizi cesaretlendirir. 
Çeşitli etik ve ahlaki kavramları ince-
lememiz, felsefe yapmamız ve adalete 
ihtiyaç olup olmadığını araştırmamız için 
bizi teşvik eder. Ayrıca geniş ve dengeli 
üniversite eğitimi almanın değerini vur-
gular. Jüpiter tıbbi astrolojide karaciğeri, 
kanı, damarları, kalça ve baldırları yöne-
tir. 
Yay ateş elementidir ve değişken nite-
lik taşır. Yay insanı enerjisi, canlılığı ve 
koşullara uyabilme özellikleri ile başarılı 
olur. Jüpiter'in verdiği şans da buna 
eklenince hayatta pek çok istediğini elde 
edebilir ama her şeyden çabuk bıkma 
huyundan vazgeçip kendini disiplin altı-
na sokması gerekir; yoksa yeteneklerini 
boşa harcayabilir. Değişikliğe ihtiyacı 
olduğundan aynı anda birkaç konu ile 
birden ilgilenir ve aynı işe bağlı kalmayı 
sevmez. Bu yüzden bilgisini derinleştir-
meden, yüzeyde kalan biri olma tehli-
kesi vardır. Yay burcu bilmediği şeyleri 

araştırmaya ve keşfetmeye meraklıdır. 
Felsefe, ruhsal dünya ve metafizik üzeri-
ne kafa patlatır. Parlak bir zekâya sahip-
tir. Yeni kültürler, yeni insanlar, yeni 
ülkeler tanımak ister. Farklı kültürlerle 
ilgilenir. Ateş elementi özelliğini macera 
ve keşif arzusuyla ortaya koyar. Nereye 
olursa olsun seyahat etmeyi ve gezmeyi 
sever. Onun için önemli olan yolculuğun 
kendisidir. Yolculuklar onun göçebe 
ruhuna iyi gelir, buna ihtiyacı vardır. 
Fiziksel olarak seyahate çıkamıyorsa 
mutlaka zihnini geliştirmesi gerekir. 
Seminerlere, kurslara gider ya da üni-
versiteye geri dönmek ister. Geçmişin ve 
bu anın günlük olaylarının altında yatan 
ahlaki ve manevi değerleri inceler. Ateş 
elementinin verdiği enerji ile araştırır, 
keşfeder, varsayımlar üzerine kafa yorar 
ve tartışmalar yaratır. Bilgileri toplar, 
korur, sentez yapar ve dağıtır; bu yüzden 
de biraz filozoftur. İyi bir konuşmacıdır. 
Açık oturumları, panelleri, basın toplan-
tılarını seyretmekten zevk alır. Ufukları 
geniştir ve büyük işler ve olaylarla ilgi-
lendiğinden ayrıntılar üzerinde durmaz. 
Yay biraz da sabırsızdır, onun için önemli 
olayların ayrıntılarından sıkılır.
Yay insanı, içtenliği ve iyimser bakış açısı 
ile tanınır. Cömert, neşeli ve zekidir. Bu 
özellikleri ile toplumda aranılan ve beğe-
nilen bir tiptir. Başkalarının özgürlüğüne 
saygı duyması ve iyi niyeti ile toplumda 
kendisine iyi bir yer yapar. Sıcak ve çabuk 
heyecanlanan bir yapısı olmasına rağmen 

içinde kötülük yoktur. Kin tutmaz ve 
bağışlayıcıdır. Açıksözlü, dürüst Yay tüm 
iyi niyetine rağmen patavatsız konuşmaları 
ile insanları yaralayabilir. Sportif bir yapısı 
vardır. Bütün açık hava sporlarından özel-
likle binicilikten hoşlanabilir. Hayvanlarla 
arası iyidir ve çok merhametlidir. Kapalı 
yerlerde sıkılır; doğada, açık ve geniş alan-
larda bulunmaktan büyük mutluluk duyar. 
Yay insanı özgürlüğüne çok düşkündür. 
Ateş elementi olduğu için coşkuludur ama 
özgürlüğünü kaybetmekten korktuğu için 
sevdiği zaman bile kolay kolay bağlan-
maz. Kısıtlanmaktan ödü kopar. Kıskanç 
ve sahiplenici insanlar klostrofobi etkisi 
yaratabilir; nereye kaçacağını şaşırır. Ancak 
beğendiği ve kendisini kısıtlamayacağına 
inandığı birine bağlanabilir. Kendisi gibi 
kültürlü ve akıllı bir eş arar.
Yay insanının olumlu ve olumsuz özellik-
lerini birkaç kelimeyle özetleyelim; akıl, 
anlayış, felsefe, ileri görüş, metafizik, etik, 
idealist, hayalperest, ahlaklı, açık fikirli, 
iyimser, umutlu, kaygısız, neşeli, açık 
yürekli, cömert, yardımsever, insancıl, 
merhametli, hoşgörülü, gerçeği arayan, 
kâşif, maceracı, gezgin, açıksözlü, doğru-
cu, atletik, hayvanları seven, özgürlüğüne 
düşkün, ukala, kendini beğenmiş, kafası 
bulutların üzerinde, ayakları yere basma-
yan, dikkafalı, dogmatik, gerçekçi olma-
yan, üşengeç, abartılı, dağılmış, dağınık, 
sorumsuz, umursamaz, yerinde durama-
yan, kumarbaz. 

rasimuretmen@gmail.com

YAYYAY
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AKTÜEL
İlona LEVİ

Klasikleşmiş ‘Kırmızı Bardak’, 
Starbucks misafirleri için yılbaşı 
döneminin hızla yaklaştığını ve 
yeni yıl lezzetlerinin menülere 
gelişinin habercisidir. “Kırmızı 

Bardaklar” bu yıl da yeni 
yıla özel Latte lezzetlerle 

kahve tutkunlarını Starbucks 
mağazalarında karşılıyor.

KIR-MI-ZI Bu sabah karanlığı küçük melekler yırttı 
Şafak tatlı bir düştü şafak tatlı bir düştü 
Gerçeklere uyanmak bugün çok hoştu 

Işık ışık ışık daha çok ışık 
Umut umut umuuut daha çok umut 
Yeni yıl yeniden yine yeniden yenile bizi 
Umutlarımızın ah tek habercisi 

Biz en gençleriz 
Biz en açığız 
Biz en hazırız 
Mutluluk vaatlerine 

En aşık biziz 
Barış biziz 
Gelecek biziz 
Sizi de bekleriz 

Bu sözler size tanıdık geliyor mu? 
Tarkan’ın 2013 yılı için yazdığı yeni yıl 
şarkısı! Şu an kulağa ne kadar anlamlı 
geliyor. Umut dolu diyor, barış diyor… 
Enerjimizi yüksek tutarak başlamalı 
yeni yıla, hediye almalı bir tebessüm 
için, yeni yerler görmeli 
ilham için… 

Mutlu 
İnsanlar 

Mutlu insanlar yaratmak 
için tasarlıyor Melis 

Kolyozyan Levi. El emeği 
göz nuru seramikleri 

şekillendiriyor insanların 
hayatlarına dokunmak 
için. Sizde mutlulukları 
paylaşın ve mutlu olun 

yeni yılda! 

Güzel Kelimeler Dükkanı- lugat 365
Bazen karşınızdakine iyi dileklerinizi ya da eleştirilerinizi 

söyleyemeden boğazda düğümlenme yaşarsınız işte 
‘Güzel Kelimeler Dükkanı’ size burada destek 

oluyor. Farsça ve Osmanlıca  kökenli türünden 
Türkçe kelimeleri anlamları ile size hediye 
ediyor. Deneyin derim! Mesela ben sizin için 
‘empati’ yi seçtim. Başkasının duygularını 
anlama ve hissetme yeni yılınızda eksik 
olmasın! Başkası ile özdeşlik kurup daha 
anlayışlı olun o zaman yeni yılda insan iliş-

kilerinizin su gibi akıp gittiğini göreceksiniz. 

Küçük Prens’in 
gülüne söylediği gibi 

hiçbir şey mükemmel 
değildir. O nedenle 

size mükemmel 
bir yıldan 

ziyade mutlu ve 
huzurlu bir yıl 

diliyorum! 

YAY
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Şimdi ben bu alafranga görünüş ama 
alaturka ruh hali ile son üç seçimdir 
gönüllü olarak oy saymaya gidiyorum. 
Amacım çok basit: hile olmasın. İlk 
keresinde Sancaktepe 
diye bir güzide muhiti-
mizdeydim. Benim ayı-
bım tabii böyle bir yerin 
varlığından bile haberdar 
olmamak, Yandex’in 
yardımları ile bir şekilde 
buldum okulu. 
Hangi akla hizmet bil-
miyorum ama fosforlu 
pembe puf puf bir mont 
giymişim. Sınıfa ürkekçe 
girdim, müşahitlerin 
oturduğu yere oturdum, etrafı seyret-
meye başladım. 3 saat sonra sandık 
başkanının, yanındaki sandık görevlisi-
ne dönüp “Bu yabancı kızcağız ne arıyor 
burada?” dediğini duydum. Etrafa bir 
bakıp benden bahsettiklerini anlayın-
ca, “Efendim ben Türkçe konuşuyorum, 
Türk’üm dedim.” Yabancı dil konuştu-
ğumu sanan sandık başkanı yine aynı 
şekilde yanındakine, “Ne diyor?” diye 
sorması ile tane tane konuşup kendimi 
anlatmam gerekti. 

Bu seferkinde ise artık bayağı deneyim-
liyim. Muhit Piyalepaşa, okulun yerini 
bulduran yine aynı Yandex. Bu sefer 
daha normal giyimliyim, patlayan renk-

lerden uzak durdum. Daha ön-
ceki deneyimlerde bir sürü eski 
kurt ile sohbet etmiştim. 
Gerçekten sabah sabah afyon 
patlamamışken önünüze ko-
nulan 400’ün üzerindeki oy 
pusulası ve zarfını düzgün 
saymanız çok zor. Biri sayar 
424, biri sayar 423. Hooop yeni 
baştan. Çok da göze batmamak 
için kibarca, ihtiyaçları oldukça 
bendeki eski kurt bilgilerini 
paylaştım. Bir süre sonra hiç is-

mimi söylemediğimden müşahit hanım 
aşağı, müşahit hanım yukarı oldu. 
Neyse en azından buradakiler Türk 
olduğumu anladı derken... Yine 4 saat 
sonra sandık görevlilerinden biri, “Ara-
mızda konuşuyorduk da anlayamadık. Siz 
yabancı mısınız?” diye sordu. Şimdi 
durum hassas... “He ya… Amerikan 
Konsolosluğu Piyalepaşa’daki okulun 
bir sınıfını izleyeyim diye gönderdi” 
diyemiyorsunuz. Cevap basit, “Tabii ki 
efendim Türk’üm.”

Tabii bu durum, bana avantaj sağlıyor-
sa hiç itiraz etmem. Üniversitenin ilk 
döneminde Sosyoloji sınavından benim 
de anlamadığım bir şekilde AA aldım. 
Daha sonra öğretim görevlisinin yabancı 
uyruklu öğrencilerin nasıl uyum zorluğu 
çektiğini, onlara destek olmak gerektiğini, 
Türkçelerinin yeterli olmayabileceğinden 
bahsettiğini duyup olayı aydınlatmıştım. 
Kurumsal firmalardaki ilk günlerimde 
genelde ‘eşşek şakaları’ için kullanılı-
rım. Şaka basit: İngilizcesi iyi olmayan 
bir arkadaşa, “Bu yeni ekip arkadaşın, 
Amerika’dan 1 seneliğine değişim programı 
ile geldi” denmesi, sonra da karşıdakinin 
süklüm püklüm İngilizce konuşmasını 
seyredip dalga geçmek. 
Bir de tabii mutfak için malzeme alma-
ya çıktığım ilk zamanlarda turist gibi 
görünürken, Kayserili gibi pazarlık 
yapmaya çalışmak çok zordu. Bir sıfır 
yenik başlıyordum. 
Diyeceğim o ki herkeste Starbucks bar-
dağına yanlış yazılmış isminin resmi 
vardır. Bende ise ilk keresinde doğru 
yazılmış, tek bir bardağın resmi var. 
Yine de ismimi ve bana kattıklarını çok 
seviyorum. 
Şimdi gelelim yemeğe:

GURME
Shirley KASTON

kılavuzu
İsmimin Shirley olmasını kenara bırakarak, fiziğimin de Türk’e benzemediğini 

belirtmek isterim. Hepsi benzeseydi de muhtemelen hal ve hareketlerden sıkıntı 
olabilirdi. Ama bir şekilde Anadolu Lisesi ve Devlet Üniversitesi formasyonu almış 

olduğumdan bir yanım bayağı alaturka. Gözünüzde canlanmıştır umarım.
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Malzemeler:
 3 kaşık şeker
 3 bardak içme suyu
 ½ kg elma artığı
 Cam kavanoz
 Temiz mutfak bezi

Hazırlanışı
Şekeri suyun içinde eritin. 
Elma artıklarını seramik veya 
cam bir kaba yerleştirin. 
Elmaların üzerine suyu ekleyin. 
Su tüm elmaları kaplayacaktır, 
bazıları suyun üstüne yüksele-
bilir. 
Üzerini temiz bir mutfak bezi ile 
kapatın. Tüm süreç için oksijen 
oksijen gerekiyor. Mutfak bezi 

olmasının sebebi bu. 
1 hafta boyunca oda sıcak-
lığında güneş görmeyen bir 
yerde bekletmek gereki-
yor. Her gün tahta bir kaşık 
ile 2-3 kez iyice karıştırın. 
Fermantasyon başladığında 
karıştırırken suyun bulanık-
laştığını göreceksiniz. 
1 haftanın sonunda sıvının 
renginin koyulaştığını göre-
ceksiniz. Sıvıyı süzün. 
Aynı şekilde sıvıyı 3 hafta 
daha karıştır. Kokusunun 
alkolden hafif ekşimsi sir-
keye doğru geçmesi lazım. 
İstediğiniz ekşiliğe gelince 
artık bir kaba alıp kapatabi-
lirsiniz. 
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Tips and Tricks

 Elmaların kabuklarında ilaç 

artığı olduğunu düşünüyorsanız 

-ki eğer özellikle organik ve 

zirai ilaçlama yapılmamış 

elma almadıysanız kesin ilaç 

artığı vardır- sadece çekirdek 

kısımlarının olduğu orta kısmı 

kullanın.  Diğer türlü kabukları 

da kullanabilirsiniz. 

 Her bir bardak suya 

bir yemek kaşığı şeker 

kullanabilirsiniz. 

 İçme suyu olması önemli. 

Daha doğrusu klorlu su 

olmaması önemli. Klor, 

sirke olması için gereken 

fermantasyon sürecini bloke 

ediyor.

Elma SirkesiElma Sirkesi
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Tips and Tricks

 Zencefili en kolay soymanın 

tekniği, bir kaşığın kenarı ile 

kazıyaraktır.

 Zencefillerin körpesini bulmak 

az lifli olmasını sağlar. 

 Eğer zencefil şekerlerini pudra 

şekeri gibi bir şekerle kaplaya-

caksanız şurubun içinde tüm 

gece bekletmeyip zencefiller 

sıcakken delikli kaba dizip şuru-

bun iyice üzerinden akmasını 

bekleyin ve 1 gece boyunca 

kurumasını bekleyin. Kuruyan 

zencefil şekerlerini pudra şeke-

rine batırıp fazla şekerini üzerin-

den silkin. 

 İsterseniz şekerleri şurubu için-

de 1 aya kadar buzdolabında 

koruyabilirsiniz. 

Afiyet olsun...

Malzemeler:
 800 gr şeker
 1 lt su
 600 gr taze zencefil 
 1 tutam tuz

Hazırlanışı:
Zencefilleri soyun ve ince bir 
şekilde dilimleyin. Mandolin 
kullanabilirsiniz bunun için.
Zencefilleri bir tencereye alın 
ve tamamını kaplayacak 
kadar su ekleyip kaynamaya 
getirin, ardından kısık ateşe 
alıp 10 dakika bekletin. Daha 
sonra suyu süzüp aynı işlemi 
tekrarlayın. 

Bu arada su, şeker, tuz ve 
zencefil parçalarını 106 dere-
ceye gelene kadar ısıtın. Eğer 

dereceniz yoksa korkacak 
bir şey yok. Şurubun halen 
beyaz olması lazım, sarı olana 
kadar beklemeyin. Ama bu 
tanım sanırım köprüden önceki 
son çıkıştan çık gibi oldu. Son 
çıkış olduğunu ancak köprüye 
gelince anlarsınız. Neyse bunu 
aklınızda tutun. Bir diğer anla-
ma şekli de soğuk suya dam-
lattığınızda top şekline gelip 
sertleşmesi lazım. 
Ateşten alıp bir gece boyun-
ca soğumasını bekleyin. 
Zencefiller bu süre içinde şuru-
bu iyice emecektir. 
Ardından zencefillerin şuru-
bunun akıp kuruması için 
delikli bir kabın üstüne koyun 
ve en az 1 gece kurumasını 
bekleyin. 

Zencefil SekeriZencefil Sekeri
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Bir zamanlar yanık tenli 
olmak hiç de makbul değil-
di; özellikle Avrupa’da 

yanık teni moda haline getiren ve 
Fransız Rivierası’nda yaptığı tatil-
lerde bronzlaşarak, aristokratlarla 
zenginlere sevdiren Chanel olmuş-
tu. O zamana kadar koyu renk 
ten halkı, köylülüğü, yoksulluğu, 
köleliği temsil etmişti; asiller ve 
kraliyet ailesine mensup olan soy-
lular beyaz tenli olurdu. Özellikle 
Mısır’da asiller ve halk arasındaki 
en büyük ayrım ten rengi üzerin-
den yapılırdı. Çin, Hindistan ve 
İran’da da soylu ve halk birbirin-
den aynı yolla ayrılırdı. Güneşten 
yanmamak için de şemsiye kulla-

nılırdı. Şemsiye, Arapça “şems” 
yani güneş kelimesinden türemişti 
ve tarihteki ilk işlevinin yağmurla, 
karla hiçbir alakası yoktu.  
Şemsiyenin dini anlamlar taşıdığı 
da oluyordu. Örneğin, Mısır’ın 
Gökyüzü Tanrıçası Nuit elinde 
şemsiye dünyayı korurken res-
medilmişti. Ya da Ortaçağ’da 
Papa’nın dini törenlerinde kulla-
nılacaktı. Altın çağını Napolyon 
zamanında yaşayacak, bir akse-
suar olarak Fransız kadınlarının 
elinden düşmemeye başlayacaktı. 
Bir aksesuar olarak kullanılması-
nın yanı sıra, ilk kez yağmurdan 
korunmak için de o dönemde 
tercih edilecekti. Şemsiyeler, bizi 

Yıllar içinde estetik ve işlevsel nedenlerle kullanılan şemsiyenin, bir 
zamanlar güneşten korunmak için icat edildiğinde, bugün yağmur denilince 

ilk akla gelen şey olacağını kimse bilemezdi. 

STİL 
Aslıhan IŞIN

Şemsiye



7979

yağmur ve kardan koruyan bugünkü 
işlevini o günlerde, yılın üçte ikisini 
yağmurla geçiren İngilizlere borçlu 
olacaktı. Bugün dış mekânlarda kul-
lanılan, restoranların, kafelerin açık 
alanlarını, balkonları, terasları güneş-
ten koruyan şemsiyeler de bu işlev-
leriyle ilk kez İngilizler tarafından 
kullanıldı. İngilizce şemsiye anlamına 
gelen “umbrella”, Latince gölge, yani 
“umbra”dan geliyordu. Öte yandan, 
kimi kaynak ve kayıtlara göre şem-
siyeyi İngilizlerden önce Romalılar, 
hatta Çinliler kullandı. Üstelik 
Romalılar da güneş değil, yağmur-
dan korunmak için kullanmışlardı. 
Çinliler ise kâğıttan da olsa yağmura 
karşı şemsiyeyi ilk kez kullananlar 
olabilirdi, tabii mumlayıp su geçirmez 
hale getirdikten sonra. Belki de bu 
iddiaların hepsi doğruydu. Farklı ya 
da paralel zamanlarda şemsiye farklı 
kültürlerde kullanılmış olabilirdi. 
Ve fakat şemsiye tüm gelişmelere rağ-
men 18. yüzyıla kadar yalnızca kadın-
ların kullandığı bir aksesuar olarak 
kalacaktı. Ta ki İngiliz centilmen Jonas 
Hunway, söylenenlere aldırmayarak bu 
tabuyu yıkıp şemsiyenin erkekler ara-
sında da yaygın şekilde kullanılmasını 
moda haline getirene kadar. Böylece 
hem yağmurdan ıslanmayarak, hem de 
baston gibi kullanarak şemsiyeye alışan 
erkekler, onca zaman direndiklerine 
değmediğini anlayacaklardı. 
Tarihte şemsiye ile ticareti bir araya 
getiren, 1786 yılında İngiliz John Beale 
olacaktı. Patentini aldığı ilk şemsiye 

dairesel bir külahtı ve onu pek çok 
girişimci izledi. Artık şemsiyeler seri 
üretiliyordu, ancak özel malzemeler-
den yapılanlar her zaman prestijini 
koruyordu. 20. yüzyıl şemsiyelerin en 
hızlı gelişme gösterdiği yüzyıl oldu. 
1930’larda bronzlaşmak moda olunca, 
şemsiye güneşte kullanılmaktan kur-
tuldu; artık sonbahar ve kış mevsim-
lerinin aksesuarı olmuştu. Geleneksel 
malzemeler olarak pamuk ve ipekten 
üretilen şemsiyelerde, 1950’lerde nay-
lonun bulunmasıyla artık bu malzeme 
de kullanılmaya başlamıştı. Böylece 
artık daha sağlam şemsiyeler daha çok 
sayıda ve hızlı üretiliyordu. 1970’lerde 
şemsiyenin eşsiz bir promosyon malze-
mesi olduğu keşfedildi; artık şemsiye-
ler reklam sloganları taşıyordu. 
Ayrıca, şemsiyenin formu var oldu-
ğundan bu yana insanları etkiledi; 
Marilyn Monroe başta olmak üzere, 
reklam çekimlerinin bir numaralı ter-
cihi oldu. Fotoğrafçıların ışığı yönlen-
dirmek için kullandığı şemsiyeler de 
dâhil, bu aksesuar ne için kullanılırsa 
kullanılsın formu bozulmadı. Zaman 
içinde katlananları icat edildi. Hatta 
şemsiyeler o kadar küçüldü ki, katla-
nıp çantaya sığanların da olabilecek en 
hafifleri üretildi. Şemsiye halen güneş, 
yağmur, kar ve her şey için siperlik 
olarak kullanılıyor. olarak kullanılıyor. 
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Yeni yıla az bir zaman 
kalmışken ışıltılarla dolan 
sokaklar, yoğun alışveriş 
şenlikleri, etrafta artan 
bir koşuşturmaca ve kışın 
resmen geldiğini gösteren 
soğuklarla şehir ister istemez 
sizi yılbaşı ruhuna çekiyor. 

YILB  ŞIYILB  ŞI 
MOD        SIMOD        SI

Dünyada 

MODA
Leyla MERİÇ
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YILB  ŞII 
MOD        SI
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azıları için gereksiz bir karmaşa, bazıları 
için önemsiz bir gün olsa da yılbaşı, büyük 

bir kesim için hala tatlı bir heyecen uyandırıyor.  
Günlük koşuşturmacalara yeni yılın yaklaşması 
ile; ne program yapmalı, ne giymeli, ne hediye 

almalı gibi maddeler de ekleniyor. 
Kimi yurtdışı planları, kimi parti planları, 
kimi yemek planları, kimi evde arkadaşlarla 

eğlence programı, kimileri de evde aile ile daha 
sakin bir gece planı yapıyor. 

Peki yılbaşı modası nedir? 
Ve her bir farklı programa göre 
yılbaşında nasıl giyinilir?
Klasik severler için kesinlikle siyah vazgeçilmez. 
Ancak yılbaşı gecesinin farkını hissetmek için tarza 
uygun ek bir dokunuş yapmak gerek. 
Rock chic görünüm yakalamak için siyah 
skinny kot, tayt ya da mini etek üzerine 
parıltılı, gümüş aksesuarlı bir bluz ve 
tamamlamak için ise deri ceket giyile-
bilir. Buna ek olarak asi saçlar, buğulu 
gözler ve kırmızı ruju da unutmamalı. 
Daha klasik bir tarz için ise siyah elbise; 
ister mini, midi ya da uzun olsun en 

güvenilir tercihtir. Siyah elbiseyi sıradanlıktan çıkar-
mak için ise farklı kesim etek ve dekolteler, trans-
paran ya da dantel detaylar, püsküller,  altın ya da 
gümüş pırıltılar ya da yılbaşının vazgeçilmezi kırmızı 
detaylar kullanılabilir. Bu detaylar ister kıyafetin bir 
parçası olsun, ister üzerine kullanacağınız aksesuarlar 
olsun tarzınıza hareket katacaktır. Ancak bu detay-
lardan birden fazlası birlikte kullanıldığında abartıya 
kaçmamasına dikkat edilmeli.
Elbise, pantalon, etek ya da tayta, tulum da şık ve 
rahat bir alternatif olarak düşünülebilir.
Siyah dışında ise katılınacak etkinliğe göre bordo, 
kırmızı, dore, beyaz, gri ve gümüş de şık alternatifler 
olacaktır. Eğer bir partiye gidiliyorsa ve ortamı kaldı-
rıyorsa pop renklere de gidilebilir.
Ayakkabı olarak ise ortamın şıklığına göre kesinlikle 
topuklu, stiletto en şık tercihlerden fakat parti ortamı 
ise rahatlık önemli. Bu durumda küçük topuklar ter-
cih edilebilir. Farklı alternatifler ise  babet, düz botlar 
ya da şık, pırıltılı bir lastik ayakkabı olabilir.

Yılbaşı için kyafetinizi, ayakkabınızı, aksesuarları-
nızı seçtiniz peki ya iç çamaşırı? Genelde yaygın 

olarak bilinen yılbaşında kırmızı iç 
çamaşırı giyilmesinin bazıları için 
bir gelenek olduğudur. 

h 

; 

topuklu, stiletto en şı
ise rahatlık önemli. B
cih edilebilir. Farklı a
ya da şık, pırıltılı bir

Yılbaşı için kyafeti
nızı seçtiniz peki

olara
çç
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GÜNEY 
AMERİKA 

Eğer Güney Amerikaʼda 
iseniz, Sao Paolo, La 

Paz, Bolivia, Venezuela, 
Brezilya, Ekvador 

gibi yerlerde renkli iç 
çamaşırı giymek yılbaşı 

geleneklerinin bir 
parçası. Gelecek sene 
aşk diliyorsanız kırmızı, 
bolca para diliyorsanız 
sarı iç çamaşırı tercih 

etmelisiniz.

BREZİLYA 
Brezilyaʼda 

ise yılbaşında 
herkes bembeyaz 
giyiniyor. Beyaz 

giyinmenin 
yeni yılda şans 
getireceğine 

inanıyorlar. Başka 
bir gelenek ise 
yılbaşı gecesi 

ilerleyen saatlerinde 
beyaz kıyafetlerle 

deniz kenarına 
gidip dilek tutarak 

denize çiçek atmak. 

ROMANYA  
Romanyaʼlı erkekler 2000 
yıllık bir geleneğe uyup 

kötü ruhları kovmak için ayı 
kostümü giyiyor ve etrafta 

dans ediyorlar. 

FİLİPİNLER
Filipinliler, puantiyeli 

kıyafetler giymeyi 
tercih ediyorlar.  

Ceplerinde ise bozuk 
para taşıyorlar. 
Bu gelenekleri 

yuvarlak objelerin 
bereket getirdiğine 

inanmalarından 
geliyor.

JAPONYA Japonyaʼda yeni yıla 

girerken, yeni yılın simgelediği hayvan 

kıyafetini giyiyorlar. Yeni yılın ilk gününde 

ise yeni kıyafetler giymeyi tercih ediyorlar.

Tüm gelenekleri de öğrendiğimize göre artık dünya-
nın her yerine yeni yıla girmeye hazırız. Yeni yılın 
herkese huzur, sağlık, mutluluk ve başarı getirme-
sini; umudun hiç kaybolmadığı, hep daha aydınlık 
günlerin olduğu bir yıl olmasını dilerim. 

ÇİN Çinʼde ise kırmızı kıyafetler tercih ediliyor. Farklı bir gelenek ise yeni yıldan önce alınmış yeni bir çift terlik giyilmesi. Bunun anlamı ise sizin hakkınızda konuşan, dedikodu yapan insanların üzerine basmak.  İTALYA Italya ve İspanyaʼda da kırmızı 
iç çamaşırı giyme geleneği bulunuyor. 

Şans getirdiğine inanılıyor.

ARJANTİN 
Arjantinʼde ise yepyeni 

pembe iç çamaşırı 
giymenin yeni yılda aşkı 
getireceğine inanılıyor.

EKVADOR  İlginç bir gelenek 
daha Ekvadorʼda erkeklerin palyaço 

gibi makyajlar, mini etekler, ucuz 
renkli peruklarla dolaşmalarıdır. 
Bunun sebebi yılbaşı gecesinin, 

geçen yılın ʻdulʼu olduğunu 
simgelemesidir. Dullar gece boyunca 

sokakta arabaları durdurup seksi 
danslar sergiliyorlar. Bu, büyük 
grupların etraflarında toplanıp, 

onları seyrederek, eğlenmelerine 
sebep oluyor.

İRAN 
Iranʼda ve 

Kolombiyaʼda 
da Japonya 

gibi yeni yılda 
yeni kıyafetler 
giymeyi tercih 

ediyorlar. 
Guatemalaʼlılar 
da yeni yılda 
yeni kıyafet 
giymenin 
iyi şans 

getireceğine 
inanıyorlar.

MEKSİKA 
Meksikaʼda 
ise renkler 
yeni yıldaki 
dileklerinizi 
belirtiyor. 

Kırmızı genel 
hayat ve yaşam 

biçiminde 
iyileşme, sarı 
iş şartlarının 
iyileşmesi, 

yeşil finansal 
durumların 

iyiye gitmesi, 
beyaz ise 

sağlığın daha 
iyiye gitmesini 

simgeliyor.

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

    Peki ya 
yurtdışına    
gidiyorsanız? 
Dünyanın geri kalanında da 
yılbaşında giyim alışkanlıkları, 
gelenekler aynı mı acaba?
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2 İsrail-Filistin Sinemasına bıraktığımız yerden devam 
ediyoruz. Birinci bölümü takip etmeyenler için 
Filistinlilerin yaptığı sinemayı neden İsrail-Filistin 
Sineması olarak adlandırdığıma açıklık getireyim: 
İsrail’de özellikle solcu aydınların büyük bölümü 
“barış içinde birlikte yaşama”nın mümkün ve 
gerekli olduğuna inanmaktalar.  İnceleyeceğimiz 
filmlerin neredeyse tamamı bu düşüncedeki 
yapımcıların finansman sağladığı ortak yapımlardır.

Hany Abu-Assad 
1961’de Nasıra’da doğan İsrail va-
tandaşı Hany Abu-Assad, 1981’de 
yerleştiği Hollanda’da aerodinamik 
eğitimi almış, birkaç yıl uçak mü-
hendisi olarak çalışmıştır. Sinemaya 
geçmeye Michel Khleifi’nin filmlerini 
izledikten sonra karar veren Abu-As-
sad,  televizyonda yapımcılık yapmış, 
1998’de ilk filmi “Het 14de kippetje / 
Ondördüncü Piliç”in ve “Nazareth 2000 
/ Nasıra 2000” (2000) adlı belgeselin 
ardından birçok uluslararası festival-
de ödül alan “Al qods fee yom akhar / 
Rana’nın Düğünü”nü (2002) çekmiştir. 
İkinci İntifadanın ilk aylarında 
Ramallah’da geçen “Rana’nın Düğü-
nü”, 17 yaşındaki Filistinli kız Rana’yı 
bir sabah babasının akşamüstüne ka-
dar kendisine önerilen damat aday-
larından birini kabul etmek, ya da 
o akşam babasıyla Mısır’a taşınmak 
arasında seçim yapmaya zorlamasıy-
la başlar. Evden kaçıp işgal altındaki 
Kudüs’te sevgilisi Halil’i bulmak için 
on saati olan Rana’nın arayışı üze-
rinden, Filistindeki gündelik yaşam 
savaşının canlı bir resmini çizen film, 
İsrail-Filistin anlaşmazlığına kara 
komedi penceresinden bakmaktadır.
2006’da yazıp yönettiği ödül rekort-
meni “Paradise Now / Vaad Edilen Cen-
net”, iki intihar bombacısının son iki 
gününe odaklanmaktadır. Nablus’da 
oto tamirciliği yapan, İsrail askerle-
riyle sorun yaşamamış, oldukça mut-
lu bir yaşam süren, ne aşırı politik 
görüşlü ne aşırı dindar olan çocukluk 
arkadaşı iki genç, normal ama biraz 
zorca bir işe koyulur gibi, 
Tel Aviv’de canlı bomba ola-
rak ölmeye hazırlanmaktadır. 
Gerek“kamikaze”leri, gerek onlara 

görev veren bürokrat kılıklı, kendini 
beğenmiş terörist organizatörleri yan-
lış yorumlanan inanç ve ideolojilerin 
gözünü bağladığı “normal” insanlar 
gibi gösteren Abu-Assad,  intihar sal-
dırılarının gerekçelerini ve haklılığını 
sorgulamaktadır. 
Parlak bir fikirden yola çıkmasına 
karşın, giderek klişeleşerek bir yarım 
başarıdan öteye gidemeyen “Paradise 
Now”dan sonra Abu-Assad, ikinci 
sınıf bir gerilim filmi olan “The Couri-
er / Kurye”yi çeker. 

Peşinden,  çok sağlam ve tutarlı bir 
çalışma, Cannes’da hak edilmiş Un 
Certain Regard Jüri Ödülü alan “Omar 
/ Ömer”  (2013) gelir. Aynı günler-
de vizyona giren Yuval Adler’in 
“Bethlehem”i (2013) ile yakın akraba 
olan, hem antitezi hem de tamamla-
yıcısı sayılabilen “Omar”, gündüz-
leri düzenli olarak ayırım duvarına 
tırmanarak sevgilisiyle buluşan, 
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geceleriyse iki çocukluk arkadaşıyla 
birlikte İsrail askerlerine tuzak kuran 
özgürlük savaşçısı genç fırıncı Omar’ın 
öyküsüdür. Omar, bir İsrailli askerin 
öldürülmesi olayına karıştığında tu-
tuklanıp oyuna getirilerek İsrailliler 
için muhbirlik yapmak zorunda bıra-
kılır. Abu-Assad, Omar ile denetçisi 
arasında oynanan tehlikeli oyun aracı-
lığıyla, yalanların ve ihanetin arkadaş-
lıkları yıktığı, sorunların kör edici bir 
nefrete dönüşerek gazap ve hiddetin 
insanlığı yok ettiği bir ortamda, şidde-
tin anlamsızlığını ve kendi kendinden 
beslenmesini ortaya dökmektedir. 

Rashid Masharawi
1962’de Gazze’de doğan, bir mülteci 
kampında büyüyen Rashid Masharawi, 
Filistin sinemasının desteklenmesi 
amaçlı bir yapım ve dağıtım merkezi 
kurmuş olduğu Ramallah’ta yaşamak-
tadır. Çocuklar ve yetişkinler için film 
festivalleri, yapımcılık ve yönetmenlik 
atölyeleri düzenleyen, mülteci kamp-
larında film gösteren Seyyar Sinemaya 
maddi destek veren Masharawi’nin 
filmleri çok sayıda ödül kazanmıştır.
“Hayfa” (1996), umutlarının ve aşkla-
rının kentine tutkusu sebebiyle Hayfa 
lakabıyla tanınan,  mülteci kampında 
yaşayan bir aile babasıyla etrafındaki-
lerin yaşamlarından enstantaneler ara-
cılığıyla, günümüz Filistinlilerinin ya-
şam ve düşünce şeklini anlatmaktadır.
“Attente / Bekleyiş” (2005), yurt dışına 
yerleşmek üzere olan Ahmad’ın, git-
meden önce Filistin Ulusal Tiyatrosu 
için Lübnan, Suriye ve Ürdün mülteci 
kamplarında geleceğin oyuncularını 
aramasına odaklanmaktadır. Mülte-
cilerin sorunlarının kendininkilerle 
benzeştiğini farkeden Ahmad, uçağını 

kaçırmayı göze alarak, oyuncu aday-
larından geleceklerini somutlaştıran 
doğaçlamalar yapmalarını isteyecektir. 
“Eid Milad Laila / Leyla’nın Doğum 
Günü” (2008), Filistin yönetiminin söz-
leşmesini yenileyecek maddi durumu 
olmadığından, taksi şoförlüğü yap-
mak zorunda kalan bir hâkimin,

giderek çığırından çıkan iş gününün 
öyküsüdür. Kızının doğum günü 
pastasını yaptırıp eve erken dönme-
yi planlayan Abu Laila’nın, normal 
yaşam düzeni ile yıkım ve ölüm kor-
kusunun beraber yaşandığı Ramal-
lah’daki gündelik yaşamın içinde çıl-
gın bir odisseaya dönüşen yolculuğu, 
her şeye rağmen umut dolu bir tonda 
sonuçlanacaktır.
 “Falastine Stereo” (2013), İsraillilerin 
terörist avı sırasunda binalarında pat-
layan bomba yüzünden yaşamları alt 
üst olan iki Filistinli kardeşin, Sami 
ve Stereo’nun öyküsüdür. Stereo’nun 
karısının öldüğü, Sami’nin duyma ve 
konuşma yeteneğini kaybettiği olay-
dan sonra Kanada’ya göç etmeye ka-
rar verdiklerinde, Stereo, düğünlerde, 
cenazelerde, hatta siyasal gösterilerde 
müzik yaparak gerekli parayı kazan-
maya çalışır. Şiddetten iyice yılmış 
olan iki kardeş, göstericilerin tutkusu 
karşısında, gitmek ya da kalıp vatanı 
savunmak arasında kalacaklardır.

Rashid 
Masharawi

Eid Milad Laila

Paradise Now

Al gods fee akhar
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Ziad Doueiri 
Ödüllü “West Beirut” filmiyle ün 
kazanmış olan Lübnanlı yazar yönet-
men Ziad Doueiri (d.1963), Yasmina 
Khadra’nın aynı adlı romanından ya-
zarıyla birlikte uyarladığı “L’Attentat  / 
Suikast” (2012) ile Filistin'deki olaylara 
farklı bir bakışla yaklaşmaktadır. Filis-
tinli saygın, “asimile” operatör Amin 
Jaafari, vatandaşı olduğı İsrail’de var-
lıklı ve rahat bir yaşam sürerken, bir 
restoranda 8’i çocuk 17 kişinin ölümü-
ne sebep olan suikastın intihar bomba-
cısının 15 yıllık karısı olduğunu öğre-
necektir. Olay sonrasında hem İsrail’de 
hem Filistin’de “şüpheli” durumuna 
düşen Jaafari, gerçekleri anlayabilmek 
için Filistin’e geçerek kişisel bir araştır-
ma yapmak zorunda kalacaktır.

Leila Sansour
Köklü bir Filistinli Katolik ailenin 
çocuğu olan Leila Sansour, 1966’da, 
babası üniversitede eğitmenlik yaptı-
ğı sırada Moskova’da doğmuş, baba 

Beytüllahim Üniversitesini kurmak 
için çağrıldığında ailesiyle beraber 
yurda dönmüştür. Moskova, Sor-
bonne ve Warwick üniversitelerinde 
eğitim gören, halen eşi romancı Nic-
holas Blincoe ile birlikte Londra ve 
Beytüllahim’de yaşayan Leila Sansour, 
El Cezire televizyonu için sanat, bi-
lim ve politikaya hizmette bulunmuş 
önemli Arap’ları belgeleyen bir dizi 
çektikten sonra üç belgesel film yap-
mıştır. 
“Jeremy Hardy vs. the Israeli Army / 
Jeremy Hardy İsrail Ordusuna Karşı” 
(2003), Filistin Uluslararası Dayanış-
ma Hareketinin davetlisi olarak Batı 
Şeria’ya giden stand up sanatçısı  
Jeremy Hardy’nin Sharon askeri yöne-
timinin acımasızlığıyla tanışmasının 
traji-komik anlatısıdır. Aralarında 
bulunduğu protestoculara gerçek kur-
şun sıkıldığında ne kadar korktuğunu 
söyleyen Hardy’yi, “kendi tarafında-
kilerin” mağrur tehlike-fetişizmi de 
aynı derecede dehşete düşürmektedir. 
Kamerasıyla ülkesine dönen Leila 
Sansour, beş yıl boyunca, yerel bürok-
rasiyle savaşarak çektiği “Al tareeq ila 
Bait Lahem / Beytüllahim Yolu” (2010) 
filminde duvarın Filistinliler üzerin-
deki fiziksel ve psiklojik etkilerini 
güçlü bir sinema diliyle anlatmıştır. 

Bir beş yılını daha alan “Operation 
Bethlehem / Beytüllahim Harekâtı” (2015) 
kentine duyduğu aşkın ve şükranın 
şarkısıdır.

Suha Arraf 
1969’da Lübnan sınırına yakın bir 
köyde doğan Suha Arraf, Eran Riklis 
tarafından yönetilen ilk iki senaryosu 
“Suriyeli Gelin” ve “Limon Ağacı”nın 
peşinden uluslararası festivallerde 13 
ödül alan belgeseli “Nashot ha’chamas / 
Hamas’ınn Kadınları”nı (2010), çekmiş-
tir. Yazdığı, yönettiği ve yapımcılığını 
yaptığı, ilk kurmaca filmi “Villa Tou-
ma” (2014), sağlam karakter ve durum 
incelemelerine karşın, aşırı melodra-

matik yapısıyla yarım başarıdan öteye 
gidemeyen bir çalışmadır. “Villa Tou-
ma”, 18’ine geldiği için büyüdüğü ye-
timhaneden çıkarıldığında üç Katolik 
teyzesinin yanına taşınan Bedia’nın, 
İsrail işgalinin ilk dönemlerinde, 6 
Gün Savaşı'nın getirmiş olduğu deği-
şiklikleri nerdeyse redederek geçmişte 
yaşayan, aristokratik toplumsal statü-
lerini kendilerince korumaya çalışan 
bu üç evde kalmış kadın arasındaki 
öyküsüdür. 

Ziad Doueiri

Leila SansourLeila Sansour

Suha ArrafSuha Arraf

Operation Bethlehem / Beytüllahim HarekâtıL’Attentat  / Suikast
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Emad Burnat
Bil’in köyünde yaşayan çiftçi Emad 
Burnat’ın (d.1971), Yahudi olan, ol-
mayan, İsrailli olan olmayan pek çok 
aktivistin katıldığı İsrail ordusuna 
karşı pasif direnişini anlattığı, Oscar’a 
aday gösterilen ilk Filistin belgeseli 
“5 Broken Cameras / Beş Kırık Kamera” 
(2011), 2012’de Sundance’da En İyi 
Uluslararsı Belgesel ödlünü almış-
tır. Emad’ın dış ses yorumlarını da 
yazmış olan İsrailli Yahudi belgesel 
yönetmeni Guy Davidi filmin çekim-
lerini de kurgulamıştır.

Ghada Terawi
1972’de Filistinli militan bir çiftin 
çocuğu olarak Beyrut’da doğan, ço-
cukluğu Beyrut, Tunus ve Kahire’de 
geçen, 1998’den beri kısa belgeseller 
çeken Ghada Terawi, halen Filistinde 
yaşamaktadır.

Annemarie Jacir
Filistinli sinemacı ve şair Annema-
rie Jacir’in (d1974) çocukuğu Suudi 
Arabistan’da geçmiş, 16 yaşında git-
tiği ABD’de, Clermont Üniversitesi 
Siyaset ve Edebiyat bölümlerinden 
mezun olmuş, çok sayıda ilgi alanın-
da çalışırken film çekmenin keyfini 
kaşfetmiş ve sinema konusunda 
master yapacağı New York’a yer-
leşmiştir. Kısa filmler çeken, Arap 
dünyasıyla İran’da yapılan sinemaya 
odaklanan Philistine Films yapım 

şirketinin kurucularından olan Jacir, 
2003’de Filistin’in en büyük gezici 
film festivalinin oluşmasına katkıda 
bulunmuş.
2008’de, ilk kez Filistinli bir kadın yö-
netmenin çektiği, mülteci işçi kadının 
ülkesine dönüşünü anlatan romantik 
drama “Milh Hadha al-Bahr / Bu Deni-
zin Tuzu”, o yıl Filistin’in 
Oscar adayı olmuştur.

Emad Burnat

Ghada 
Terawi

Annemarie 
Jacir

Villa Touma 5 Broken Cameras / Beş Kırk Kamera

Milh Hadha al- Bahr / Bu Denizin Tuzu
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Scandar Copti 
Filistin-İsrail yapımı 
bir başka Oscar adayı 
da, 1975’de Yafa’da do-
ğan Scandar Copti’nin 
“Ajami”sidir (2009). Tech-
nion Üniversitesi’nden 
makine mühendisi ola-
rak mezun olan, ancak 
oyunculuk ve yönetmenlik kariyerini 
tercih eden Hıristiyan-Arap kökenli 
Filistinli yönetmen Copti, yazıp yö-
nettiği ve kurgusunu yaptığı çok sa-
yıda kısa filmin ardından Cannes’da 
Altın Kamera Özel Mansiyonu alan 

ilk uzun metrajı  “Ajami”yi, İsrailli 
Yahudi yönetmen Yaron Shani ile 
birlikte yazıp yönetmiştir. Ajami, ge-
lişen Tel Aviv metropolünün giderek 
yuttuğu Arap kenti Yafa’da Yahudi, 
Müslüman ve Hıristiyanların birlikte 

yaşadığı bir semtin adı.  
Yazar-yönetmenler, bir çete savaşının 
kan davasına dönüştüğü mahallelerde 
geçen öykünün arka planında, İsrail-
Filistin ortak bölgelerinin simgesi hali-
ne gelmiş istikrarsızlığı, tehlikeyi, elle 
tutulur hale gelmiş gerilim ve huzur-
suzluğu tarafsızlıkla anlatmaktadırlar.

Sameh Zoabi 
Filmmaker Magazine’in “bağımsız 
sinemanın en tepedeki yeni 25 kişisi” 
arasında yer alan Sameh Zoabi, 1975’de 
Nasıra yakınındaki Iksal köyünde 
doğup büyümüştür. Tel Aviv Üniver-
sitesi Film Studies ve Edebiyat bölüm-
leri mezunu Zoabi, Fullbright bursu 
ile Columbia Üniversitesi’nde Sinema 
Yönetmenliği masteri yapmıştır. “Be 
Quiet” (2005) adlı kısa filmden sonra 
ilk uzun metrajı “Ish Lelo selolari / Cep 
Telefonsuz Adam” ı (2012) çekmiştir. 
Köylerini ele geçirmekte olan tekno-
lojik gelişme ve modernizmi İsrail 
işgalinin ifadesi olarak algılayan ve 
bu işgalin simgesi olarak gördükleri 
cep telefonu kulesini yıkmak isteyen 
bir baba-oğulun gerçek öyküsünden 
esinlenen film, güldürü ile siyasal ve 
toplumsal eleştiriyi zekice harmanla-
yan etkileyici bir çalışmadır.

İsrail-Filistin barışının sağlanmış oldu-
ğu yakın bir gelecekte geçen “Under 
the Same Sun / Aynı Güneşin Altında” 
(2013) İsrailli Şaul ile Filistinli Nizar’ın, 
Filistin topraklarına yenilenebilir enerji 
temin etmek için, ortaklaşa bir güneş 
enerjisi şirketi kurma girişimine odak-
lanmaktadır.  Karşılıklı olarak birbir-
lerine güvenmeyi ve saygı duymayı 
öğrenen ikili, karşılaştıkları kişisel, 
toplumsal ve bürokratik engel yüzün-
den inandıkları projeyi hayata geçire-
meyince öykülerini internet ortamında 
paylaşarak insanları birlikteliği davet 
ederler. Bu çağrı iş ortaklığı olarak 
başlayan birlikteliklerini, bir “barış için 
mücadele” ortaklığına dönüştürecektir.
New York Üniversitesi’nde eğitmenlik 
de yapan Sameh Zoabi, eşi ve oğluyla 
Brooklyn’de yaşamaktadır.

Sameh ZoabiSameh Zoabi

AjamiAjami

Under the Same Sun /Under the Same Sun /
Aynı Güneşin AltındaAynı Güneşin Altında

Scandar CoptiScandar Copti
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Ibtisam Mara’ana 
(Menuhin) 
2009’da İsrail gazetesi Haaretz tarafın-
dan “İsrail’in en etkili 10 kadınından 
biri” ilân edilen sinemacı, konuşmacı, 
eğitmen, siyasetçi, feminist aktivist 
Ibtisam Mara’ana (Menuhin) 1972’de 
kuzey İsrail’in Filistinli işçi köyü 
Fureidis’de doğmuştur. 2003’de kur-
muş olduğu Ibtisam Films bünyesinde 
Filistin ve İsrail toplumlarının sınır-
larını ve birleşim hatlarını özellikle 
azınlıklara ve kadınlara odaklanarak 
ele alan belgeseller yazıp yönetmekte-
dir. Cinsel, sınıfsal, ırksal, toplumsal 
ve bireysel kimlikleri inceleyen çalış-
maları, Filistinlilerin İsrail toplumun-
da bir azınlık olarak yaşam mücade-
lelerine odaklanırken, Filistinli Arap 
toplumunda kök salmış gelenekleri de 
eleştirmektedir.
Mara’ana’nın 54 dakikalık ilk orta 
metrajı “Paradise Lost / Kayıp Cennet” 
(2003), 1948’de İsrail Devleti toprak-
ları içinde kalmış olan az sayıda Arap 
köyünden biri olan doğup büyüdüğü 
Cennet’in (Fureidis)  bugünkü hâlini 
anlatmaktadır. Kayıp bir geçmişi araş-
tırmaya çalışan film, erkeklerin işsiz 
olduğu, aşırı İslamcı akımların ümidi 
kalmamış gençler arasında giderek 
güçlendiği ortamda,  geleneksel köy 
yaşamında günümüzde kadın olmayı 
yeniden tariflemeye çalışmaktadır.
 “Al-Jisr / Köprü” (2004), Jisr E-Zarqa 
köyünde, fukaralık ile ayırımcılığa karşı 
daha iyi bir yaşam mücadelesi veren bir 
gurup genç ve bekâr kadına odaklan-
maktadır. Geleneklerin, aile hiyerarşi-
sinin ve sadece kadın olmanın engelle-
meye çalıştığı bu kadınlar, onları tehdit 
eden ve altetmeye çalışanlara karşı zor-
lu bir savaş vermek zorundadırlar.
“Badal / Berdel” (2005), bizdeki 
Berdel’e çok benzeyen, Orta Doğu’da 
bir aileden bir kızla erkek kardeşinin 
bir başka aileden iki kardeşle evlen-

dirildiği geleneği, yönetmenin kendi 
teyzesinin Badal çabaları üzerinden 
anlatmaktadır. Kadınların diğer ka-
dınlara baskısına odaklanan “Badal”, 
İsrail Devleti içinde yaşayan Filistinli 
kadın için, bir yandan vatandaş ve 
kadın olarak hakları için mücadele 

ederken diğer yandan da geleneksel 
toplumun parçası olmanın ne kadar 
zor olduğunu göstermektedir. 
 “Three Times Divorced / Üç Kez Bo-
şanmış” (2007), Elkabetz kardeşlerin 
“gett”de Yahudi bakış açısıyla eleştirmiş 
oldukları, kadına kocasından bağımsız 
olarak boşanma hakkı tanımayan me-
deni ve dini kanun(suzluk) sistemine 
bu kez Müslüman Hitam’ın gözünden 
bakan bir belgeseldir. Gazze doğumlu 
Filistinli kadın, evlendiği ve 6 çocuk 
doğurduğu İsrail vatandaşı Müslüman 
kocası onu haber vermeden boşayınca, 
çocuklarıyla görüşememekte, üstelik 
İsrailli ile evlenmek kendisine kanunen 
vatandaşlık hakkı vermediği için kaçak 
kabul edilmektedir. Mara’ana, hemen 

her zaman koca lehine karar veren mah-
kemelerin korumadığı Hitam’ın vatan-
daşlık almak ve çocuklarına kavuşmak 
için verdiği onurlu savaşı duygusallığa 
kaçmadan belgelemektedir. 
Ibtisam’ın, toplumunun geleneksel 
değerleriyle mücadelesi bütün ülkeyi 
etkilemiş olan Angelina/Duah’ın dürüst 
ve dokunaklı bir portresini çizdiği 
“Lady Kul al-Arab” (2008), İsrailli Arap 
kızların katıldığı aynı adlı güzellik 
yarışmasının 12 finalistinden biri olan 
Dürzi genç kız Duah Fares’in finallere 
hazırlanırken moda tasarımcısı Jack 
Yaakob ile başlayan aşk hikâyesini ve 
ikilinin kızın adını Angelina olarak 
değiştirerek ulusal İsrail güzellik yarış-
masına sokma çabalarını anlatmaktadır. 
“77 Madregot / 77 Adım” (2010), 
Mara’ana’nın Müslüman-Arap köyün-
den taşınarak Tel Aviv’e yerleşmesi 
sırasında yaşadıklarını anlattığı otobi-
yografik bir filmdir. Oturacağı bir da-
ire ararken, kökenleri sebebiyle ciddi 
bir ayırımcılığa maruz kalan Ibtisam, 
nihayet gönlüne göre bir yer kiralar. 
Kanada göçmeni Yahudi komşusu 
Jonathan ile başlayan aşkları, 
iki tarafın ailesinin de kabul etmesine 
imkân olmayan bir olgudur. Filistinli 
kimliğinden hiç ödün vermeyen, Jo-
nathan ile ilişkisinden de vazgeçmeyen 
genç kadın, sevgilisi ve 1948’de kurulu-
şuna katıldığı kibutzu ziyaret etmek için 
İsrail’e gelen Jonathan’ın büyükbabası 
ile geçmişe, bilinmeyene, düşlere ve 
anılara doğru bir yolculuğa çıkacaktır. 
“Kalat Falastin” (2012), Mara’ana’nın 
ulusal bir azınlık içinde cinsel azınlık 
oluşturan ayrıksı karakterlere odak-
landığı aykırı bir çalışmadır. 

Three Times Divorced / Üç Kez BoşanmışThree Times Divorced / Üç Kez Boşanmış

77 Madregot / 77 Adım77 Madregot / 77 Adım

Ibtisam Mara'ana Ibtisam Mara'ana 
 (Menuhin) (Menuhin)



90

Yazdığı, yönettiği ve görüntü yönet-
menliğini yaptığı son filmi “Tirshom. 
Ani Aravi / Sajel Ana Arabi / Kaydet. Ben 
Bir Arabım”  (2014) şiirleri, arşiv görün-
tüleri ve özel röportajlar aracılığıyla 
Filistin halkının sözcüsü ve ulusal şairi 
Mahmud Derviş’in iç dünyasına, sana-
tına ve sürgün günlerine çok özel, alı-
şılmadık yönden bakan bir belgeseldir. 
1964’te, askeri yönetim sırasında Der-
viş, Tamar Ben-Ami adında Yahudi bir 
kadına âşık olmuş, İbranice yazışmaları 
ve aşk mektupları yıllarca Ben-Ami’de 
saklı kalmıştır. “Kaydet, Ben Bir Arabım”  
Mahmud Derviş’in âşık olduğu, yapıt-
larını da etkileyen bu kadınla ilişkisini 
ilk kez gün ışığına çıkarmaktadır.

Cherien Dabis
Filistinli bir baba ile Ürdünlü bir an-
nenin kızı olarak 1976’da Nebraska’da 
doğan, yaratıcı yazın ve sinema konu-
larında lisansüstü eğitimi alan Cherien 
Dabis’in 2007’de Sundance’de gösteri-
len ilk kısa filmi “Make a Wish Bir Dilek 
Tut” çok sayıda ödül almış. Yine ilk kez 
Sundance’de gösterilen ilk uzun metra-
jı “Amreeka” (2009), yazar yönetmenin 
ailesinin yaşadıklarından esinlenen bir 
çalışma. Film, ilk Körfez Savaşının ar-
dından, oğlunu kontrol noktasız ve ırk-

çı ya da dinci ayırımcılığın olmadığı bir 
ortamda yetiştirmek için Batı Şeria‘dan 
Amerika’ya göç eden Filistinli Hıris-
tiyan bir kadının öyküsü. Ancak 9/11 
saldırısının hemen sonrasında ABD’de 
Arap kökenli olmak İsrail’de Filistinli 
olmaktan çok daha zor. Yıllarca ban-
kacılık deneyimine ve çift diplomasına 
karşın anne ancak bir burgercide iş 
bulurken, yeniyetme oğul okulunda 
önyargı ve husumetle mücadele etmek 

zorunda kalacaktır.
“May in the Summer / Yazın, May” 
(2013) New York’da yaşayan Hıristiyan 
May’in, kendisi gibi ABD’de yaşayan 
Ürdünlü Müslüman sevgilisiyle ev-
lenmek için yurduna döndüğünde 
kız kardeşleriyle birlikte, annesinin 
gösterdiği reaksiyona karşı duruşunun 
öyküsüdür. Tabii ki Dabis, bu acı-tatlı 
keyifli komedisinde iki adım ötedeki 
Filistin’de aslında bir din savaşının sür-
düğünü hatırlatmakta, Müslüman ve 
Hıristiyan Arap toplumlarındaki dîni 
törelerin matıksızlığının eleştirmekte-
dir. Ancak, toplumlararası hoşgörüsüz-
lükleri ikinci plana iterek kadınlarının 
iç dünyasına yönelmiş, onların beklen-
tilerini ve şüphelerini gündemine ala-
rak çok etkileyici bir film yapmıştır.

Anais-Barbeau 
Lavalette 
Anais-Barbeau Lavalette (d.1979), 
“Inch’Allah”da, Kızılay için çalışan, 
Ramallah ve Kudüs arasında gidip 
gelen Kanadalı hekim Chloé’nin ya-
bancısı olduğu bir çatışmayı giderek 
içselleştirmesinin öyküsüdür.

Ashraf Mashharawi 
Yaşamını Gazze’de mülteci olarak 
sürdüren Ashraf Mashharawi (d.1981) 
çoğunlukla Gazze ve Filistin’de yaşa-
yan insanların öykülerine dayanan, 
çok sayıda uluslararsı ödül kazanmış 
filmler çekmektedir.
Sonunda İsraillilerin de, Filstinlilerin 
de sinemasına odaklanan bu çalışmayı 
bitirmiş bulunuyorum. Başka çalışma-
larda, bambaşka ülkelerde buluşmak 
üzere… 

000

Cherien DabisCherien Dabis

May in Summer / Yazın, MayMay in Summer / Yazın, May

Inch'AllahInch'Allah

Anais-Barbeau Anais-Barbeau 
LavaletteLavalette

Asraf Asraf 
MashharawiMashharawi
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SANAT AJANDASI
Riva ŞALHON

Bu sene 40. yılını kutlayan ve tüm 
dünyada seyircileri mest eden 
Johann Strauss Galası müzik, kah-
kaha ve dansın bir araya geldiği 
muhteşem bir gece sunuyor.
Bir balo salonu hayal edin, konuk-
lar geldi ve kutlama başlamak 
üzere. Şef batonunu tıklatıyor, 
dansçılar partnerleriyle eşleşiyor 
ve orkestra en sevilen müzik-
lerden parlak bir seçki çalıyor... 
Şef ve piyanistliğin yanı sıra bir 
komedyen olarak da kariyerini 
sürdüren Rainer Hersch yöneti-
minde sahne alan Johann Strauss 
Orkestrası, Avusturyalı başarılı 

soprano Kristy Swift’in katılı-
mıyla Strauss ailesi ve diğer 
Avusturyalı bestecilerin en 
sevilen vals ve polkalarını 
seslendirecek. Hersch’in 
mizah dolu şovu ve gör-
kemli dönem kostümleri 
giyen dansçılarla daha da 
renklenecek bu özel gece 
kesinlikle bu sene yeni yılı 
karşılamanın en iyi yolu. 
Rainer Hersch şef, Kristy 
Swift soprano, Johann Strauss 
Dansçıları, Alexandra Worrall 
koreografi…

5 Ocak Salı / İş Sanat

2015’e veda etkinlikleri

Şebnem Ferah’tan 
Şeboizm rüzgârı

Türk rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah, en sevilen şarkılarıyla hayran-
ları ile buluşuyor. Etkileyici sahne performansıyla her konserinde izleyiciler 
tarafından dakikalarca ayakta alkışlanan Şebnem Ferah ‘Şeboizm’ rüzgarı 
estirecek. Ferah, ‘Kadın’ (1996) albümünden ‘Od’ (2013) albümüne uzanan 
geniş ve özel repertuarıyla dinleyicisine muhteşem bir konser akşamı yaşat-
maya hazırlanıyor. Şebnem Ferah'a yıllardır birlikte aynı 
sahneyi paylaştığı Ozan Tügen (klavyeler), Metin Türkcan 
(gitarlar), Buket Doran (bas gitar), Aykan İlkan (davul) ve 
Ceren Tügen (vokal) eşlik edecek. 15 Aralık Salı / 

Zorlu PSM

Johann Strauss Galası
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Maria Pagés, 1990 yılında kurduğu 
dans topluluğu ile Flamenko’nun 
evrimleşen çağdaş bir dans olarak 
yükselişinin öncülerinden biri 
olarak kabul ediliyor.  ‘Sonsuz 
Kollu’ dansçı olarak ünlenen ve 
İspanya’nın Flamenko gelene-
ğini New York’tan Hindistan’a, 
Meksika’dan Japonya’ya kadar 
tüm dünyaya taşıyan Maria 
Pagés’in simgesel bir parçası olan 
Autorretrato (Otoportre), sanatsal 
bütünlüğün ve kabulleniş anının 
anlatımıdır. 

Autorretrato ile Flamenko’yu bir 
lisan gibi kullanan ve özel koreog-
rafik evrenini dans ile inşa eden 
sanatçı, dünya deneyimini ifade 
etmek için dansını bir ses gibi kul-
lanıyor ve bu yolla, dış dünyada 
olanları onun görüşünden sahneye 
aktarıyor ve aynı zamanda bu 
yolculuğun Pagés’in bir iç benlik 
araması olduğunu da belirtiyor. 
Autoretrato’da Pagés ve Flamenko 
dansçıları kendi kimliklerinin çiz-
gilerinin özünü, duygu ve hareke-
te  dönüştürerek dans ederler.

Fazıl Say 
‘Yeni 

Şarkılar’la 
karşımızda

Dünyaca ünlü sanatçımız piyanist ve 
besteci Fazıl Say ‘Yeni Şarkılar’ albümün-
den eserler ile dinleyicisiyle buluşmaya 
hazırlanıyor. Say, Serenad Bağcan'ın güçlü 
yorumuyla Türkiye'nin en çok dinlenenleri 
arasında yer alan şarkılarını seslendirecek. 
Nazım Hikmet’ten Ömer Hayyam’a, Edip 
Cansever’den Turgut Uyar’a, Can Yücel, 
Orhan Veli, Cemal Süreya, Metin Altıok 
gibi Türk edebiyatının en önemli şairle-
ri, Fazıl Say’ın eşsiz besteleri ve Serenad 
Bağcan’ın etkileyici yorumu ile sizlerle 
buluşmaya hazırlanıyor.

Maria 
Pages

13 Aralık Pazar / CRR Konser Salonu 16 Aralık 
Çarşamba 
/ TİM Show 

Center

Bu sezon Dot Tiyatrolarının Kanyon sahnesinde Kış 
Dönümü adlı oyun sahneleniyor. Oyunu Aralık ayı 
boyunca pek çok gece izlemek mümkün.

Kış Dönümü kışın tam ortasında, çok uzun yıllar sürmüş 
bir savaşın sonunda başlar. Savaşın beraberinde getirdiği 
kıtlık ve sert koşullar içinde yaşayan bir kadın olan Maud 
hayatta kalmaya çalışmaktadır. Yazan Zinnie Harris, 
Yöneten Murat Daltaban.

Aralık ayı boyunca / DOTKANYONDA

DOT Tiyatrosundan 
Kış Dönümü
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Charlie Siem
Kemana henüz üç yaşında, Yehudi Menuhin’in Beethoven’in 
Keman Konçertosu’nu yorumladığı bir yayını duyduktan sonra 
başlayan Charlie Siem, üstün yeteneğini sıkı bir çalışma tem-
posuyla buluşturarak bugün klasik müziğin en parlak genç 
yıldızları arasına girdi. Şimdiye kadar dört başarılı kayda ve 
Kraliyet Filarmoni, Rotterdam Filarmoni, Çek Ulusal Senfoni 
ve Oslo Filarmoni gibi seçkin orkestralarla sayısız per-
formanslara imza atan İngiliz kemancı, özellikle 
Moskova Filarmoni ile seslendirdiği Şostokoviç’in 1. 
Keman Konçertosu performansıyla da eleştirmen-
lerin takdirini kazandı. Charlie Siem’e Avrupa’nın 
en köklü oda topluluklarından biri olan Camerata 
Salzburg eşlik ediyor. Kurulduğu andan itibaren 
yola ‘mükemmellik arayışında’ sloganıyla çıkan ve 
en üst seviyede performanslarıyla artık bir marka 
olan topluluk, notaların ötesindekini yorumlamaya 
ve müzik yapma neşesini dinleyicilere bulaştırma-
ya devam ediyor.

XJazz 
İstanbul’da

Berlin'in en büyük ve en kap-
samlı caz festivali XJazz Festival, 
İstanbul'u ziyaret ediyor. Ön tanı-
tım niteliğindeki bu etkinlik, ‘2016 
XJazz Istanbul’ Festivali'nin mesajını 
taşıyor. Günter Sommer & Tolga 
Tüzün, Maden Öktem Ersönmez, 
Studnitzky Quartet, Soyut Boyut, 
Komfortrauschen, Ercüment Orkut 
'Low Profile', Barış Demirel ve 
Memento'dan oluşan bir program 
hazırlandı. Berlin, son birkaç senedir 
uluslararası alanda oldukça güçlü 
etkileşimler yaşıyor ve bu sebeple, 
XJazz'in jazz müziğine dair güncel 
yaklaşımı elektronik doğaçlama ve 
yeni klasik müzik gibi alanları da 
kapsama alanına alıyor.

12 Aralık Cumartesi /Zorlu PSM

10 Aralık Perşembe 
İş Sanat

Hayat mutfakta pişer! İstanbul Kültür Sanat Vakfı 
(İKSV), dünyanın en iyi sirk topluluklarından Les 7 
Doigts de la Main'i (Yedi Parmak) beş duyuya hitap 
eden, yaratıcı ve lezzetli bir performansla İstanbul'da 

ağırlıyor. Intema Mutfak sponsorluğunda izleyiciyle 
buluşacak ‘Mutfak ve İtiraflar’, akrobasi ile dansı 

yürekleri hoplatacak bir koreografiyle mutfağa 
taşıyor.  Bugüne dek sahnelendiği her yerde büyük 
beğeni toplayan benzersiz gösterinin koreografi-
si, topluluğun sanat yönetmenleri ve kurucuları 
Shana Carroll ile Sébastian Soldevila'ya ait... İkili, 
2008 yılında Cirque du Soleil'in Quebec 400. yıl 

gösterisinin koreografisini de hazırlamış ve büyük 
övgüler kazanmıştı.

Les 7 Doigts de la Main’den 

‘Mutfak ve İtiraflar’

23-27 Aralık arası altı gösteri / Zorlu PSM
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NOSTALGIA
Dima Loginoff
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