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Galeri G-Art’ta, foto muhabiri ve gör-
sel tarihçi Ara Güler’in ‘bozuk’ olarak
tanımladığı soyut fotoğraflarından
oluşan ‘Bilinmeyen Ara Güler’ sergisi
3 Şubat’a kadar görülebilecek. 

Oyuncular Tiyatro
Grubu Onat Kutlar’ın
‘Bahar İsyancıdır’ baş-
lıklı denemesini ‘Onat
Kutlar Senfonisi -
Bahar İsyancıdır’
adıyla oyunlaştırdı.
Oyun her perşembe
ve cuma akşamı
20.30’da Oyuncular
Tiyatro Grubu Cem
Safran Sahnesi’nde
izlenebilir.

Kadro pa, Çehov’un
ünlü eseri ‘Üç Kız 
Kardeş’i, Eski Cam-
baz’ın üçüncü katın-
daki küçük odada, 
üç oyuncu ile 
sahneliyor. Sadece
yedi kez sahnelenecek
olan oyunun son iki
gösterimi 16 ve 18
Ocak’ta, 20.30’da. 
Rezervasyon için:
0554 502 55 90

Tiyatro Boyalı Kuş, 12 Ocak Cumar-
tesi, 18 Ocak Cuma ve 22 Ocak Salı
akşamı 20.30’da, Sahne Cihangir’de
‘Matmazel Julie’ adlı oyunu sahnele-
yecek. 0212 245 21 09

Garanti Caz Yeşili konserleri kapsa-
mında düzenlenen ‘Caz Ağacı’ serisi
kapsamında, 26 Ocak Cumartesi ak-
şamı 22.30’da, Salon İKSV’de düzenle-
necek olan konserde, İstanbul caz
sahnesinin önde gelen müzisyenleri,
şarkılarıyla, Amerikalı efsane caz beste-
cisi Cole Porter’ı anıyor. 0212 233 22 38

• Türkiye’de Türkçe dı-
şındaki anadillerine dair
önyargılar var. Siz, bu
önyargıların çok yoğun
olduğu 1950’li yıllarda,
evinizde Ladino konu-
şuyormuşsunuz...
Benim ilk duyduğum lisan

Yahudi İspanyolcasıdır. Ta-
bii, çocukken bilmiyorsun ne
konuştuğunu. Çok iyi hatırlı-
yorum, ben üç yaşındayken
Bostancı’daydık, çocuklarla
dışarıda oynardık. Bir keresinde
sıkılmış bir halde eve girmiş ve
anneme “Ayva ne demek?”
diye sormuştum. Çocuklar-
dan biri “Bu bir ayva ağacı” de-
miş, anlamamışım, gelip an-
neme soruyorum... Demek ki
o sıralarda öğreniyorum ço-

cuklardan Türkçeyi. Ailem ev-
de Musevice konuşuyordu.
Biz okula başlayınca bu değiş-
ti tabii. Aynı şeyi Amerika’da
kendi çocuklarımda da gör-
düm. Küçükken Türkçe ko-
nuşuyorlardı, okula başlar baş-
lamaz İngilizceye geçtiler. Be-
nim de İngilizcem iyi olduğu
için onlarla İngilizce konuş-
maya başladım. Ama bizimki-
lerle durum öyle değildi, on-
ların Türkçesi yine bozuk kal-
dı. Biz onlarla Türkçe konu-
şuyorduk, onlar bizle Musevi-
ce konuşmaya devam ettiler.
• Kızlarınız biliyor mu La-

dino?
Hayır, nereden bilsinler?

Ben de evde 14-15 yaşına ka-
dar duydum bu lisanı ama tek

taraflı, katılmadan duydum.
Sonra ise artık duymak bile is-
temiyordum. Çocukken iyi
kullanamıyorsun, sonra da
kullanmak istemiyorsun. 

• Türkçe anadiliniz gibi
oldu o halde...
Tabii, sonra öyle oluyor.

Türkçe okuma ve yazmayı
okulda öğreniyorsun. Ladino
sistematik bir lisan değil, ku-
lak dolgunluğuyla öğrenilmiş
ve yazılmamış bir lisan.
1992’de Seferad Yahudilerinin
İstanbul’a gelişinin 500. yıl-
dönümü nedeniyle büyük
kutlamalar oldu İstanbul’da.
O zaman tekrar ilgi duymaya
başladım. Başta atasözleri gi-
bi kalıpları hatırladım. Bir
süre sonra Yahudiler arasında
moda oldu, bu dili canlandı-
ralım istedik. Öyle olunca

ben de yazmak istedim. Yaz-
dıkça hatırladığımı fark ettim.
İnternetin de faydası oldu;
internet gruplarında konu-
şuyorduk – yoksa kiminle
canlandıracaksın ki?
• Hikâyeleri İngilizce mi

yazmak daha kolay oldu
sizin için, Ladino mu?
İlk olarak Yahudi İspan-

yolcası ile yazdım, sonra İn-
gilizceye çevirirken daha an-
laşılır hale getirmeye çalıştım.
Amacım, öyküleri ilk hatır-
ladığım şekliyle yazmaktı.
Çünkü İngilizce dünyanın
en zengin lisanlarından biri;
önce İngilizce yazsam, onu

Museviceye çevirmek çok zor
olacaktı. İlk yazdığım öykü
yaşlı hizmetçi Camila ile ilgili
olandı. Onu ilk olarak e-gru-
ba göndermiştim; büyükler
dili biraz düzelttiler. Sonra
haftalık Şalom gazetesi ve
gazetenin aylık eki El Ama-
neser’de, daha sonra da Gad
Nassi’nin ‘En Tierras Aje-
nas Yo Me Vo Murir’ (Ya-
bancı Topraklarda Ölece-
ğim; İsis Yay., 2002) adlı ki-
tabında beş-on tane öyküm
çıktı. Son yıllarda çoğunluk-
la El Amaneser’de çıkıyordu.
Rıfat Bali de orada görmüş, o
istedi yayımlamayı. Aslında

arkadaşlar anılarımı topla-
mamı istiyorlardı ama ben
bunları kimsenin basmak is-
teyeceğini düşünmedim. Rı-
fat Bey teklif edince, İngiliz-
ce de olsun istedim. Tek li-
sanlı olsaydı bir şeye benze-
meyecekti, ancak üç-beş kişi
okuyacaktı. 
• ABD ile Türkiye arasın-

da Ladino kullanımı açı-
sından fark var mı?
Hiç bilmiyorlar orada.

Amerikalılar nasıl Türkiye’yi
bilmez, oranın Yahudileri de
başka Yahudi kültürlerinin
olduğunu bilmiyorlar. Yahu-
di İspanyolcası Osmanlı İm-
paratorluğu ve Kuzey Afri-
ka’da biliniyor. Sonra ora-
dan Güney Amerika’ya gi-
denler olmuş, biraz da onlar
biliyor.
• Kitapta anlattığınız, Ya-

hudilere atfedilenin ak-
sine, fakir bir hayat... 
Evet ama bir şekilde zengin

bir hayat o. Amerika’da mil-
letin kocaman evleri ve ara-
baları var ama oturup bir ye-
mek pişirmesini, sinemaya
gitmesini bilmezler. Müzikten
doğru dürüst zevk almazlar.
Bunlar da bir çeşit zenginlik.
Bu anıları yazarken onları gö-
rüyorum. Gerçi fakirdiler; bir
kırık dolap, bir masa, bir san-
dalye var evlerinde ama İtal-
yanca müzik dinliyorlar, Fran-
sızca biliyorlar. Her hafta so-
nu şık ve özenerek giyiniyor-
lar, Pera’ya sinemaya gidi-
yorlar, gezmeyi biliyorlar. Bu
da başka türlü bir zenginlik.
Amerika’da her açıdan fakir-
lik var ve kültürel fakirlik de
çok büyük. 

çizelgesi
sanat 
haftan›n

BÜRKEM CEVHER

burkem_cevher@hotmail.com

Roz Kohen, Bizans İmparatorluğu zamanlarından beri

İstanbul’da yaşayan Romanoit Yahudi ailelerinden birine

mensup bir yazar. Kendisi de İstanbul’da doğmuş, büyü-

müş, eğitim görmüş ve evlenmiş; 1981’de, ilk kızının do-

ğumundan kısa bir süre sonra, ailesiyle birlikte ABD’ye

göç etmiş. Halen St. Louis’de bir kütüphanenin yöneticili-

ğini yapan Kohen’in, 1950’lerde geçen çocukluğuna dair

anılarını eğlenceli bir dille anlattığı ‘Estambol Djudyo /

Jewish İstanbul: A Collection of Memoirs and Illustrati-

ons’ adlı kitabı Libra Yayınevi’nden çıktı. Ladino ve İngi-

lizce, iki dilli olarak yayımlanan kitapta, İstanbul’daki

Musevilerin o yıllardaki yaşamına ayna tutan Kohen’le,

‘Musevice’ ve ‘Yahudi İspanyolcası’ olarak da adlandır-

dığı anadili Ladino ve kitabı üzerine konuştuk. 

‘Bilinmeyen Ara Güler’

2012 yılında 10. yı-
lını dolduran Top-

lum Gönüllüleri Vak-
fı üyeleri tarafından,
vakfın ‘ilke ve değerle-
rine yakın’ görülen 50
kişiyle yapılan söyleşi-
ler ‘Yüz Yüze 100 Yüz’
adlı kitapta toplandı.
Eğitim, iletişim, med-
ya, sağlık, sanat, siya-
set, spor, tasarım ve
teknoloji alanlarında
farklılık yaratan, ön-
cü olan isimlerle bir araya ge-
len 50 toplum gönüllüsünün
yaptığı söyleşiler aracılığıyla,
gençlere, kitapta yer alan ki-
şilerin deneyimlerinin ve fi-
kirlerinin ulaştırılması he-
deflenmiş. Söyleşiler genel-
likle, konuşulan kişinin geç-
mişi, kendi gözünden kim-
liği, tecrübeleri, hedefleri,
dünya görüşü ve güncel olay-
lara dair fikirleri etrafında şe-
killenmiş.

Kitaba konu olan isimler
arasında müzisyen Aynur
Doğan, akademisyen Ayşe
Kadıoğlu ve Yasemin İnce-

oğlu, yazar ve yönetmen
Berkun Oya, orkestra şefi
Cem Mansur, karikatürist
Erdil Yaşaroğlu ve Piyale
Madra, iş adamı İshak Ala-
ton, gazeteci Kanat Atkaya,
Pınar Öğünç, Agos genel ya-
yın yönetmeni Rober Kop-
taş, milletvekili Şafak Pavey
ve yönetmen Yavuz Turgul
ile Yeşim Ustaoğlu var.

Yapı Kredi Yayınla-
rı’ndan çıkan kitabın geliri-
nin tamamı toplum gönül-
lüsü gençlerin sosyal so-
rumluluk eğitimleri için har-
canacak.

Toplum Gönüllüleri 
100yüzle konuştu

İstanbul Ermenilerinin
mutfağı masaya
yatırılıyor

Yemek Sanatları Merkezi, 16 Ocak Çarşamba ak-
şamı 19.00’da, Nar Lokanta’da ‘İstanbul Er-

menileri Mutfağı: Taze mi Bitti Topik?’ başlıklı bir
etkinlik düzenliyor. Araştırmacı Nedim Atilla’nın,
İstanbul Ermenilerinin mutfak kültürü üzerine bir su-
num yapacağı gecede Bartev ve Arakast Orkestrası eş-
liğinde akşam yemeği yenecek. Bilgi için: 0212 522 28 00.

Çıplak Ayaklar 
Ocak ayında dopdolu

Çıplak Ayaklar Kumpanyası, Ocak ayında
dopdolu bir programla izleyicisiyle buluş-

mayı bekliyor. Konsept, uygulama ve perfor-
mansı Mihran Tomasyan’a ait olan ‘Sen balık
değilsin ki’, yılın ilk gösterisi olacak. Oyun, 12,
13 ve 14 Ocak’ta, saat 20.00’de izlenebilecek.
Çıplak Ayaklar Stüdyosu’nda 16 Ocak Çarşamba
günü 20.00’de ‘Alnıtemiz’ başlıklı stand-up
gösterisi; 17 Ocak Perşembe günü 20.00’de,
dansçı Bedirhan Dehmen’in katılacağı sohbet
toplantısı; 20 Ocak Pazar günü 18.00’de Büyükev
Ablukada konseri; 25, 26, 27 ve 28 Ocak’ta, sa-
at 20.00’de ‘Ters Okyanus’ gösterisi var. Stüd-
yoda, 30 Ocak Çarşamba akşamı 20.00’de
‘Ekümenopolis’ adlı film, 31 Ocak Perşembe
20.00’de ise ‘Kendimi Çalıyorum’ başlıklı inte-
raktif beden müziği gösterisi izlenebilir.

Roz Kohen’den 1950’lerin Yahudi İstanbul’u

Kitapta, öykülere eşlik eden çizimler 
de Kohen’in kaleminden çıkmış.
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