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TARİHİ EDİRNE SİNAGOGU 

HAYATA DÖNDÜ 

İSRAİL’DEKİ TÜRKİYELİLER BİRLİĞİ YAYIN ORGANI 

Türkiyeliler Birliği Başkanı Zali de Toledo ve Başkan Yardımcısı Nesim Güveniş,  

Türkiye Cumhuriyeti  Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın resmi davetlisi olarak  

açılış töreninde sinagogda hazır bululundular.  

            BÜLTEN  
 התאחדות יוצאי תורכיה

  MİLLET-İ SADIKA 
 

  Hay Eytan Cohen Yanarocak 
 

    Sevgili Okurlar Merhaba 

   

    Bu sayıda geçtiğimiz ay İsrail’in kuzeyinde bulunan 

çeşitli Dürzü köylerine yapmış olduğum iki günlük gezinin 

izlenimlerini sizinle paylaşmak istiyorum  
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SAMİ SAGOL’E BÜYÜK ONUR 

    Türkiye kökenli işadamı, Keter Plastik Firmasının sahibi Sami 

Sagol Asaf HaRofe Hastanesi’ne “Basınç Odaları” kurulumu için 

yapmış olduğu bağışın ardından 9 Şubat 2015 tarhinide 

düzenlenen bir tören ile hastane yönetimi tarafından bir şilt ile 

onurlandırıldı. Segol’ü hayırseverliğinden dolayı kutluyoruz.   

    1905 yılında Edirne şehrinde 

çıkan büyük yangın sonucunda 

kül olan 13 sinagogun yerine, 

Padişah II.Abdülhamit’in 1906 

yılında vermiş olduğu ferman 

ile temelleri atılan Edirne 

Sinagogu 1907 yılında Pesah 

Bayramı arifesinde ibadete 

açılmıştı. 1934 yılı Trakya 

Olayları sonrasında cemaatini 

b ü yü k  ö l ç ü d e  y i t i r e n 

sinagogdaki son ibadet 1969 

yılında gerçekleşmişti.  

    1969 yılından beri kaderiyle 

baş başa bırakılan sinagogu 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 

yeniden onararak Türkiye 

Yahudi Cemaati’ne teslim etti. 

    Açılış törenine gerek 

Türkiye’deki Yahudi cemaati 

gerekse de İsrail’e göç etmiş 

pek çok Türkiyeli Yahudi 

katıldı. 

    Sinagoga giden yola Edirne 

Belediyesi’nin asmış olduğu 

“Kadim komşularımız evinize 

hoş geldiniz” pankartı ise 

duygu dolu güne daha büyük 

bir anlam yükledi.  

    Başkan Yardımcımız Nesim 

Güveniş bu töreni sizler için 

kaleme aldı.  
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    Bu yazı elinize geçinceye kadar 

İsrail’in 17 mart seçimleri sonuçlanmış 

olacak. 2013 seçimleri öncesinde buna 

benzer bir yazı yazmıştım. Tarihini 

değiştirsem yine güncel, çünkü değişen 

fazla bir şey yok. 

   Seçim öncesi bol bol anketler yapıldı, 

t a hmin le r  ya y ın la nd ı .  S e ç i m 

kampanyasında ciddi olması gereken, 

seçildikleri takdirde bizleri yönetecek 

Knesset üyeliği adaylarının birbirleriyle 

çatışmalarında küçük detaylar ve şahsi 

hücumlarla birbirlerini hırpaladıklarını 

gördük. Fakat şüpheye mahal yok, seçim 

sonrası birbirlerine sarılıp işbirliği 

yapacaklar.  

    Filistinlilerle bir türlü varılamayan 

barış, Ortadoğunun kanlı-bıçaklı hali, 

İslam dünyasındaki kaotik durum, Sünni

-Şii çatışması, İran’ın nükleer silah imal 

etmekteki ısrarı, hayat pahalılığı, konut 

fiyatları, sosyal güçlükler, gelir 

düzeylerindeki farklar... Bu mevzular 

nasıl hallolacak?  

    17 Mart 2015’teki seçimler, İsrail 

politikaları açısından bir “yapısal 

değişiklik” getirmeyecek. Filistin 

siyasetinde keskin bir dönüşüm umudu 

pek yok, Filistin müzakelerinin uzun 

yıllardan beri sonuç vermemesi, 

Hamas’ın giderek tüm Filistinliler 

üzerinde  etkin olması ve Obama’nın 

Hamas’ın içinde yer alacağı olası bir 

“birleşik Filistin yönetimi”ne ses 

çıkarmaması, son yıllarda sağ’ın egemen 

olduğu İsrail siyasetinde durumun adeta 

çözümsüz olduğuna insanı inandırıyor.  

    İnşallah seçilen politikacılarımız, 

henüz olacağa benzemeyen bölgesel 

barış gayretleriyle uğraşırken ülkenin en 

rahatsız edici sorunları arasında olan 

fakirlik, eğitim, hayat pahalılığı, ev 

fiyatlarının 8 yılda %83 artması 

problemlerine öncelik verirler.  

    Görünüş o ki,  İsrail’de hangi hükümet 

olursa olsun, “güvenlik refleksi”nden 

ödün vermesi zor değil, imkânsız 

görünmektedir. Zira Filistinli Arapların 

ç o ğ u n d a  h a l a  İ s r a i l i  d i z e 

getirebileceklerine inananlar var. Kendi 

halklarının menfaati için Yahudilerle 

savaştan vazgeçecek, onlarla anlaşacak  

Filistinli lider ortada yok. Öyle biri 

çıkınca akıbetinin ne olduğu ise 

biliniyor. 

    İsrail’de her seçim olduğunda “neden 

Türkiye kökenli İsraillilerin politikada 

olmadığı” sorusu gündeme gelir. İtiraf 

edelim, olsa da fazla şey değişmez. 

1948’den bu yana İsrail’deki Türkiyeliler 

olarak “sektöriel” problemlerimiz 

olmadığı gibi, Türkiye ile olan ilişkilerde 

belirleyici etken olamadık. 

İki ülke arasındaki siyasetin 

kalitesini her zaman Ankara 

belirledi. Bugünkü durumda 

Knesset’te bir değil daha 

fazla sayıda Türkiyeli de 

olsa ilişkilerde kayda değer 

bir düzelme olmayacağı 

kanısındayım. 

    Knesset tarihinde tek tük 

Türkiye kökenli politikacılar olmadı 

değil. Fakat Türkiye Yahudilerinde ortak 

bir mizaçtan bahsedilirse, gerçek şudur: 

Bizlerin politika ve koltukla aramız iyi 

değil. Ülkede her alanda dikkati çeken 

vat andaş la r ımız  o lduğu ha lde 

genlerimize işleyen bir apolitik olma 

durumu mevcut.  

    Beş yüz küsur yıl önce kovulduğumuz 

İspanya’dan bu yana içimize kapanmış, 

yönetici değil yönetilen bir toplum 

olmuşuz... Herkesin Yahudi olduğu bu 

yere, İsrail’e isteyerek gelmişiz, birçok 

alanda ve meslekte çok başarılı olmuşuz, 

iyi vatandaşlar olduğumuz şüphesiz,  

fakat  polit ik çerçevelere pek 

sokulmamışız. İlk Türkiyeli Knesset 

üyes i Moşe Sardinas (Tnuat 

HaMoşavim) listesinden girmiş. Son 

dönem Knesset’te emekli sınır muhafızı 

kumandanı David Tsur, daha önce Shas 

partisinden Yitzhak Saban siyasette aktif 

olan Türkiyeliler arasında gösterilebilir. 

Bu listeye aileleri Türkiye’den gelmiş 

Dr. Rahel Adato ve Ruhama Avraam’ı 

eklersek 67 yılda Knesset üyeleri 

arasında Türkiyelilerin  pek az olduğunu 

görebiliriz. 

    Seçim öncesi anketleri yapan şirketler 

kullandıkları parametrelerle oy verme 

eğilimlerini ölçerler. Arap veya Yahudi, 

Ashkenaz veya Sefaradi olduklarına 

göre , yaş gruplarına, dinleri ve dindarlık 

derecelerine, eski Sovyetler Birliği 

kökenlilere  göre sonuçlarını her gün 

yayınlarlar. İsrailde Türkiye kökenliler 

nüfusun % 0,01’i olduğu için ne yazık ki 

(!) bu tür anketleri Türkiyeli Yahudiler 

arasında yapan yok.  

    Pek yanılmadan şunlar 

s ö y le n e b i l i r :  T ü r k i y e 

d o ğ u m lu  İ s r a i l l i l e r i n 

çocukları artık tamamiyle 

İsrail’de doğan çoğunluğun 

bir parçasıdırlar.  Her biri eski 

veya yeni “göçmen” olan 

Türkiye doğumlular  arasında 

“seçimlerde ne olacak?’’ 

sohbetleri  şu gerçeği yansıtmakta: Artık 

T ürk iye l i  İ s r a i l l i le r  t ama me n 

İsraillileştiler, kendi kökenlerine özel bir 

politik eğilimleri yok. Aralarında 

sağcılar, solcular, orta yolcular, dindar 

milliyetçi hatta koyu dindarlar dahi var. 

Oylarını tüm partiler arasında dağıldığı 

muhakkak. 

    İsrail toplumunun gündemini en 

büyük ölçüde komşularımızla olan 

ilişkiler saptayacak.  Diğer sosyal 

problemlerin, hayat pahalılığının, konut 

zorlukları, gelir düzeyindeki farkların 

halledilmesi de maalesef büyük ölçüde 

Arap komşularımızla olacak gelişmelerle 

orantılıdır. Hangi hükumet kurulursa 

kurulsun, yeni Knesset’i bekleyen görev, 

sağlam ve güçlü bir İsrail için  halkın 

yaşamını kolaylaştıracak, daha adaletli 

gelir düzeyleri yaratacak kararlar 

almaktır. Buna ek olarak Aliya’nın 

devam etmesi, ekonomi, bilim ve 

teknolojide ilerlemeyle İsrail daha güçlü 

olacaktır. 

SEÇİMLER VE TÜRKİYELİ YAHUDİLER 
Selim Amado 
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         MİLLET-İ SADIKA 
           Hay Eytan  

          Cohen Yanarocak 

HERKESİN GÖRMEDİĞİ... BİLMEDİĞİ... 
Derleyen: Nesim Güveniş 

Bakterilere karşı Nano-tekstil: 

Bar İlan Üniversitesi’nde yapılan 

araştırmalar sonucunda, çinko ve bakır 

oksidinin, pek çok bakteriyi öldürdüğü 

saptandı. Bu maddelerin nano 

parçacıklarının tekstil ürünlerine 

karıştırılması halinde hastanelerde sık 

görülen bakteri bulaşımı nedeniyle 

meydana gelen ölümlerin önlenebileceği 

ileri sürüldü. Şimdi, yeni bir İsrail Start-

up şirketi, nano-tekstilden çarşaf, örtü, 

havlu, pijama gibi hastanelerde kullanılan 

malzemelerin üretimine başlıyor.  

 
 

 

IAI’nin Yeni anlaşmaları: 

Israel Airspace Industries  (IAI) Şirketi, 

iki yeni Cyber Güvenlik sistemi 

anlaşması imzaladı. Anlaşmalardan her 

biri onlarca Milyon Dolar tutarında. IAI 

Şirketi istihbarat, teşhis ve güvenlik 

k o n u l a r ı n d a  C yb e r  ç ö z ü ml e r 

geliştirmekte. 
 

                                         Tel Aviv            Foto: Miguel Faber  
 

Bir Milyar Dolarlık İsrail Şirketi: 

Ses güvenliği, analiz ve  veri toplama 

sistemlerinde ün yapmış Nice Systems 

firması, 2014 yılı içinde 1 Milyar Dolar 

gelir elde etti. Bu sayı bir önceki yıl 950 

Milyon dolardı. 

Intel Israel’in ihracatı 4.3 Milyar Dolar: 

İntel Israel Şirketi 2014 yılında 4.25 

Milyar Dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu 

tutar, 2013 yılı ihracatından % 10 fazla. 

İntel Şirketi, iç pazardan yılda 1.87 

Milyar Dolar alış yapmakta.  İntel ayrıca, 

Ki ryat  Gad ’d aki  fab ri kal ar ın ı 

güncelleştirmek için 800 Milyon Dolar 

harcıyor. 

Tel Aviv, İlk 10 Kumsal Şehir 

Arasında: 

National Geographic Kurumu, yüzme, 

gezi, eğlence ve su sporlarına müsait 

uzun kumsalı, etrafındaki lokanta, kafe 

ve hareket l i  gale ri le r i yle  ve 

yanıbaşındaki tarihsel Yafa limanı 

nedeniyle, Tel Aviv şehrini dünyanın en 

iyi ilk 10 kumsal şahirlerinden biri olarak 

seçti. 
 

İspanya’ya Su’dan Faydalanma 

Desteği: 

İsrail’deki 11 su teknolojisi şirketinin 

delegeleri, İspanya’nın yağmurlardan en 

iyi şekilde yararlanması, suların 

filtrelenip arınması konularında 

yenilikleri sunmak üzere İspanyol dev 

Abengoa şirketi ile anlaştılar. 26.000 

işçisi olan Abengoa Şirketinin yetkilileri, 

İsrailli uzmanların getirdileri yenilikleri 

çok takdir ettiklerini açıkladılar.  

    Osmanlı İmparatorluğu, egemenliği 

altına giren tüm toplulukları daha rahat 

yönetebilmek adına, dini esas alarak 

tebaalarını “millet” adındaki çeşitli 

gruplara bölmüş. Çok uluslu bir 

imparatorluğun doğasına uygun 

olarak bu mozaikte yer alan 

b i r ç o k  d e ğ i ş ik  mi l l e t 

imparatorluğun hizmetinde 

çalışmış. Hizmet gösteren 

gruplar arasında diğerlerine 

nazaran daha çok sivrilmeyi 

başaran Ermenilere ise, 

göstermiş oldukları üstün 

hizmet ve sadaketten ötürü “millet-i 

sadıka”  yani sadık millet sıfatı uygun 

görülmüş... 

    G e ç t i ğ i m i z  a y  T e l  A v i v 

Ü n i v e r s i t e s i ’ n d e k i  b i r  g r u p 

akademisyen ile birlikte İsrail’in 

kuzeyinde bulunan Dürzü köylerini 

ziyaret ettik. İki gün süren gezimizde 

değişik Dürzü köy ve kasabalarını 

ziyaret etme şansı bulduk.  

    Ziyaretimizin ilk durağı kuzey 

İsrail’deki en büyük Dürzü yerleşim 

yeri olan Dalyat El-Karmel oldu. Bu  

kasaba boyundaki “şehir’de” kurulan 

vakıf üniversitesini ziyaret edip 

Dürzülerin İsrail Devleti ve toplumu 

içerisinde aldıkları aktif rol hakkında 

bilgi aldık. Vakıf Üniversitesi’nin 

ardından sıra Dürzülerin İsrail 

toplumunun bir  parças ı 

o l d u k l a r ı n ı  e n  ç o k 

vurguladıkları yer olan Dalyat 

El-Karmel şehitliğine (“Yad 

LeBanim’e”) gittik. İsrail’in 

bekaası için şehit düşmüş Dürzü 

askerlerin isimlerinin olduğu 

uzunca duvar... İçine Davud’un 

yıldızının yerleştirilmiş olduğu Dürzü 

bayrağı, tüm İsrail’e mal 

olmuş merhum başbakanlar 

Menahem Begin ve Yitzhak 

Rabin’in devasa resimleri 

karşısında şaşırmamak elde 

değildi...  

    Dürzü bir din adamı olan 

rehberimiz Raja’nın da dediği 

gibi bu manzara karşısında Dürzülerin 

kendi kaderlerini ne denli İsrail 

D e v le t i ’ n in  k a d e r iy l e  iç  i ç e 

geçirdiklerini idrak ettim.  

    İslamiyet’ten ayrılarak ayrı bir din 

haline gelen Dürzüler, rehberimiz 

Raja’nın anlattığına göre bu seçimleri 

dolayısıyla tarih boyunca hep baskı 

altında yaşamışlar. İsrail Devlet i 

kurulunca bu kez Yahud iler in 

egemenliği altına giren Dürzüler, 

Yahudilik ile kendi inançları arasında  

teolojik bir çatışma bulunmaması 

nedeniyle tam anlamıyla rahata 

ermişler. Kutsiyet teşkil eden noktalara 

türbe kurmalarına izin verilmiş. 

Dinlerini özgürce yaşamışlar.  

    İşte bu serbest lik ortamı ve 

menfaat ler in örtüşmesi gerçeği, 

Dürzüleri Yahudi olmadıkları 

halde İsrail’e bu denli sadık 

bir grup haline getirmiş... Bir 

başka deyişle savaşta ve 

barışta kader birliği yaparak 

İsrail’in “millet-i sadıka’sı” 

haline gelmişler... İsrail 

ordusunun yanı sıra çeşitli 

siyasi partilerde de boy gösteren 

Dürzüler toplumun hemen hemen her 

katmanında aktif rol alarak geniş 

toplumdan da büyük saygı görüyor. 
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    Bu kadar yoğun, yoğun olduğu kadar da 

anlamlı, tarihsel ve duygusal etkinliklerle 

dolu bir günü anlatmak gerçekten zor. 

    26 Mart Perşembe günü sabahı, bir gece 

evvelinden konakladığımız Novotel’in 

lobisinde, bizleri Şalom gazetesindeki 

yazılarından tanıdığımız Karel Valansi ile 

Hahambaşılık Müşaviri İzak Kolman 

bekliyordu. Romanya, Macaristan, 

Bulgaristan, Litvanya, Hollanda, Belçika 

ve Polonya Musevi Cemaatleri 

temsilcileriyle birlikte bindiğimiz otobüse, 

Uluslararası Holokostu Anma Kurumu 

(IHRA) Türkiye kolu  Başkanı Emekli 

Büyükelçi Ertan Tezgör de katıldı. 

    İki buçuk saatlik Polis esksortlu bir 

yolculuktan sonra ünlü Selimiye Camii’ne 

vardık. 

    Bu caminin görkemini, güzelliğini, 

mimari özelliklerini anlatmaya bu 

Bülten’in sayfaları yetmez. Daha önce 

görmemiş olmama hayıflandım. Mimar 

Sinan tarafından, Sarayın bir uzantısı 

olarak inşa edilen bu camide yerdeki 

seccadelere göre 3200 kişi, bayram 

günlerinde 5000 kişi namaz kılabiliyor. 

Diğer tüm özellikleri Google’da veya 

ansiklopilerde bol bol bulunduğundan, bu 

sütunlarda sadece iki ayrıntıya 

değineceğim. Bizimle birlikte 

dolaşan Caminin imamı, 

akustiği göstermek için bir 

ezan okudu. Fevkalade güzel 

tenor sesinden ve okuma 

şeklinden etkilenmemek 

olanaksızdı. Zali o kadar 

etkilendi ki İmamdan tekrar 

okumasını rica etti. İmam 

Efendi Zali’yi kırmadı ve 

tekrar okudu. Grubumuza VIP 

muamelesi  yapılıyordu. 

Kültür Bakanlığı’nın bize 

tahsis ettiği rehber Resul Bey, bu kez, 

bizleri, normal turistlere gösterilmeyen bir 

odaya yönlendirdi. Burası Padişahın 

namaz kıldığı üst kattaki özel odaydı. 

Cumbayı açtığımızda, cami içinin 

yukarıdan görünüşü nefes kesiciydi. 

    Bir sonraki durağımız Yahudi 

mezarlığıydı. Burada, İstanbuldan ve 

İsrail’den gelen 20’den fazla otobüsün 

taşıdığı insanlarla buluştuk. Çoğu  Edirne 

kökenli arkadaşlar atalarının mezarlarını 

aramaya koyuldular. Bu mezarlık, aslının 

onda biri kadardı. Onda dokuzu üzerinde 

artık modern binalar yükseliyordu. Çok 

eski mezar taşları yanısıra benim 

gördüğüm en yeni taş 1966 tarihini 

taşıyordu. Ziyaretin sonuna doğru, 

Edirne’de yetişen çok değerli Hahamlar 

ile Av. Salamon Adato, Agronom Jozef 

Niyego, yakın dostum Prof. Selim Kaneti, 

terör kurbanı Dişçi Yosef Yahya gibi 

Cemaatimizde iz bırakmış ünlü kişiler için 

mevlut okundu. 

    Öğle yemeği için Lalezar lokantasının 

geniş salonlarına geçtik. Bizlere dağıtılan 

ve İstanbul’da Barın-Yurt nezdindeki La 

Casa Catering tarafından hazırlanan 

zengin ve lezzetli Kaşer yemek paketleri 

herkesin takdirini kazandı. 

    Günün en önemli olayına gelmiştik. 

Tarihi Büyük Edirne Sinagogu sokağın 

ucundan heybetini gösteriyordu. Değişik 

kurumların gönderdiği çiçekler sinagog 

karşısındaki tüm duvarı kaplamıştı. Bini 

aşkın katılımcıya rağmen izdiham 

yaşanmıyordu. Ön sıralar doğal olarak 

protokol ve konuklara ayrılmıştı. 

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 

Edirne Valisi Dursun Ali Şahin, Vakıflar 

Genel Müdürü Adnan Ertem, Türk 

Musevi Cemaati Başkanı İshak 

İbrahimzadeh, Edirne Müftüsü ile Rum 

Ortodoks Patriği ön sırada yer alıyordu. 

Törene, rahatsızlığı nedeniyle katılamayan 

Hahambaşı Rav İsak Haleva’nın 

gönderdiği mesajın okunmasıyla başlandı. 

Rav Haleva, kalben beraber olduğumuzu 

vurguluyor ve bu günün gerçekleşmesinde 

emeği geçen herkese teşekkür ediyordu. 

    Maftirim Korosunun  okuduğu bir kaç 

litürjik parçadan sonra Türk Musevi 

Cemaati Başkanı İshak İbrahimzadeh sık 

sık alkışlarla kesilen konuşmasına başladı. 

Konuşmasının tümünü bu sütunlara 

sığdırmak olanaksız. (İsteyenler Musevi 

Cem aa t i’ n in  r e s m i  s a yfas ınd a 

bulabilirler.) Ancak, en önemli bir iki 

cümleyi burada tekrar etmekten kendimi 

alamadım. “Bugün burada bir ilk 

yaşıyoruz. Kader birliği yapmış bizler, 

neden bazı söylemlerin sonucunda 

ayrılaştırıldık?   Ötekileştirildik? Neden 

Sultan Abdülhamit, hükümdarlık süresinde 

yaşamış olduğu olumsuzluklar, bir Yahudi 

üzerinden kurulan komplo teorileriyle 

zamanla tüm Yahudileri ihanetin ve 

yıkımın  sebebi olan gerçekler 

görüntüsüne getiri l ir? ..  Az ınl ık 

kavramının üstünden geliştirilen 

ayrıştırma ve ötekileştirme sonucu o 

günlerde sadece Edirne’de 20.000 kişilik 

bir nüfus varken bunlar bugün tüm 

Türkiye’de 17.000 kişiye azalışımızın 

öncelikli sebebi olmuştur. Maalesef bizler 

halen devletimize bağlı kimi kurumlarda  

dahi varlığını sürdürebilen bu tip itham ve 

her kötü olayın altında bir Yahudi aramak 

veya yaratmak, bunu genelleştirerek 

Yahudiliği  vatanımızın düşmanı, bizleri 

de toplumun bilinçaltına vatan haini 

olarak gösteren söylemler karşısında her 

seferinde kendimizi bu vatanın sadık ve 

faydalı vatandaş lar ı o lduğumuz 

aç ı k lam a lar ı  yapm a k  z or und a 

hissetmişiz... İşte bugün, Edirne 

Sinagogunun tekrardan açılışı, bütün bu 

yaratılmış tarih ve söylemlere, 

ayrışmalara devletimizin vermiş olduğu en 

iyi cevaptır.... Bizim için bir milattır.” 

Görkemli Açılış Törenine T.C.Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç tarafından davet edilen  

Türkiyeliler Birliği Başkanı Zali De Toledo ile Vekili Nesim Güveniş katıldılar.  
Nesim Güveniş  

TARİHİ EDİRNE SİNAGOGU’NA YENİDEN KAVUŞTUK  

Yahudi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzade 

İbadete açılan sinagogdan bir kare...  
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    Ardından söz alan Başbakan Yardımcısı 

Bülent Arınç’tan da bir kaç cümle: 

“Edirne ortak kaderimizin vücut bulduğu 

bir şehirdir... Son yıllarda, İsrail 

hükümetiyle ilişkilerdeki sorunlar 

nedeniyle bazı çevrelerin ülkemize yönelik 

suçlamalar getirdiğini, maalesef bazı 

grupların da Türk Musevi Cemaatini 

suçladığını üzüntüyle gözlemliyoruz. Bu 

ülkede varolan her inanç ve kültürel grup 

aynı bahçenin gülleridir. Bu vatanda bir 

Müslüman’ın ne kadar hakkı varsa,  bir 

Yahudi’nin, bir Hristyan’ın da o kadar 

hakkı vardır. (Alkış) Türk Musevi 

Cemaatimiz Türkiyemizin ayrılmaz bir 

parçası ve eşit paydaşımızdır. Yurt 

dışından gelenler için de bir temennide 

bulunmak istiyorum. Buraya gelmek 

isterseniz, Türkiye’de yaşamak isterseniz 

sizi kucaklayacak 78 milyon insan var.” 

    Ardından kürsüye gelen Vakıflar Genel 

Müdürü Adnan Ertem de özetle şunları 

söyledi: “Duygusallığın yoğun olduğu bu 

yerde konuşmak zor. Bu yerin açılışı 

ibadetten çok bir araya gelmemizi 

sağlamıştır. Yüzyıllar boyunca farklı 

inançların birlikte yaşadığı bu 

topraklarda ecdadımızın mirası olan 

vakıflar, bir dünya görüşünün sonucudur. 

Vakıfların görevi, yalnız Müslümanlık 

değil, tüm inançların emanetine sahip 

çıkmaktır.” 

    Bu  arada, araştırmacı yazar Naim 

Güleryüz de, 1905 yılında çıkan yangında 

13 sinagog ile 1400 konutun yandığını 

hatırlatarak Edirne Yahudi Cemaati’nin 

kısa bir tarihçesini sundu ve bir Edirne 

kökenli olarak bu sinagogu bizlere 

kazandıranlara teşekkür etti.  

    Konuşmalardan sonra Kutsal Tevrat’ın 

s i n a g o g u n  i ç i n e 

alınması ve “Ehal ha-

Kodeş”e yerleştirilmesi 

r i t ü e l i  b a ş l a d ı . 

Sinagogun dört bir 

yanından gelen şofar 

sesleri ayakta bekleyen 

cemaatin heyecanını 

zirveye çıkarmıştı. 

Bundan sonraki süreci 

(Tora’daki 10 Emir 

bölümünün bir çocuk 

tarafından okunması, 

Ulus Özel Musevi 

Lises i korosu’nun 

büyük başarı ile 

okuduğu şarkılar, tekrar Maftirim 

korosu...) anlatmakta yarar görmüyorum. 

Bu görüntüler İnternet’te sosyal medyada 

değişik açılardan bol bol dolaştı. 

    Tören sonrası, İsrail’den getirilen ve 

Edirne kökenli Niso Kaneti’nin 

düzenlediği tarihsel Edirne fotografları 

sergisi gezildikten ve La 

Casa Catering’in sunduğu 

seçkin büfeden Sefaradik 

tadımlıklar yendikten 

sonra otobüslerimize 

döndük. 

    Bizlere bu güzel günü 

yaşatan, Vakıflar Genel 

Müdürlüğü ile elele 

çalış ıp Türk-Yahudi 

kültürüünün bir simgesini 

y e n i d e n  y a ş a m a 

döndüren,  çok zor ve 

karmaşık bir etkinliği hiç 

aksamayan başarılı bir 

o r g a n i z a s y o n l a 

gerçekleştiren Türk Musevi Cemaati’ne ne 

kadar teşekkür etsek azdır. 

 

    28 Şubat 2015 Cumartesi saat 

19:00’da Bat Yam’daki lokalimizde 

“Büyük Bir Sevgi İle” grubu bir sinema 

gösterim gecesi gerçekleştirdi.  

    Gecede grup adına söz alan Ovi 

Oktay Roditi Gülerşen grubun 

faaliyetleri hakkında bilgi verdikten 

sonra film gösterimi öncesi film 

hakkında kısa bir sunum yapan Dr. Bella 

Çitone’ye verdi. Çitone konuşmasında 

Turkiye’den gercekleşen Aliyalar ve 

nedenlerine değindi. 

Bu sunumun ardından aynı temada bir 

film olan “Live and Become” adlı 

filminin gösterimi yapıldı. Etiyopya 

Yahudilerinin aliyasını konu alan film 

patlamış mısır ve kola eşliğinde beğeni 

ile izlendi. 

DERNEĞİMİZDE SİNEMA GECELERİ  

T.C Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç  

Tora’nın Ehal HaKodeş’e Yerleştirilmesi  

Şofar çalan bir çocuk 
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EDİRNE ZİYARETİ’NDEN UNUTULMAZ KARELER  

Maftirim Korosu  

Padişahın namaz kıldığı özel bölmeden Selimiye Camii Edirne Yahudi Mezarlığı  
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    1940 yılında Nazi orduları Balkan 

sınırına dayanmışlardı.Naziler Polonya’da 

yürürlüğe koydukları Yahudi karşıtı 

yasaların benzerlerini, müttefikleri 

R o m a n y a ’ d a  d a  y ü r ü r l ü ğ e 

koydurmuşlardı. 1941 yılına gelindiğinde 

Romanya’nın Yaş şehrinde 4 bin 

Y ahud i’n in  N az ile r  t a r a f ında n 

katledilmesiyle Romanya Yahudileri için 

atayurduna gitmekten başka çare 

kalmamıştı. Türkiye karasularını 

kullanarak İsrail topraklarına kaçmayı 

planlayan Romanyalı zenginlerden ve 

entelektüellerden oluşan büyük bir Yahudi 

grubu, birleştirdikleri para ile Struma 

isimli, 1830 model bir motora sahip 46 

metrelik bir kömür gemisi olup, Panama 

bayrağı taşuyan bir Bulgar gemisi olan 

Struma’yı kiraladılar.  

 

    Geminin İstanbul’a Ulaşması 

    12 Aalık 1941’de Romanya’nın 

Köstence Limanından yaklaşık 790 yolcu 

ve 10 mürettebatla kalkan Struma’nın 

motoru, İstanbul’a ulaşamadan  açık 

denizde arızalandı. Yolcuların aralarında 

topladıkları para ve mücevherler 

karşılığında, yakından geçen bir geminin 

mürettebatı gemiyi onardı. Gemi ikinci bir 

motor arızası sebebiyle 15 Aralık’ta, 

İstanbul Boğazı’nda, Sarayburnu 

açıklarında demir attı. 

    Almanya’nın İstanbul Büyükelçisi, 

gemide salgın hastalık olduğu ihbarında 

bulundu. Almanya tarafından yolcuların 

karaya çıkarılmaması  konusunda baskı 

yapıldı. O dönemde İsrail topraklarına 

Yahudi göçünü kısıtlayan İngitere’nin de 

baskısıyla ne geminin yola devam 

etmesine, ne de yolcuların karaya 

çıkmasına izin verildi. Almanya ile 

müttefik olan Romanya da gemiyi geri 

kabul etmedi. 

    Tarihi geçmiş Filistin mandası vizesi 

olan birkaç yolcu İngiliz hükümetinin 

onayıyla, Martin Segal ve ailesi de 

ABD’nin ricası ve Vehbi Koç’un Türk 

Hükümeti nezdindeki girişimleriyle 

gemiden indirildi.  

    Segal, Standart Oil Company of New 

York isimli ABD petrol şirketinin 

Romanya müdürüydü. Vehbi Koç ise aynı 

şirketin Türkiye temsilcisi idi. Koç, Segal  

ailesi için, İçişleri Bakanı Faik Öztrak ve 

İstanbul Emniyet Müdürü İhsan Sabri 

Çağlayangil ile bir dizi görüşme yapmıştı. 

 

    Kıyıda Bekleyiş 

    9 hafta boyunca kıyıda demirli vaziyette 

bekleyen gemiye, Kızılay ve İstanbul’daki 

Yahudi toplumu tarafından yardım 

malzemeleri ulaştırıldı. Yardımları 

İ s t a nb u l  Y a hu d i  C e m a a t i ’ n i n 

önderlerinden Simon Brod ve Rıfat 

Karako organize ediyordu. Struma’nın 

arızalı olan motoru da tamir edilmek üzere 

söküldü.  

Olay esnasında 15 yaşında olan ve yardım 

faaliyetlerinde görev alan Yahudi asıllı 

Türk iş adamı İshak Alaton, Kızılay 

tarafından yapılan yardımların göstermelik 

olduğunu, yardımın büyük kısmının Türk 

Yahudi Cemaati tarafından toplandığını 

belirtiyor. Alaton, kendisi ile yapılan bir 

röportajda, ayrıca geminin halatlarının 

gizlice kesilerek ,içerisindekilerin ölüme 

terk edildiklerini iddia ederek, bu olay 

dolayısı ile Türkiye’nin özür dilemesi 

gerektiğini ifade etmiştir. 

 

    Batırılma 

    Gemide kalan yolcuların akıbeti ile 

haftalar süren müzakereler sonuç 

vermeyince, 23 Şubat 1942’de Türk 

hükümeti, motoru halen takılmamış olan 

gemiyi çıpasını kestirerek kılavuz gemi 

eşliğinde, Karadeniz’e  Şile açıklarına 

çektirdi. Gemi uzaklaşırken, beyaz bir 

çarşafın üzerinde şu yazılar okunuyordu; 

“Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!... Kurtarın 

bizi!...”. Gece boyunca sürüklenen gemi, 

24 Şubat sabahı, büyük bir patlamanın 

ardından battı. 103’ü çocuk olmak üzere 

768 kişi öldü. Sadece David Stoliar adlı 

20 yaşındaki bir yolcu ve Ivanof Diko 

isimli ikinci kaptan sağ kurtuldu. Stoliar 

ve Diko sabaha kadar tahta bir kirişe 

tutunarak hayatta kalmaya çalıştı. İkili 

aynı zamanda donmak üzereydi. Daha 

sonra tüm umutları tükenen Diko kendini 

akıntıya bıraktı ve yaşamına son verdi. 

Stoliar ise çaresizlikten tükenmek üzere 

iken, ölümüne az kala 12 kürekli Türk 

Kurtarma Kayığı tarafından bulundu ve 

karaya çıkartıldı. 

    Struma’nın uzun yıllar neden battığı 

anlaşılamadı. Sağ kurtulan tek yolcu 

David Stoliar,daha sonraları İsrail Silahlı 

Kuvvetler Radyosuna verdiği bir demeçte; 

geminin bir Türk torpido botunun açtığı 

ateş ile batırıldığını iddia etti. 1960’larda 

Sovyet arşivlerinden çıkan belgeler 

ışığında Struma’nın, Sovyet  denizaltısı  

Shch-213 tarafından torpido ile vurularak 

battığı anlaşıldı. 

 

Sonuçlar 

Olaydan sonra  dönemin başbakanı Refik 

Saydam “Türkiye başkaları tarafından 

arzu edilmeyen insanlara mekan olamaz” 

dedi. Struma olayı, daha önce gerçekleşen 

Patria Olayı ile birlikte, Yahudi yer altı 

örgütlerinin İsrail topraklarındaki İngiliz 

m a nd a s ı na  ka r ş ı  s a ld ı r ı l a r ı n ı 

şiddetlendirmesinde önemli bir kilometre 

taşı oldu. Bu örgütlerden biri olan Lehi, 

olayların sorumlusu olarak, Filistin 

Mandası Yüksek Komiseri Harold Mac 

Michael’i sorumlu tuttu. Lehi üyesi iki 

genç ise, İngilizleri sorumlu  gördükleri 

için Lord Moyne’u öldürdüler. 

    David Stoliar, Struma faciasından sonra 

72 yıl yaşadı. 1 Mayıs 2014 tarihinde, 

ABD Oregon’da hayata gözlerini yumdu. 

    Olayların çok taraflı karartılması 

sayesinde, Türk Milli Tarih yazımına 

“Struma Olayı” diye geçen bu facia, hala 

halkın büyük çoğunluğu için bir meçhul 

olmaya devam ediyor. Her yıl “Struma 

Olayı” için yapılan anma törenlerine 

sadece Türkiye Yahudi Cemaati’nin 

mensupları katılırken, bu yıl ilk defa 

olarak, 24 Şubat 2015  günü anmalara, 

hükümet ve devlet temsilcisi olarak 

Kültür  ve Turizm Bakanı Ömer Çelik 

ve İstanbul Valisi Vasip Şahin  

katılması, umut verici yeni bir dönemin 

başlangıcını gösterir nitelikte oldu. 

 

STRUMA FACİASI 
Sara Yanarocak  

TARİHİN İZİNDE 

Struma Faciası; 2.Dünya Savaşı sırasında, Nazilerden kaçan Yahudileri İsrail topraklarına götürmek üzere, Romanya’dan 

yola çıkan Struma adlı geminin, İstanbul açıklarında bir Sovyet denizaltısı tarafından batırılmasıdır.  

Struma 
 

Foto: Spiegel Online - David Stoliar 
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ÖZGÜRLÜK YA DA MODERN KÖLELİK 
 

Riva N. Essemini 

    Özgürlük denince aklıma Zülfü 

Livaneli'nin şarkısı gelir: Okulda 

defterime, sırama, ağaçlara yazarım adını 

diye başlayan... İlk adımlarını atmak, tek 

başına yemek yiyebilmek... Bir bebek 

için özgürlüğün anlamı bu olsa gerek... 

Ergenlik yılları da büyümenin bir başka 

adıdır... 18 yaşına gelmek için gün 

sayılır... Üniversite yılları iyi bir meslek,  

kariyer ve ekonomik özgürlüğü ifade 

eder. Evlenip de çocuk sahibi olduktan 

sonra birkaç saat fazla uyumak ya da 

haftasonu çocukları kayınvalideye 

bırakabilmektir özgürlük...  

    Yahudilikte özgürlük deyince de 

çocukluğumun en güzel bayramını, 

Pesah’ı (Hamursuz Bayramı) düşünürüm. 

Mısır'dan çıkış hikayesini, 400 yıllık köle 

hayatını, nasıl özlemle özgür olmayı 

beklediklerini gözümde canlandırmaya 

çalışırım. Her nesilde kişi kendisini, sanki 

Mısır'dan o çıkmış gibi görmekle 

yükümlüdür. Pasukta belirtildiği gibi: “O 

günü çocuğuna anlatacak, Mısır'dan 

çıkışın sırasında Tanrı, benim için tüm 

mucizeleri işte bunun uğruna yaptı” 

diyeceksin (Şemot 13:8). Tanrı sadece 

atalarımızı kurtarmadı. Bizi de onlarla 

birlikte kurtardı: “Tanrı bizi oradan, 

buraya getirmek için, bize vereceğine dair 

atalarımıza yemin ettiği ülkeyi bize 

vermek için çıkardı”. (Devarim 6:23) 

    Tora’nın verilişinden yani özgür bir 

halk olduktan sonra ilk açıklanan 

kuralların kölelilik ile olması oldukça 

ilginçtir. Buna göre bir Yahudi iki şekilde 

köle durumuna düşebilir: aşırı fakirlikten 

kurtulmak için kendini satabilir (Vayikra 

25:39) ya da hırsızlık yapıp çaldığı malın 

karşılığını ödeyemeyeceği için yargı 

makamı tarafından satılabilir (Vayikra 

22:9).     

    İbrani köle satın alan kişi altı yıl 

b o y u n c a  o n u n  h i z m e t i n d e n 

faydalanabilir. Her ne kadar köle olarak 

da adlandırılsa, bahsedilen köle istenildiği 

gibi kullanılamaz. Kendi uzmanlığı 

doğrultusunda belirli bir iş verilir, belirli 

mesai saatleri dışında ya da başka işlerde 

çalışmaya zorlanamaz. Köleliğinin 

yedinci yılında kölelik sona erer, serbest 

bırakılırdı.  

    Bir köle yedinci yılın dışında üç yolla 

daha serbest kalabilirdi: Bunlar; altı yıllık 

döneme Yovel yılı (Yovel yılı elli yıllık 

bir sürecinin sonudur. Herşey ait olduğu 

esas konumuna döner, mallar asıl 

sahiplerine, tüm köleler de ilk altı 

yıllarının içinde olsalar da ailelerine geri 

dönerler) rastlarsa, efendisi ölürse veya 

altı yılın dolmasına kadar olan sürenin 

parasal karşılığını ödemesi gibi koşulların 

k a r ş ı l a n m a s ı  d u r u m u n d a 

gerçekleşebilirdi. Eğer köle, “efendimi, 

işimi seviyorum serbest kalmak 

istemiyorum” derse, efendisi onun 

kulağını kapı pervazının yanında 

delmelidir. (Mişpatim 23:6). Rabenu 

Behaye, kulak delmenin kapı önünde 

yapılmasının köleye “ben sana gitmen 

için kapıyı açtım, ama sen kapattın” 

mesajı verdiğini belirtir. Kulak delmek 

için kullanılan aletin adı İbranicede 

martsea'dır ve sayısal değeri 400’dür. 

Tora’nın bu aletten bahsetmesi de bir 

bakıma Tanrı'nın 400 yıl boyunca süren 

Mısır köleleğinden kurtardığını 

hatırlatmaktır. Ancak öte yandan kişinin 

bağımlı olmayı seçmesine yapılan bir 

göndermedir. 

    Tora’da özgürlük, ilk olarak Tanrı 

tarafından Adam'a verilir (Bereşit 2:16). 

"Eden bahçesinin tüm ağaçlarından 

serbestçe yiyebileceği söylenirken, iyi ve 

kötüyü ayırd etmeni sağlayacak ağacın 

meyvesinden yeme" denir. Yaratılıştan bu 

yana özgürlük, yaptığımız seçimler ve 

hare ket lerimiz in  so rumluluğunu 

alabilmek olarak ifade edilebilir.  

    Adam, tüm ağaçların meyvelerinden 

yeme özgürlüğünü seçebilirdi ya da yasak 

olan ağacın meyvesinden yiyerek hem 

kendini, hem de günümüze kadar tüm 

insanlığın onarmaya çalıştığı bir hatanın 

sorumluluğunu almak zorunda kalabilirdi.  

    Adam’ın yaşadığı bu ikilem 

Yahudilikte özgürlük kavramını 

anlamamız için temel oluşturur. Birey 

olarak her birimiz, özgür olarak doğarız. 

Özgürlük kendi irademizle hareket 

edebilmektir, eylemlerimiz birer seçimdir 

ve aynı eylemler farklı amaçlara hizmet 

edebilir. Örneğin açlığımızı dindirmek 

için yemek yiyebiliriz ya da Şabat günü 

ailece o günü kutsamak için yemek 

yemeyi seçebiliriz... İnsanlar bize saygı 

göstersin diye çok para kazanmak 

isteyebiliriz ya da sadaka verebilmek, 

ihtiyacı olanlara yardım edebilmek için 

bu yolu seçebiliriz. Sinagoga sosyal 

olmak için ya da Tanrı'ya dua etmek için 

gideriz...  

    Özgürlük bir seçim ya da sorumluluk 

almak anlamına gelse de her birimiz 

eylemlerimizin kölesiyizdir. Hiçbir seçim 

rastgele yapılmaz, kimi zaman fiziksel 

ihtiyaçlarımızın kölesi oluruz, kimi 

zaman dürtülerimizin. Karar alırken 

yaşadığımız toplumun, kültürün, 

geleneklerin etkisinde kalırız ya da kabul 

görülmeyi, beğenilmeyi isteriz. 

Hayatlarını kucaklarında bilgisayar, 

tabletlerle, ceplerinde son model 

teknolojiye sahip telefonlarla yaşayan 

bizler, Mısır'daki köleliği ve özgürlüğe 

g e ç i ş i  a n l a m a y a  z o r l a n ı r k e n 

günümüzdeki modern köleliği düşünmeye 

çalışmalıyız. Bu nesildeki tanrılar 

nelerdir? Kariyer, moda, statü, cinsellik, 

servet, teknoloji... Hepimiz birşeye 

tapınmaktayız. Kendimize sormamız 

gereken “zamanımı, gücümü neye 

harcıyorum? Nelerin kölesi oluyorum?” 

Tanrı yüzyıllar önce atalarımızı çıkardığı 

gibi her an bizleri özgürlüğe çıkarmak 

için hazır bekliyor. 

    Jean Jacques Rousseau'nun dediği gibi 

“özgür doğan insan, yaşamla zincire 

vurulmuştur”. Gerçek özgürlük insanın 

kendini tanıması, kontrol edebilmesi ve 

ne istediğini bilmesidir. Hepinize 

şimdiden Hag Pesah Sameah! Özgürlük 

bayramımız kutlu olsun... 
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    Hayatımda ilk defa 27 Mart 1994 

senesindeki yerel seçimlerde İzmir'de oy 

kullandım. O seçimler benim açımdan 

oldukça şaşırtıcı bir sonuç ile son buldu. 

Günümüz T.C Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanı seçildi. Seçimlerin 

ertesi günü o sırada öğrencisi olduğum 

Ege Üniversitesi Hazırlık Okulunun 

koridorları "duydunuz mu? Recep 

Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanı seçilmiş" diyen 

öğrencilerin sesleriyle doluydu. Tam 10 

yıl sonra Recep Tayyip Erdoğan Türkiye 

Cumhuriyeti Başbakanı ve bir 10 yıl 

sonra da Cumhurbaşkanı seçildi. İlginçtir 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi’nin Başkanı 

olduğu seçimlerde yaşadığım şehir 

İzmir'in kimi belediye başkanı 

seçtiğini hiç hatırlamıyorum.  

    Oldukça ufak yaşlardan itibaren 

hayatımızı, gerek büyüklerimizden 

gerekse de medyadan bize oy 

vermenin bir vatandaşlık görevi 

olduğu ve bu görevi yerine 

getirmenin önemi üzerine nutuklar 

dinleyerek geçirdik. Her ne kadar 

seçimlerde oy vermenin bir 

vatandaşlık görevi olduğunu 

düşünmesem de, seçimlerde oy vermenin 

aktif politikada yer almayan sade 

vatandaşa en azından oy hakkı ile temsili 

bir söz hakkı verildiğini düşünürüm. 

   Hem Türkiye’de hem de İsrail’de 

seçim kampanyalarına şahitlik ettim. 

İsrail'e ilk geldiğim zamanlarda 

İsraillilerin seçimlerde oy verme ile ilgili 

görüşleri beni çok şaşırtmıştı. O 

zamanlar pek çok kişi Türkiye'de oy 

kullanıp kullanmadığımı sormuştu. 

Kullandığımı söylediğimde “peki ne 

değişti?” diye sormuşlardı. Bu soruyu 

soranlara “eğer aktif politikaya bir 

şekilde girip değişimi gerçekleştirmek 

için uğraşmayacaksan en azından söz 

hakkını kullan" diyerek onları ikna 

etmeye çalıştım.  

    Tolstoy şöyle der “Herkes Dünyayı 

değiştirmekten bahseder ancak kimse 

kendini değiştirmeyi düşünmez”... Bu 

pasif tutum Türkiye'de iken de aşina 

olduğum bir gerçeklikti. Aynı 

umursamazlığı İsrail'de de yoğun olarak 

görmek beni şaşırtmıştı.  

Görünen o ki bu umursamazlığın tek 

farkında olan ben değildim. Seçimlere 

katılımı arttırmak için önceki 

seçimlerden başlamak kaydıyla kamu 

spotları yayınlanmaya başlandı. Bazı 

partiler özellikle gençleri bu konuda 

görevlendirdi ve topluma oy vermenin 

önemini anlatmalarını istedi. Oy 

vermenin önemi ile ilgili broşürler bile 

bastırıldı. Bu ve benzeri aktivitelerin 

yanı sıra gazeteci ve televizyon sunucusu 

Yair Lapid’in politikaya girmesi oy 

oranlarının artmasını sağladı diyebiliriz. 

Hatta Türk medyası bile bir önceki  

seçimlerle ilgili yaptığı haberlerde oy 

verme oranının geçmiş seçimlere oranla 

yüksek olduğunu belirtmişti.  

    Her ne kadar yukarıda belirttiğim fikre 

zıt olsa da politik anlamda seçim 

kavramının günümüzde aldığı hali de 

belirtmek isterim. “One minute” krizinin 

patlak verdiği 2009'daki Davos 

Ekonomik Forumu’nda o sırada 

Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan 

Gazze’deki Hamas yönetiminin seçimle 

başa geldiğini belirtmesi üzerine o sırada 

İsrail Devlet Başkanı olan Şimon Peres 

seçim ile işbaşına gelme kavramının 

günümüzde demokrasinin değil bir 

medeniyet alameti olduğunu söyledi. 

Peres bir bakıma haklıydı. Yüzde seksen 

doksan oyla bir kişi veya partinin 

seçilmesi o seçimin ne kadar demokratik 

olduğuna, ne kadar demokratik koşullar 

altında gerçekleştirildiğine dair şüpheler 

doğurur. Demokrasi ve özgür irade bu 

tarz seçimlerde bir amaç değil bir araç 

haline gelir ki bu durumda demokrasiden 

değil diktatörlükten bahsederiz. Zira iki 

seçim arasında bir parti veya adayın 

başarılı politikalarla oyunu arttırması 

normal bir durumken yüzde seksen-

doksanlara varan arttırma yani her yüz 

seçmenden seksen veya doksanının bu 

parti veya adaya oy vermesi ulusal bir 

mutabakattan çok ölüm ile hastalık 

arasında tercihlerini hastalıktan yana 

kullanan insanları temsil etmektedir.  

    Bu satırları okuyan ve 1982 T.C 

Anayasa referandumunu hatırlayanlar 

sonucun bu tarz bir ölümü gösterip 

hastalığa razı etmekten kaynaklandığını 

da çok iyi bilirler.  

    Demokrasi, yaşadığımız şu coğrafyada 

İsrail dışında amaç olma özelliğini 

kazanamamıştır. Türkiye de yine bu 

coğrafyada İsrail dışında demokrasiye, 

askeri darbeler arası dönemlerde, biraz 

yakınlaşma çabalarına girişmiş ancak 

sonuç yine hüsranla sonuçlanmıştır.  

    İsrail'in kısa tarihi sivil 

demokrasinin bu coğrafyada 

çok kolay yerleştiğine 

tanıklık etmektedir. Pek çok 

kişi İsrail'deki demokrasiyi 

tartışa dursun, bu coğrafyada 

özellikle İkinci Dünya Savaşı 

sonrası askeri cuntanın veya 

diktatörlerin yönetimine 

girmemiş ve gerçek bir 

temsili demokrasinin sonucu 

olan seçimle yönetime gelmiş 

yöneticilerin yönettiği tek ülke olmuştur. 

Askeri cuntanın veya bir diktatörün 

yönetime gelmediği diğer ülkeler ise 

monarşi rejimi ile yönetilmektedir. 

    İsrail ve Türkiye’deki seçimlerin 

dikkatimi çeken belki de bu artik modus 

operandi (izlenen yöntem) diye tabir 

edebileceğimiz bir durum var. Her iki 

seçimde de kullanılan "ya biz ya onlar" 

düşüncesi...  

    Dilbilim eğitimi almış biri olarak 

diyebilirim ki bu düşmanlık yaratan, 

ayrımcılığa sürükleyen son derece 

tehlikeli bir düşüncedir... Bu retorik 

toplumları böler hatta parçalar. Aşırı 

radikal eğilimlerin kullandığı bir ifade 

tarzıdır... Kendinden olmayana yaşama 

hakkı tanımaz. Gerek İsrail gerekse Türk 

toplumunun bu ifade ve düşünce 

biçimine son derece dikkatli bir şekilde 

yaklaşması ve bu düşünceyle mümkün 

olduğunca savaşmaya çalışması 

gereklidir. Aksi takdirde toplumların bir 

arada yaşaması giderek zorlaşır ve 

politik çıkarlara toplumlar heba edilirler. 

        

 

 

             SEÇİMLER... 
                 Mati Turyel 

    KADIN GÖZÜYLE 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=nSK0p76HQG7WbM&tbnid=fe_eyhTK7RJb_M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FFile%3AVenus-female-symbol-pseudo-3D-pink.svg&ei=ISgNUZe_EsGxtAbNxICADA&bvm=
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I. DÜNYA SAVAŞI ŞEHİTLERİ  

RAMLE’DEKİ TÜRK ŞEHİTLİĞİ’NDE ANILDI 

    I.Dünya savaşında, bu topraklarda can 

veren şehitlerin gömülü olduğu Ramle 

Uluslararası şehitliğinde, 18 Mart 2015 

günü, Türk Şehitleri için dikilen anıtın 

önünde  “Şehitler Günü” törenle anıldı.  

    Törende, Türkiye’nin Tel Aviv 

Büyükelçiliği mensupları ile İsrail’deki 

Türkiyeliler Birliği temsilcileri hazır 

bulundular. 

    Törene Saygı Duruşu ve İstiklal 

Marşının okunması ile başlandı. 

Türkiye’nin  Geçici Maslahatgüzarı 

Sn. Doğan Işık, yaptığı konuşmada 

özetle şunları söyledi: “Çanakkale Deniz 

Z a f e r i n i n  1 0 0 . 

Yıldönümünde aziz 

şehitlerimizi  anmak 

üzere bir araya gelmiş 

bulunuyoruz. O devrin 

b ü y ü k  g ü ç l e r i 

Ç a n a k k a l e ’ y e 

s a l d ı r d ı k l a r ı n d a  

Osmanlı topraklarını 

paylaşma konusunda 

anlaşmışlardı. İstanbul 

ve Boğazlar Türklerin 

elinde olmayacaktı. 

K a p i t ü l a s y o n l a r 

altında bir topluluk 

halinde bırakılacaktık. 

Çanakkale zaferi, milletimizin, devletini 

yaşatma ve kendi topraklarında hür 

yaşama iradesinin, vatana 

sahip çıkma azminin tüm 

dünyaya haykırıldığı bir 

dönüm noktası olmuştur. 

Kahraman ordumuzun bu 

kutsal toprakları müdafa 

ederken, Balkanlarda, Kurtuluş 

Savaşı’nda, Kore’de, Kıbrıs’ta 

savaşırken, memleket sathında 

terörle mücadele ederken şehit 

d ü ş e n  a s k e r l e r i m i z i , 

p o l i s l e r i m i z i , 

ö ğ r e t m e n l e r i m i z i , 

diplomatlarımızı bugün aynı 

ruhla anıyoruz. 

Ş e h i t l e r i m i z i 

andığımız bugün, 

vatan müdafasında sadakatle 

görev üstlenip canlarını 

ve r e n  T ür k  Ya hu d i 

Cemaati’nden askerlerimizi 

de hatırlıyoruz. Bu vesile 

ile, Büyük Atatürk’ün, silah 

arkadaşlarının, ömrünü üç 

k ı t a d a k i  c e p h e le r d e 

savaşarak tüketmiş bir 

kuşağın aziz hatırası önünde 

saygıyla eğiliyoruz. Onların 

Türk milletine ve büyük 

sağduyusuna olan inançları 

bugün de geleceğimizi aydınlatmaya 

devam etmektedir. Ruhları şad olsun.” 

    Türkiye’nin İsrail’deki Askeri Ataşesi 

Bnb. Hulusi Koçbay da Şehitler 

Günü’nün anlamını vurgulayarak Türk 

milletinin hürriyeti için nelerden feragat 

edebileceğini gösterdiğini ve vatan 

müdafasında gösterdiği azmin ne denli 

büyük olduğunu ispatladığını söyledi. 

    Tören, Sn. Doğan Işık ve Bnb. Hulusi 

Koçbay ile Türkiyeliler Birliği adına 

Zali De Toledo ve Nesim Güveniş’in 

anıta çelenk koymalarıyla son buldu. 

 
 

 

                                                   Nesim Güveniş  

 

    Toplumumuzun yetenekli pianisti Marietta 

Gormezano 26 Şubat 2015 günü, Shfayim 

Kibuts’unun Müzik Salonu’nda bir resital verdi. 

    Franz Schubert’in Do minör Sonatası ile başlayan 

konser, yine Schubert’in 6 “Moments musicaux” 

parçalarıyla devam etti. 

    Kısa bir aradan sonra  tekrar pianosunun  başına 

geçen Marietta Gormezano çok zor bir parça olan 

Sergei Prokofiev’in 3 No.lu Sonatasını büyük 

ustalıkla çalarak üstün yeteneğini bir kez daha 

kanıtlamış oldu. 

 

NOT: Shfayim Kibuts’unun müzik okulunda ders 

veren Marietta Gormezano, özel dersler de 

vermektedir.   

 

Piano dersi almak isteyenler 052-8628957 numaralı 

telefondan Marietta Gormezano’ya  doğrudan 

ulaşabilir. 

 

Geçici Maslahatgüzar  

Sn. Doğan Işık 

Nesim Güveniş ve Zali de Toledo anıta çelenk bıraktı 

MARİETTA GORMEZANO’NUN RESİTALİ 

   Marietta Gormezano  
Nesim Güveniş  
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AFFET BABACIĞIM 

Derleyen: Şlomo Farin 

DÜŞÜNCE ODASI 

    Evliliğinden beri evinde kalan babası 

yüzünden eşiyle sürekli tartışıyordu. Eşi 

babasını istemiyor ve onun evde bir 

fazlalık olduğunu düşünüyordu. 

Tartışmalar bazen inanılmaz boyutlara 

ulaşıyordu. Yine böyle bir tartışma 

anında eşi bütün bağları kopardı ve ‘Ya 

ben giderim, ya da baban bu evde 

kalmayacak’ diyerek rest çekti. 

    Eşini kaybetmeyi göze alamazdı. 

Babası yüzünden çıkan tartışmalar 

dışında mutlu bir yuvası sevdiği ve 

kendini seven bir eşi ve bir de çocukları 

vardı. Evliliği için çok mücadele etmişti. 

Ailesini ikna etmek için çok uğraşmış ve 

çok sorunlarla karşılaşmıştı. Hala onu 

ölürcesine seviyordu. Çaresizlik içinde 

ne yapacağını düşündü ve kendince bir 

çözüm yolu buldu.  

    Yıllar önce avcılık merakı yüzünden 

kendisi için yaptırdığı kulübe tipi dağ 

evine götürecekti babasını. Haftada bir 

uğrayacak ve ihtiyacı neyse karşılayacak, 

böylelikle eşiyle de bu tür sorunlar 

yaşamayacaktı. Babasına lazım olacak 

bütün malzemeleri hazırladıktan sonra 

yatalak babasını yatağından kaldırdı ve 

kucakladığı gibi arabaya attı. Oğlu Can 

“Baba ben de seninle gelmek istiyorum” 

diye ısrar edince onu da arabaya aldı ve 

birlikte yola koyuldular. 

    Kara kışın tam ortalarıydı ve  korkunç 

bir soğuk vardı. Kar ve tipi yüzünden 

yolu zor seçiyorlardı. Minik Can sürekli 

babasına “Baba nereye gidiyoruz?” diye 

soruyor ama cevap alamıyordu. Öte 

yandan nereye götürüldüğünü anlayan 

yaşlı adamsa gizli gizli gözyaşı döküyor 

oğlu ve torununa belli etmemeye 

çalışıyordu. Saatler süren zorlu 

yolculuktan sonra dağ evine ulaştılar. 

Epeydir buraya gelmemişti. Baraka 

tipindeki dağ evi artık çürümeye yüz 

tutmuş, tavan akıyordu. Barakanın bir 

köşesini temizledi hazırladı ve arabadan 

yüklendiği yatağı oraya itina ile serdi. 

Sonra diğer malzemeleri taşıdı. En son 

da babasını sırtlayarak yatağa yerleştirdi. 

T ip i adet a bar akan ın iç inde 

hissediliyordu. Barakanın içinde fırtına 

vardı adeta. Çaresizlik içinde babasını 

izledi. Daha şimdiden üşümeye 

başlamıştı. Yarın yine gelir bir yorgan ve 

birkaç battaniye getiririm diye düşündü. 

Öyle üzgündü ki dünya başına göçüyor 

gibiydi. O bu duygular içindeyken babası 

yüreğine bıçak saplanmış gibiydi. 

Yıllarca emek verdiği oğlu tarafından bir 

barakada terk ediliyordu. Gururu 

incinmişti içi yanıyordu ama belli 

etmemeye çalışıyordu. Minik Can ise 

olanlara hiçbir anlam veremiyordu. 

Anlamsızca ama dedesinden ayrılacak 

olmanın vermiş olduğu üzüntüyle sadece 

seyrediyordu. Artık gitme zamanıydı. 

Babasının yatağına eğildi yanaklarını ve 

ellerini defalarca öptü. Beni affet der gibi 

sarıldı, kokladı. Artık ikisi de kendine 

hakim olamıyor ve hıçkıra hıçkıra 

ağlıyordu. Buna mecburum der gibi baktı 

babasının yüzüne ve Can’ın elini tutup 

hızla barakayı terk etti. 

    Arabaya bindiler.  Can yo la 

çıktıklarında ağlamaya başladı neden 

dedemi o soğuk yerde bıraktın diye. 

Verecek hiçbir cevap bulamıyordu, 

annen böyle istiyor diyemiyordu. Can 

“Baba sen yaşlandığında bende seni 

buraya mı getireceğim” diye sorunca 

dünyası başına yıkıldı. O sorunun 

yöneltilmesiyle birlikte deliler gibi geri 

çevirdi arabayı. Barakaya ulaştığında 

“Beni affet baba” diyerek babasının 

boynuna sarıldı. Baba oğul sıkı sıkı 

sarılmış ve çocuklar gibi hıçkıra hıçkıra 

ağlıyorlardı. Oğlu “Baba beni affet, sana 

bu muameleyi yaptığım için beni affet” 

diye hatasını belli ediyordu.. Babası 

oğlunun bu sözlerine en anlamlı cevabı 

veriyordu… 

    “Geri geleceğini biliyordum yavrum. 

Ben babamı dağ başına atmadım ki, sen 

beni atas ın.  Beni bu dağda 

bırakamayacağını biliyordum”... 

Derneğimiz üyesi ve İsrail-Türkiye Ticaret Konseyi Başkanı 

Menaşe Carmon’un eşi Mazal Carmon, Yeruşalayim’de 

“İkincil Deri” adı ile bir sergi düzenledi. 

10 Ocak-7 Şubat.2015 tarihleri süresince, Agripas 12 

Galerisinde teşhir edilen yapıtlar pek çok sanatseverin ilgisini 

çekti.                                                                                                                                                                                 

Belli bir işlem geçirmiş pareşömen kağıdından oluşan 

yapıtlar, 3 boyutlu olup genelde duvara asılı veya kaide 

üstünde teşhir ediliyor.  Parşömen kağıdı, yıkama, kurutma, ısı 

ile sertleştirme, boyama ve iplikle dikme işlemlerinden sonra 

Mazal’in usta parmakları arasında, iç dünyasını yansıtan 

şekiller alıyor. 

Daha önce de de 3 ayrı sergi düzenlemiş olan Mazal 

Carmon,  1971-1997 yıllarında Tel Aviv ORT okulunda sanat 

öğretmenliği yapmış, 1997 yılında da Tel Aviv Lesley 

College’de, Sanatla Terapi alanında  Master derecesini 

almıştır. 

                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Nesim Güveniş  

MAZAL CARMON’UN YENİ SERGİSİ: İKİNCİL DERİ  



12 

MAVİ BEYAZ 
Derleyen: Bondi Çakım  

İsrail’in Barselona Çıkarması 

    Dünyanın en büyük mobil telefon 

ve dijital uygulamalar fuarı MWC’ 

nin bu sene Barselonada tertiplenen 

fuarına  ülkemiz 200 şirketle katıldı. 

86,000 ziyaretçinin beklendiği 

fuarda 1900 şirket yeni ürünlerini 

sergiledi. (Diğer bir deyişle ufacık 

İsrail serginin yüzde onundan 

fazlasını kapsadı!).      

    Şirketlerimizden ikisi mobil 

dünyasının Oskarları addedilen 

“Mobile Global Award” a  aday 

gösteri ld i .  Ad ayl ard an  i lki 

“Augmented Reality”, çevreyi 

değişik açılardan değişik vurgularla 

bize sunan dijital bir aygıt. 

İkincisiyse   Japon devi Akma’yla 

beraberce geliştirilmiş  bir ulaşım 

çözüm uygulaması. 

    Göze çarpan katılımcılarımız 

arasında şunlar da var: araba 

kullanırken güvenllikten ödün 

vermeden  akıllı telefonumuzu 

ku l l an ab i l m e  o l an ağı ,  o t o 

sürücülerini muhtelif kazalara karşı 

önceden uyarma tekniği, cep 

telefonlarımızda kod kullanma 

yerine yüz çizgilerinden kişiyi 

teşh i s  i mkan ı ,  ve  de ği ş ik 

l i s a n l a r d a k i  t e l e f o n 

konuşmalarımızı simültane tercüme 

edebilecek bir uygulama. 

    Kat ı l ı mc ı l ar ı mı z l a   fu ar 

öncesinden toplantı ayarlamış 

şirketler arasında Samsung, 

Deutsche Telecom, China Mobile, 

BMW, Sony, Siemens, ve Turkcell 

gibi tanınmış isimler dikkati çekti. 

İsrail Dışsatım enstitüsünden 

yapılan açıklamaya göre ülkemiz 

2014 yılında iletişim teknolojisi 

alanında 3.5 milyar dolarlık bir 

ihracaatı  gerçekleştirdi. 

 

Müjde: Dünyada en sağlıklı 

beslenen ülkelerden biriyiz!! 

    Araştırmacıların bulgularına göre 

batılı ülkeler arasında en az doymuş 

yağ tüketen ve kolesterol seviyesi 

en düşük toplumlardan biriyiz. Bize 

komşu Akdeniz ülkeleri de bu 

araştırmada en iyiler arasında 

yerlerini  aldı. 187 ülke bu 

araştırmaya konu oldu. Araştırma 

bulguları sağlıklı insanların daha 

fazla tahıl, fasulye, sebze, süt, 

omega 3 miktarı yüksek balık ve 

meyve tükettiklerini  doğruladı. 

    “Junk food” yemeye bütçeleri 

müsait olmayan Afrika ülkeleri, ve 

bunların arasında Çad, Sierra 

Leone, Mali, Gambia, Uganda, 

Fildişi Sahili ve Senegal üst sıraları 

paylaşırken ülkemiz dokuzuncu 

sırada yer aldı.  

Yine sağlık; yine devrim 

    Ocak 1999 da kurulan Insightec 

adlı startup şirketi ameliyatlarda 

devrim yaratacak bir buluşa imza 

atmaya hazırlanıyor. ExAblate O.R. 

ismiyle ticaretleştirilen buluş,  

v ü c u d a  d ı ş  m ü d a h a l e y i 

ge re k t i rme den  ve  an as te z i 

kullanmadan  ameliyatı gerektiren 

bazı sağlık sorunlarını ultrasan 

teknikleriyle çözüyor. Muhtelif 

tümör ve kistler bu uygulamayla 

yok edilebiliyor. Canlı yayın 

resimleme (real time medical 

imaging) tekniğinde yapılan 

ilerleme sayesinde ameliyatı yapan 

o p e r a t ö r  a n ı n d a  g e r e k e n 

müdahaleleri ve düzeltmeleri 

uygulıyabiliyor ve başarı elde 

edebiliyor. 

    Sistem halen kadınların bazı 

ürolojik problemlerinin tedavisinde 

başarıyla uygulanıyor. İkinci etapta 

onkolojik  tedaviler hedeflendi ve 

2012 yılının Ekim ayında  ABD 

u y g u l a m a n ı n  ü l k e l e r i n d e 

ticarileşti r i lmesini  onaylad ı . 

Yakında bu tedavi sisteminin klasik 

tedaviye oranla mukayesesini yapan 

bir raporun tebliği bekleniyor. 

    Üçüncü hedefse nörolojik. 

Şirketin ExAblate Neuro sistemi 

g e ç e n l e r d e  A v r u p a d a 

uygulanabilmesi  için yeşil ışık aldı. 

Sistemin ilk olarak ele alacağı 

tedaviler Parkinson ve beyin 

tümörleri olarak tesbit edildi. 

BB YOSEF NİEGO LOCASI 

2015 YILI  

BURS TÖRENİ 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
 

    Bene Brit Yosef Niyego Locasında, geleneksel 

buırs dağıtım töreni 1.Mart.2015 günü Tel Aviv 

Satranç Derneği salonlarında gerçekleşti. 

    Bu yıl, değişik üniversitelerde okuyan 58 Türk 

kökenli başarılı öğrenciye burs verildi. 

Töreni Burs Komisyonu adına Marian Benardete ve 

Etel Şaprut yönettiler. Törende hazır bulunan Bene 

Brit İsrail Başkanı Miha Natan ile Yosef Niyego 

Locasının yeni başkanı Betin Sarfati birer konuşma 

yaparak burs alan öğrencilere başarı dilediler. 

    Kuşkusuz geceyi onurlandıran en önemli şahsiyet 

seçimler dolayısıyla koltuğunu yeni boşaltmış olan 

eski eğitim bakanı Rav Şay Piron idi. Piron yapmış 

olduğu konuşmada yüksek tahsilin önemi ve ülkeye 

kazandırdıkları hakkında oldukça kapsamlı bir 

konuşma yaptı. Piron konuşmasında İsrail’de kurulan 

vakıf üniversitelerinin (mihlala) eğitime verdikleri 

katkıdan sitayiş ile bahsederken makamında geçirmiş 

olduğu kısa süreye ver yansın ederek eğitim alanında 

uygulamaya sokulmasını arzuladığı bir dizi 

reformları sıraladı. Piron konuşmasının ardından 

salondan ayrılırken, Bene Brit Locası üyeleri başarılı 

geçen bir gecenin ardından önümüzdeki yılın burs 

gecesi çalışmaları için kolları sıvadı.  

DERNEĞİMİZDE TANGO GECESİ 
     

                   Jako ve Renin Topluluğunun seslendirdiği 50-60 

Yıllarının Unutulmaz tangoları üyelerimize 

nostaljik bir gece yaşattı. 

    Derneğimizin Bat Yam’daki Kültür Merkezinin 

salonu, 17 Ocak 2015 Cumartesi gecesi ağzına 

kadar doluydu. Masalarda şarabı yudumlamaya 

başlayan konuklar  heyecanla Jako ve Renin’in 

okuyacağı tangoları bekliyordu. 

   Derneğimiz Başkanı Zali de Toledo’nun konukları 

selamlama konuşmasından sonra “Papatya” 

tangosunun ezgisiyle konuklar pisti doldurmaya 

başladılar. Tanınmış Türkçe tangoları İspanyolca, 

İbranice, Rumca ve İtalyanca tangolar izledi. 

Gecenin bitiminde, konuklar bu tür eğlencelerin 

tekrarı arzularını dile getirdiler.    
 
 

 

                                                                                                                                               Nesim Güveniş  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=2S3S9NuQf3OuOM&tbnid=joJLNVTGJkK2MM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.iconarchive.com%2Fshow%2Fflags-icons-by-pan-tera%2FIsrael-Flag-icon.html&ei=QS8NUY6YNsKXtQbq0IHIAQ
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BİR DUAYEN: AV. ŞEMAYA HALEVİ  
 

Stella Kent  

    Sayın Avukat Şemaya Halevi'nin 

Allenby'deki yazıhanesine adım attığımda 

geçmişe bir yolculuk yapmış gibi oldum. 

Hemen girişte babamın Tahtakale Menaşe 

Han’daki yazıhanesinde kullandığı 

daktilonun eşi, sıra sıra klasörler, kalın 

kitaplar...  Babam gerekli herşeyin nerede 

olduğunu bilir zamanı gelince kolayca 

bulur çıkarırdı!  İşe vakıf olmak 

önemliydi ama sözünün eri olmak daha ön 

plandaydı. Bir el sıkışması bin imzadan 

sağlam olabirdi. Duvardaki diplomaların  

yanında kişinin ne kadar dürüst olduğunu 

fısıldayan duvarlar kaale alınırdı. İşte 

bugün 92 yaşına merdiven dayamış hala 

her sabah işe gelen Şemaya Halevi’nin iş 

anlayışı ve terbiyesinin ana hatları...     

    Artık mahkemeye çıkmıyor bunu genç 

avukatlara bırakmış ama tercüme ve 

kontratları her zamanki titizliğiyle kontrol 

ediyor. Bilgisayar bağımlısı olmak 

istemediğinden eski usullerden şaşmamış. 

Önemli olan işin gerektiği gibi yapılması. 

Eskisi kadar olmasa da hala aranıyor, 

meseleler ona gönül rahatlığıyla teslim 

ediliyor. 

    Şemaya Halevi 1924 Edirne doğumlu. 

Aile dededen kalma eczacı. "Birinci 

Dünya Savaşı sonrası Osmanlı ordusu 

Trakya üstünden çekilirken  askerler 

ishalden  kırılıyor. Dedesi Halevi yaptığı 

karışımla bunların çoğunu iyileştirmeyi 

başarıyor ve bu hizmetine karşılık 

madalya ile ödüllendiriliyor. “Madalya 

hala bende” diye ekliyor. Babası eczacılık 

mesleğini devam ettiriyor. Annesi 

Dimotekalı; bazı hafta sonları kurulan 

sınır panayırında tanışıp evlenmişler. 

Halevi ailesi Edirne’de çok seviliyor; 

Trakya olayları çıktığında tüm 

malvarlıklarını dürüst bir dosta bırakıp 

gittiklerinden dönüşlerinde zarara 

uğramıyorlar. Şemaya bir benzeri 

Viyana’da olan Edirne Sinagogu’nda 

Mahzikey Tora'ya gitmiş ve erken yaştan 

İbranicenin inceliklerine de vakıf olmuş. 

Edirne’de yaşıtı kalmayınca Üniversite 

için, erken kaybettiği babasından sonra 

yanlız kalan annesini de alıp İstanbul'a 

gitmiş. Ama Eczacılık yerine Hukuk 

fakültesine yazılmış. O zamanın birçok 

genci gibi Betar örgütüne de katılmaktan 

geri kalmamış tabi. Kardeşi Ziva (Arbel) 

da aynı örgüte katılmış ancak ideolojisini 

bir adım daha ileri götürerek İsrail'e 

Suriye yolu ile kaçak girip Palmach 

savaşçılarına katılmış. 1948 savaşında 

belinde tabancası ve kısa şortuyla 

çekilmiş fotografı onu İsrail'in kadınlık 

sembolü haline getirmiş. Hatta kırık bir  

maşrapadan su içen kız fotoğrafı da 

Damari'nin söylediği bir şarkıya ilham 

olmuş. 

    Şemaya ise askerliğini Türkiye’de 

yapmış; “Kurada Çemişkezek çıktı 

dediklerinde dünyam başıma yıkıldı sonra 

da torpilin var galiba dediler zira, Allahın 

işi; bunun yerine Harp Okulu’nda Askeri 

savcılıkta Binbaşılara ceza hukuku dersi 

vermekle vazifelendirildim. Herhalde 

burada askerlik yapabilen tek 

gayrimüslim bendim." 

    Evlendikten sonra 

oğlu ile İsrail’e göç eden 

Şemaya kısa süre sonra 

boşanınca kendi kendine 

yeten bir adam olma 

yoluna gitmiş. Bir süre 

kültür ataşesi olarak 

t e krar  İs t an bu l 'd a 

ç a l ı ş mı ş  İb r an i c e 

dersleri vermiş. Geri 

döndüğünde Türkiye ve 

Tü rk  kö ke n l i l e r le 

sürdürdüğü yakın ilişki 

her iki ülkenin hukuğu 

ve dilleri hakkındaki 

bilgisi onu aranılan bir 

avukat haline getirmiş. 

Titizliği ve  dürüstlüğü 

sisteme yabancı olan vatandaşların 

kurtarıcısı olmuş. “Kıdemli Büyükelçi 

Ekrem Güvendiren ile çok iyi dosttuk. En 

az 100.000 kişinin asker kaçağı sayıldığı 

için Türkiye'ye gidemediğini ve bir 

düzenleme gerektiğini anlattım. Beni 

dinledi sorunun çözümlenmesi için 

önayak oldu. Bu durum elbette turizme ve 

ilişkilere  büyük katkı sağladı." 

    Emlak alım satım, banka, askerlik 

kısaca bürokrasi karmaşası sayılan İsrail’e 

gelen bir Türk'ün karşılaşabileceği her 

sorun için adres Şemaya Halevi'ydi. 35 

yıldır beraber çalıştığı Şimon Benlevi 

neredeyse onu ondan iyi tanıyor. “Onunla  

ilk defa 1970’te bir iş dolayısıyla 

karşılaştım. 1980’de yine bir tavsiyesini 

almaya gittiğimde ortağı Yehuda 

Adiri'den yeni ayrılmıştı. Kısa bir 

sohbetten sonra bana ortaklık teklif 

ediverdi. Benim avukatlığım veya bu 

konuda tecrübem yok deyince önemli 

değil ben sana yol gösteririm dedi”. 

Şimon'un son derece işini bilir ve o derece 

alçakgönüllü diye tanımladığı Şemaya 

Halevi insan sarrafı da olduğunu gösterdi. 

Zira kendisi gibi dürüst, çalışkan ve titiz 

Kuzguncuklu Şimon'dan iyisini 

bulamazdı herhalde. 

    Avukat Halevi hem Bnei Brith Yosef 

Niyego Locası hem Türkiyeliler Birliği 

için çalıştı. Hiçbir yardımı esirgemedi. 

Moreno Margunato'nun uzun yıllardır 

tanıdığı Şemaya'ya saygısı büyük.  

"Kendisi ile iliskilerim IYT başkanlığı 

yaptığım 1998-2004 yılları arasında daha 

çok yoğunlaşmıştı. Şemaya sıfat olarak 

Türkiyeliler Birliği hukuk danışmanı 

olarak hizmet veriyordu. 

Bu vazifesini çok ciddiye 

alır, her idare heyeti ve 

genel kurul toplantısına 

katılır, yapılan işlemlerin 

kanuna uygun olmasına 

çok dikkat eder ve hakim 

o l d u ğ u  k o n u l a r d a 

k i m s e n i n  s ö z ü n ü 

dinlemezdi. 

Kişilik olarak maddiyattan 

çok uzak idi. Para onun 

icin her zaman ikinci 

plandaydı. 

    Yakın bir zamanda 

İzmir'deyken bir tanıdık 

beni ziyarete geldi. Avukat 

S.Halevi’ye cok eskiden 

bir borcu olduğunu ancak bazı 

sebeplerden dolayı bunu ödiyemediğini 

söyleyerek ona verilmek üzere  kalın bir 

zarf teslim etti. 

İsrail'e dönüşümde ilk işim kendisini 

zi yare t  e t me k o ldu .  Parad an 

bahsettiğimde hiç aldırış etmedi, zar zor 

bir iki dosya karıştırdıktan sonra “Ha 

tamam, alacağımı unutmuştum” dedi. 

Rutin bir şekilde elime bir makbuz 

tutuşturdu. Yani parayı getirmeseydim, 

umurunda bile degildi... 

     Artık devir hızlandı; Moşe Kayra, gibi 

genç avukatlar bu yeni parkurda 

ilerlemeye başladılar.  Kanunlar, kurallar 

değişse herşey bilgisayarlara geçse de 

Türkler için uzun yıllar değişmeyecek şey 

titizlik, kibarlık, düzgünlük ve insanlık. 

Bugün 8 torun ve iki torun çocuğu sahibi 

Şemaya Halevi'nin de en büyük vasiyeti 

bu harhalde. 

 

TOPLUMUMUZDAN ÇEHRELER  

Av. Şemaya Halevi 
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“BÜYÜK BİR SEVGİ İLE” GRUBUNDAN  

GAZİ HAYMİ FİNS’E PLAKET  

    Gazze’den İsrail’e yönelik süregelen roket saldırılarını durdurmak için İsrail Savunma 

Kuvvetleri’nin başlatmış olduğu Güvenlik Hattı Operasyonu (Tsuk Eytan) sırasında yaralanan Türkiye 

kökenli asker Haymi Fins’e göstermiş olduğu hizmetlerden dolayı plaket takdim edildi.  

    Derneğimizde yapılan törende, “Tsuk 

Eytan” operasyonunda ağır yaralanan 

Haymi Fins savaş anılarını anlattı. 

    Derneğimizin Bat Yam’daki Kültür 

Merkezinde 3 Şubat 2015  günü 

duygusal bir gece yaşandı. “Tsuk Eytan” 

operasyonunda, Hamas’ın ağır havan 

saldırısı altında ağır yaralanan Haymi 

Fins’e plaket verildi. 

    Toplumumuz içinde “Beahava 

Gdola” (Büyük Bir Sevgi İle)  adı 

altında, savaştan olumsuz etkilenenlere 

destek vermek amacıyla oluşan grubun 

başkanı Ovi Oktay Roditi Gülerşen, 

yaptığı açış konuşmasında, bu grubun 

savaş süresince yaptığı çalışmaları 

anlattı.   

    Barzilay Hastanesine tıbbi gereç 

aldıklarını belirten Gülerşen, savaş 

süresince yaralananları ziyaret ettiklerini 

anlattı. Gülerşen, bütün bağış sahiplerine 

teşekkür etti. Ardından Haymi Fins’i, o 

günlerden iz lenimler ini 

anlatması için masaya davet 

etti. 

    Ha ymi,  ko nu ş ma s ına 

ço cuk lu ğu nu  a n la t a r ak 

baş lad ı.  1982  yı l ında 

İstanbulda doğan Haymi Fins, 

ilkokulu bitirdikten sonra 13 

yaşında  İsrail’e göç etti. 

Buradaki lise tahs ilini 

tamamlayıp askere gitti. 

Zorunlu askerlikten sonra, her 

yıl, “miluim” yedek 

askerlik görevini hiç 

ihma l et meden 

sürdürdü. Bundan 

sonraki anılarını, 

ö z e t l e ,  k e n d i 

a ğ z ı n d a n 

dinleyelim: “3 yıl 

süresince pek çok 

operasyona katıldım. 

Bu sayede büyük 

deneyim kazandım. 

22 Temmuz günü 

Hamas’ın havan ateşinden ağır 

yaralandım. Böbreğim hasar gördü, 5 

kaburgam kırıldı ve kum tanecikleri 

ciğerlerime girdi. Kendimi kaybettim. 

Sadece beni yakamdan çektiklerini ve bir 

helikoptere bindirildiğimi anımsıyorum. 

3 hafta yoğun bakımda kaldım. Büyük 

itina isteyen bir amelyat geçirdim. 

Ayrıca, evde de 4 ay süreyle tedavim 

devam etti. Bu süre içinde  

devletin hep yanımda olduğunu 

hissettim. Silah arkadaşlarım, 

kumandanlarım beni hiç yalnız 

bırakmadılar. Bu savaşta belki 

acı çektim ama eğitim de 

gördüm ve çok deneyim 

kazandım. Ne yazık ki bu süre 

içinde İstanbul’da olan babamı 

kaybettim. Ağır yaralandığım 

haberini alınca, zaten kalp 

h a s t a s ı  o l a n  b a b a m , 

dayanamadı ve geçirdiği kalp krizi 

sonunda hayata veda etti.” 

    Bu sözlerden sonra, “Beahava Gdola”  

grubu yöneticilerinden Karen Maçoro,   

Oktay Gülerşen ile birlikte Haymi Fins’e  

takdir plaketi ve  Eilat’a bir hafta sonu 

tatili biletlerini verdi. Haymi Fins, 

plaketi alırken,  “Bu plaketi yalnız 

kendime değil, tüm silah arkadaşlarım 

adına alıyorum.” diyerek askerler 

arasındaki dayanışma ve kardeşliği 

vurgulamış oldu. 

    Katılanların isteği üzerine, o zor 

günleri anlatması için masaya çağırılan 

Haymi’nin eşi, Maayan, duygularını 

anlatmaya başlarken heyecanını 

yenemedi ve kısa yanıtları boğazında 

düğümlendi. 

    Gecenin sonunda, artık herkes kendini 

aynı ailenin bir parçası gibi görüyordu.                                                                                                          
                                                   Nesim Güveniş  Ovi O. R. Gülerşen 

Maayan ve Haymi Fins 

“BÜYÜK BİR SEVGİ İLE” 

KUZEY’E GEZİ DÜZENLEDİ  
 

    Faaliyetlerine aralıksız sürdüren “Büyük Bir Sevgi İle” grubu 14 

Mart 2015 tarihinde İsrail’in kuzeyine bir gezi düzenledi. Gezi, Bat 

Yam ve Raanana’daki iki ayrı noktadan hareketle başladı. Başkan 

Ovi Oktay Roditi Gülerşen grubun faaliyetleri hakkında bilgi 

sunduktan sonra profesyonel rehber Ruti Bahar’ın gönüllü 

yönetimi altında yola çıkıldı. Yolculuk sırasında borekas ve 

meşrubat ikram edildi.  

    Grup sırasıyla Karmel dağlarındaki Zikron Yaakov sanatçılar 

sokağı, 15 Kasım 2003 Sinagog terör saldırısında hayatı kaybeden 

Yoel Ülçer anısına oluşturulan koruyu ziyaret etti.  Bu ziyaretin 

ardından Haifa Bahai bahçeleri,Akko, Roş Hanikra ve Beit Lehem  

adlı baharat üretim tesislerinde keyifli bir şekilde son buldu. 
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KENDİ KENDİNİZİN DOKTORU OLUN 
 

 

Kubilay Kos  

    Günümüzde pek çok doktor hastasına 

genellikle beş dakikadan fazla zaman 

ayırmadan hangi ilacın alınması 

gerektiğine karar verir. Çoğu zaman da 

verilen ilaçlar hastalığın ana nedenlerini 

ortadan kaldırmaya yönelik olmaz, 

yalnızca semptomları hafifletmeye yarar 

ve hastalıklar asıl nedenler ortadan 

kaldırılmadığı için ileride yeniden 

tekrarlama eğilimi gösterir. 

    Bu durumda en iyi çözüm kişinin kendi 

k e n d i s i n i  s a ğ l ı k  ko n u l a r ı n d a 

bilgilendirmesi, kendi vücudunu, 

metabolizmasını, hassasiyetlerini 

tanımasıdır. Burada da doğru bilgilere 

ulaşmak her zaman kolay olmaz zira 

ortalıkta dolaşan çok fazla bilgi vardır. 

Bu bilgiler genellikle sağlık sektörüne 

egemen olmuş çok uluslu şirketler 

tarafından yayılmaktadır. Yalnızca 

Amerika'da her yıl dört milyar dolar bu 

şirketler tarafından doğrudan reklam 

harcamalarına yatırılırken 16 milyar dolar 

ise doktorları belli ilaçları yazmaya ikna 

etmek amacıyla harcanmaktadır. Bu 

doktor başına ortalama on bin dolar 

demektir. 

  

    İlaçlar mucize değil  
    Belli bir grup üzerinde ortalamanın 

üzerinde başarı sağladıktan sonra herkese 

iyi geleceği mantığıyla piyasaya sürülen 

ilaçlar sağlık sorunlarınızın çözümü 

değil. Alınan her ilacın yararlı etkilerinin 

yanında birçok yıkıcı etkilerinin olduğu 

da bir gerçek. Büyük reklamlarla 

piyasaya sürülen ve ABD'de 60 bin 

kişinin ölümüne yüz binden fazlasının 

sakat kalmasına yol açan basit bir ağrı 

kesici Vioxx buna en canlı örnek.  

    Genleriniz hangi yiyeceklerin sizin için 

iyi olduğuna karar verir. Herkese uyan 

doğru bir diyet yoktur. Bazılarının daha 

fazla et yemesi gerekirken bazılarının hiç 

yememesi gerekebilir. Örneğin eskimolar 

günde beş kiloya kadar et (ve de en 

yağlısından) yedikleri halde dillerinde 

kanser ya da kalp krizi diye bir sözcük 

bile yoktur. Bunun için metabolizmanızı 

tanımanız gerekir.  Karbonhidrat, protein 

ya da karışık bazlı metabolizmaya sahip 

olabilirsiniz.  Aldığınız besinleri de buna 

göre belirlemelisiniz. İnternette bunu 

belirleyen bazı siteler var.  

    Doğal gıdalarla ve her tür meyve ya da 

sebzeyi mevsiminde tüketerek beslenin. 

Meyvelerden özellikle böğürtlen, 

ahududu, çilek gibi doğada kendi kendine 

yetişebilenler kanser gibi pek çok 

hastalığa karşı koruyucu etkiye sahip. 

Şeker yerine tatlandırıcı olarak bal 

kullanmaya başlarsanız çok önemli bir 

adımı da gerçekleştirmiş olurusunuz. 

Günde 2 ceviz, 1 hurma, 1 kayısı, az 

yağlı bir kase yoğurtla alacağınız 1 çorba 

kaşığı taze ve soğuk çekilmiş keten 

tohumu günlük mineral ve doymamış yağ 

asidi ihtiyacınızın neredeyse hepsini 

karşılar. Bunun yanında bolca 

tüketeceğiniz su ve güneşten alacağınız D 

vitamini ile pek çok hastalığı daha ortaya 

çıkmadan önleyebilirsiniz. 

    Hastalıklardan korunmak hem ruhsal 

hem de fiziki olarak temizlenme, 

toksinlerden arınmayla mümkündür. 

Bunun için öncelikle vücuda giren toksin 

seviyesini azaltmak gerekir. Hazır, 

işlenmiş gıdalardan, fast-

food'dan uzak durmak, 

sağlıklı kaplarda ve sağlıklı 

yöntemlerle yiyecekleri 

pişirmek, kızartma, mangal, 

mi k ro -d al g a  vb  g i b i 

yöntemlerden vaz geçmek, 

mümkün oldukça organik 

yiyecekleri tercih etmek 

toksin miktarını önemli 

oranda azaltacaktır. Ayrıca 

insan yılda en az bir defa 

bedenini fizyolojik olarak 

temizlemelidir (detoks, 

arınma). Bu temizleme 

yapıldığında beden yeniden 

dirilip bir yılı savunma 

mekanizması güçlü olduğu 

için hastalıksız, aktif ve daha 

verimli geçirir. Bu yüzden 

mutlaka karaciğer, safra 

kesesi, kalınbağırsakların 

tamamen temizlenmesi ve 

toksinlerden arınması gerekir. 

 

    Günlük tutmaya çalışın 
    Hiçbi r  doktor s iz in 

bedeninizi sizden daha                

iyi  bilemez. Her gün          

ayna karşısına geçerek 

vücudunuzdaki değişiklikleri 

gözlemleyebilir,    o      günkü 

e n e r j i  s e v i y e n i z i ,                       

r u h s a l  d u r u m u n u z u 

d e ğ e r l e n d i r e b i l i r s i n i z . 

Özellikle kötü olduğunuzu düşündüğünüz 

günlerde ne tür yiyecekleri tükettiğinizi, 

neler yaptığınızı not etmenizde büyük 

faydalar vardır. Böylece bazı yiyeceklerin 

veya aktivitelerin sizin için iyi sonuçlar 

vermediğini ortaya çıkarabilirsiniz.  

   Belki de herkes için sağlıklı görünen 

bazı gıdalara karşı hassasiyetiniz var ve 

bunları tükettiğinizde vücudunuzda bazı 

ağrılar, şişlikler ortaya çıkabiliyor 

kendinizi yorgun ve bitkin hissediyor 

olabilirsiniz. Böyle bir günlük tutmanın 

sağlığınız için büyük faydaları olacaktır. 

Doktorunuzla görüştüğünüzde de buradan 

elde ettiğiniz bilgileri paylaşarak sizin 

için daha etkili tedavi yöntemleri 

bulmasına yardımcı olabilirsiniz. 

  

Hepimize daha sağlıklı bir yaşam 

dileğiyle. 

  

SAMİ DAY’IN 

DEFTERİNDEN 
 

  
 

 

Hayat aslına bakılırsa oldukça basittir. 

Onu karmaşık hale getiren bizleriz.                                                            

                                                      Konfüçyüs 

 

Herkesi sevin, pek çok azına güvenin, 

kimseye yanlış yapmayın  

                                    William Shakespeare 

 

Mutluluk; eylemlerle düşüncelerin armoni 

içinde olması durumudur  
                                                         

                                                                                                                                                   Mahatma Gandhi 

VEFAT 
 

Tel Aviv Üniversitesi Makine Mühendisliği 

Bölümü öğretim üyesi, İzmirli 
 

PROF. YAAKOV BENVENİSTE’Yİ 

ל''ז   
12 Mart 2015 tarihinde kaybettik.  

Hatırası daim olsun. 

 ברוך דיין האמת
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DERNEĞİMİZİN YENİ YÖNETİM KURULU  

GÖREVE BAŞLADI 

    İsrail’deki Türkiyeliler Birliği 

kongresi 27 Ocak 2015 günü Bat 

Yam’dak i Kü ltür  Merkezi’nde 

gerçekleşti. 

    Selim Salti’nin açılış konuşmasından 

sonra, Zali De Toledo faaliyet raporunu, 

Sabi Ballı mali raporu, Sami Rofe de 

denetim raporunu okudu. Yönetim 

Kurulunun ibrasından sonra Kongre 

Başkanlığına getirilen Sami Baruh  

idaresinde yeni danışmanlar kurulunun 

seçimine geçildi. Seçilen üyeler (Zali De 

Toledo, Nesim Güveniş, Sabi Ballı,  

Violet Behar, Moiz Sustiel, İsrael 

Benbasat, Bella Gerşon, Ovi Roditi 

Gülerşen, Karen Maçoro, Mengi Yahya, 

Avi Alper Acıman, Rafael Çiprut, Betty 

Allubi, Linda Eskenazi, Roni Aranya, 

Ovadya Benbasat, Eli Allubi, Nelson 

Kent, Naime Salti, Rafael Sadi, Bondi 

Çakım, Stella Kent, Malka Kohen, 

Yaakov Kohen, Kobi Koso, Hay Eytan 

Cohen Yanarocak)   

 

    Zali  De Toledo yeni yönetim 

kurulunu aşağıdaki şekilde oluşturdu: 

 

Başkan: Zali De Toledo 

Başkan Vekili: Nesim Güveniş 

Sekreter: Jak Aboresi 

Mali İşler: Sabi Ballı 

İnternet Sorumluları : Izzet Benbasat           

                                   Oktay Gülerşen 

Bülten Sorumlusu: Hay Yanarocak 

Etkinlikler: Violet Behar 

Göçmen İşleri : Moiz Sustiel,  

                          Karen Maçoro  

                          Bella Koronyo 

Danışmanlar: Momo Uzsinay  

                       Rafael Sadi 

 

 

Derneğimizin “Operadan kim korkar?” 

dizisi çerçevesinde  23 Şubat ve 12 Mart 

2015 tarihlerinde iki ayrı gösterim 

düzenlendi. İlk gösterimde 

Antonio Vivaldi’nin Dört 

Mevsim adlı eseri Tel Aviv 

Ü n i v e r s i t e s i  m ü z i k 

eleştirmeni Omer Şomroni 

tarafından sunuldu. Gecede 

sıras ıyla bahar ,  yaz, 

sonbahar ve kış mevsimleri 

dinletildi. Şomroni bu eser 

hakkında melodinin iniş 

çıkışları, kullanılan değişik 

enstrümanların ne anlam 

t a ş ı d ı ğ ı  g i b i  i n c e 

sayılabilecek pek çok önemli bilgiyi 

izleyicilerle paylaştı. Kuşkusuz bu 

paylaşım sanatseverlerin bu eseri başka 

bir kulak ile dinlemesine ve aldıkları 

zevki en üst seviyeye çıkardı.  

Şomroni’nin sunumunda düzenlenen 

diğer gecede ise Rossini’nin “Sevilya 

Berberi” operası işlendi. Şomroni, bir 

yandan Rossini’nin yaşamını ve Sevilya 

Berberi operasının konusunu anlatırken, 

diğer yandan bu operanın en güzel 

sahnelerini, en güzel yorumlayanlarla 

göstererek, katılanların beğenisini 

kazandı. 

Rossini, Donizetti ve Bellini ile birlikte 

“Belcanto” opera türünü benimseyen üç  

besteciden biri. “Belcanto”,  operanın 

konusundan fazla müziğine ve aryalarına 

önem veren, halka hitap eden bir opera 

türü. Operanın konusu “opera buffa” 

denen komik bir gösteri. Sevilya berberi, 

Figaro, aslında berberliğinin yanı sıra, 

her türlü işi gören,  para karşılığı herkese 

yardım eden bir insan. Gerçekte, 

Almariva kontu olan ve kendisini 

Lindoro adıyla basit biri gibi tanıtan 

genç, sevdiği kız  Rozina’ya yanaşmak 

için Figaro’nun yardımını ister. Ancak 

Rozina, onunla evlenmek 

isteyen Dr. Bartolo’nun 

himayesi altındadır. Pek çok 

komik sahneden sonra, 

sonuçta, parayı kızdan fazla 

s e v e n  D r .  B a r t o lo , 

Rozina’nın drahomasını 

a l a c a ğ ı n ı  ö ğ r e n i n c e 

Rozina’nın  Lindoro’ya 

gitmesine razı olur. Mutlu 

son! 

Bu operayı en iyi uygulayan 

sanatçıları Antonio Pappano 

idaresindeki Londra’nın Covent Garden 

tiyatrosu sahnesinde izledik. Lindoro’yu 

ünlü tenor Juan Diego Flores, Rozina’yı 

Amerikalı mezzo-soprano Joyce 

Didonato, Figaro’yu ise bariton Pietro 

Spagnoli canlandırıyordu. Bu muhteşem 

mü z ik  z iya fe t ine  ka t ı lma ya n 

üyelerimizin, en güzel etkinliklerden 

birini kaçırdıklarını söyleyebilirim. 
  

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         Nesim Güveniş  

DERNEĞİMİZDE VİVALDİ VE SEVİLYA BERBERİ... 

Bir önceki dönem başkanlık görevini yürüten Zali de Toledo yeniden başkan seçildi. Danışmanlar 

kurulunda da sürpriz yaşanmadı. Önümüzdeki dönemde de Selim Salti bu kurula başkanlık edecek.  
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EL KUARTIER DE OHEL MOSHE EN YERUSHALAYIM 
 

 

Zelda Ovadia Salinas 

     O'hel Moshe es uno de los sinko 

kuartieres de Yerushalayim ke yevan el 

nombre del filantropo sefaradi Moshe 

Montefiori; los 4 otros  son Yemin 

Moshe, Mazkeret Moshe, Zihron Moshe 

i Kiriat Moshe. Este es uno de los mas 

importantes kuartieres ke fueron 

fraguados en Yerushalayim verso la fin 

del siglo 19, kuando empeso el proseso 

de salida de los djudios afuera de las 

murayas de la vieja sivdad. Aun ke el 

primer kuartier fraguado en la mueva 

sivdad fue Mishkenot Shaananim, 

yamado mas despues Yemin Moshe, lo 

ke karakteriza O'hel Moshe fue, de ser el 

primer kuartier yerushalmita povlado 

enteramente por sefaradis.  

     El primer a ser konstruido fue el 

kuartier de Mishkenot Israel ke mas 

despues fue yamado Mazkeret Moshe i 

ke en su mayoria era povlado por 

e s hk e n a z i s .  R e f r a nd o s e  a  l a 

konstruksion de los dos muevos  

kuartieres yerushalmitas, el editor i 

redaktor del jurnal  'Hatsvi, Eliezer Ben 

Yehuda, avia eskrito en uno de sus 

artikolos: 

     "Esta semana se termino la fagua de 

la parte de los eshkenazis en el kuartier 

Mazkeret Moshe i en serka se terminara 

la fragua de la parte sefaradi tambien. 

Este lugar ke solamente  tres anyos atras 

era un kampo asolado se transformara en 

un ermozo lugar i ayi seran ensembrados 

arvoles i flores i el sera la gloria de 

Yerushalayim…."  

     De mizmo ke los otros kuartieres ke 

fueron fraguados anterioramente, O'hel 

Moshe tambien fue konstruido en forma 

kuadrada, kon a su sentro un grande 

kortijo, ande tenian lugar las aktividades 

sosiales de akeyos dias  i las moradas a 

su derredor. El pozo en medio del 

kortijo rezolvia, en parte, el duro 

problema de agua ke avia  en 

Yerushalayim. 

     Jeneralmente las kazas tenian  dos 

kamaretas: la una a la entrada ke servia 

de kuzina tambien i la otra al fondo ke 

servia de "salon" durante el dia i 

kamareta de echar las noches. 

     En 1887 fue plasada sovre la entrada 

prinsipal de O'hel Moshe, en la kaye 

Agripas, al lado del merkado "Mahane 

Yeuda", una tabela, para la perpetuasion 

de su nombre, ke puede ser vista asta oy 

dia. 

    E n  s u  l i v r o  " Y a l d u t 

b e Y e r u s h a la y i m "  ( C h ik e z  e n 

Yerushalayim), el eskritor sefaradi 

Yaakov Yeoshua, eskrivio entre otras, 

referandose a O'hel Moshe: 

"Al deredor del kuartier avia kampos 

muy grandes. Los ayres ke asoplavan 

arefreskavan los dias kaentes del 

enverano. Sus abitantes bivian en paz i 

armonia, kada uno basho su techo. En 

oras de tadre, kitavan las banketikas al 

portal de kaza i se asentavan a 

konversar, "echar lashon", las mujeres 

de una parte i los ombres de la otra. Las 

kreaturas djugavan en el kortijo basho 

las miradas alegres de sus djenitores." 

     El primer kal sefaradi fraguado en 

O'hel Moshe es el "Kal Grande" ke 

durante largos anyos dio sus servisios a 

los fideles afuera de las murayas de la 

vieja sivdad.. En segito a terretemblos 

ke tuvieron lugar en Yerushalayim en 

1927 i 1928 fueron kavzados seriozos 

danyos al edifisio. En los lavoros de 

r e s t o r a s io n  fu e 

adjustado otrun etaj 

para el ezrat nashim, 

la galeria de las 

mujeres. Al Kal 

Grande, ke es ainda 

a k t i v o  i  e s t a 

ma nt en ie ndo  su 

ermozura i esplandor, 

vinian a azer sus 

orasiones los gevirim 

del kuartier, los 

notables i los rikos de 

la komunidad sefaradi 

de la sivdad.  

     En desparte de dos 

de los shefes de la Asosiasion O'hel 

Moshe, Haim Valero i Shmuel Baruh, 

moraron ayi rabinos  sefaradis de los 

mas eminentes ke kumplieron tambien 

postos importantes al seno de la 

komunidad. Ma no ay duda ke una de las 

figuras mas importantes i konosidas de 

los moradores de O'hel Moshe es el Sr. 

Yitshak Navon, V Prezidente del Estado 

de Israel, ke paso ayi una parte de su 

chikez. El konta sovre la vida de este 

kuartier, las bozes ke se oyian del kal, 

las golores del hamin ke las amas de 

kaza embiavan dia de Viernes al uniko 

orno ke existia ayi, de la amistad entre el 

vizindado i de los tiestos (saksis) de ruda 

i de yasemin, en kada ventana i portal de 

kaza. 

     Aprovechandose de estos rekuerdos 

el Sr. Navon eksrivio en los anyos 70 la 

famoza piesa teatrala "Bustan Sefaradi" 

ke gozo de un grande sukseso  i fue 

metida en shena otra vez, pokos anyos 

atras kon grande resuhidad. 

     Yitshak Levi, z"l, es una otra de las 

figuras bien konosidas de entre los 

sefaradis ke moraron ayi. El, kon su 

ermoza boz, enfichizava a los abitantes 

del kuartier. Kon el tiempo Y. Levi yego 

a ser el Direktor de las Emisiones en 

Ladino  i Direktor del Departamento de 

Folklor de Kol Israel . 

      O'hel Moshe, de los primeros 

kuartieres de la Mueva Yerushalayim, es 

una ermoza piedra mas en el mozaiko ke 

konta de la istoria de los yerushalmitas 

en jeneral i de los sefaradis mas 

parikularmente.  

TÜRKİYELİLER BİRLİĞİ  
(İTAHDUT YOTSEY TURKİYA) 

 

 

 

İSRAİL’DEKİ TÜRKİYELİLERİN YAYIN ORGANI 

Adres: Mohrey Hasigaryot 7 Bat-Yam 59620  

Tel: 03-6582936 Faks: 03-6573894 

Editör & Tasarım: Hay Eytan Cohen Yanarocak 

İLETİŞİM: hayeytan@yahoo.com    

                   nguvenis@gmail.com 
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La entrada de Ohel Moshe en Yerushalayim  

Fotografia: Dr. Avishay Teicher 
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Ken era Don Isaac Abrabanel? 
    El Salon de Ladino (87), Yehuda 

Hatsvi mos izo konoser el filozofo i 

ombre de estado ke fue Don Isaac 

Abrabanel. 

    Don Isaac Abravanel nasyo  en 1437 

en una famiya rika ma disdstingida i 

resivyo una grande edukasyon relijioza al 

lado de konosensias de otras disiplinas. 

Su nono Shmuel era muy influente sovre 

3 reyes de Espanya i devino el ministro 

de finans del treser. Ma el se konvertio al 

Kristianismo i se fuyo kon toda la famiya 

al Portugal. Es grasyas a sus doz ijos ke 

se salvo el Djudaismo de esta famiya. 

    Don Isaac Abrabanel, kuando tenia 

solo 25 anyos eskrivyo su primer livro 

“Ateret Zekenim”. El se okupo del 

komercho i también del trezoro del 

estado i después de la muerte de su padre 

Yehuda, el lo remplaso komo Ministro de 

Finans del Rey Alfonso V. La iglisya i el 

korte del rey kerian kitar leyes kontra los 

Djudios, ma el rey no akseptava. El 

reynado de Alfonso V fue un periodo 

muy trankilo para los Djudios. Don Isaac 

Abrabanel peno durante 6 mezes para 

liberar 250 esklavos Djudios traídos de 

Tangier. 

    Kon la muerte del rey Alfonso V se 

termino también la tranquilidad de los 

Djudios. Eyos fueron rondjados de sus 

fonksiones i Don Isaac Abrabanel fue 

kondanado a muerte. Ma el se fuyo a 

Kastilya i se instalo en un kazal serka de 

la frontierra de Portugal. Isaac Abrabanel 

se metyo a eskrivir su livro kompuesto de 

komentaryos sovre los primeros profetas. 

En estos días el resivyo una invitasyon 

del Rey Ferdinand de Aragon para ke se 

okupe de rekavdar los impuestos. 

Kuando el rey Ferdinand deklaro el 

famoso dekreto de ekspulsion de los 

Djudios, permetyo a Don Isaac 

Abrabanel de sal;ir del país kon 250.000 

dukados de oro. 

    Don Isaac Abrabanel se establisio en 

Venezia, Napoli i finalmente en Korfu 

onde kontinuo a eskrivir sus komentaryos 

i otros livros komo “Mirkevet ha-

mishne”, “Nahalat Avot”, “Tsedek 

Olamim””Lahakat ha-Neviim”, Mashmia 

Yeshua” i otros.Don Isaac  Abrabanel 

muryo en Venezia en 1508. 

    Yehuda Hatsvi distribuo durante su 

konferensia una karta de Espanya i 

Portugal  ansi ke explikasyones sovre el 

livro “Mashmia Yeshua”. 
                                                                                                                                  
 
 

                                                                                                                                Nesim Güveniş  

La Komida en el Kante Ladino 
    Si no mos avlava Kobi Zarko sovre 

este sujeto, no puediamos realizar la 

grande influensia i el lugar ke tuvo la 

komida sefaradí en los kantes i reflanes 

en Ladino. 

    En el Salon De Ladino (88) ke tuvo 

lugar el 2.Fevrero.2015 en el Azilo  

Rekanati, Kobi Zarko ke konosemos 

komo experto en los kantes en Ladino, 

empeso kon la deskripsion de la kuzina 

sefaradí onde avia alimentos en todas las 

formas: fresko, buyido, kocho, asado, 

frito, ets. Siempre era la mujer ke 

desidava lo ke se va komer. 

Kobi mos akodro ke a los chikos uzavan 

ensenyar el alfabeto según los alimentos, 

komo: A=Avyana, Z=Zirguela, 

M=Manteka, K=Kastanya, S=Safanorya, 

ets. 

    “Tenemos kantes de la fasha asta la 

mortaja” disho Kobi Zarko i kontinuo: 

“En los kantes se topa  todo lo ke afitava 

en la vida. Para kada okazyon aviya su 

kante i su komida. Aviya kante mismo 

kuando estavan en luto o en el merkato. 

La komida entro no solo en los kantes, 

ma también en los reflanes. Komo: Ni la 

novya ni la sémola no la mires la noche! 

– Si komer i vistir no aviya, paredes de 

oro me aziya! – Mijor de nada, kaldo de 

ava! – Ni sena de karne, ni estar kon tu 

madre! ets.”. 

    Kobi mos mostro kon projeksion, las 

dulsuryas ke  terminavan la sena por 

savor de boka.  

Bien entendido ke, komo se asperava de 

Kobi, su avla fue ornada kon anekdotas i 

varios pasajes de kantes relativos a las 

komidas. 
                                                                                                                                                      

                         

                                                                                                                                                                      Nesim Güveniş  

 

EL DIA KE TE VIA 
 

Haim Vitali Sadacca  
 

Bivo kon la alegria de obtener mi dezeo 

Me siento komo borracho el dia ke te veo, 

Esto plasiente de mi vida i yeno de glorya 

Konservandote en mi sangre i en mi memorya. 

                             

Fin kuando se puedra bivir kon una esperansa, 

Tengo miedo un dia si mi sentido se kansa 

Si mis puertas se serran i tu boz no me alkansa 

Rikezas i todo mi bueno akualo avansa? 

 

Las oras de mi edad de flores estan pasando, 

Las kozas ke dezeo no me estan alkansando, 

Detesto los mesajes ke la muerte me enbia 

Yo bivere kon los plazeres de kuando te via. 

Platikos de Purim  
    En el Salon de Ladino (89) ke tuvo 

lugar el 2.3.2015 en el Azilo Recanati 

komo de uzo, Rivka Sternfeld  Perera 

mos avlo kon su estilo umoristiko sovre 

las kostumbres de Purim  de los Djudios 

de Salonik. 

    En la komunidad de Salonik, Purim 

se fiestava kon grande alegría. Todos 

salían a las kayes. Las puertas de las 

sinagogas eran aviertas. (Ma esta alegre 

komunidad se desparesyo en 1941 kon 

la entrada de los Nazistas.) Las butikas 

se inchiyan de varias dulsuryas. El folar 

era el mas popular. A la tadrada las 

butikas se serrravan i todos se ivan a las 

sinagogas para meldar la Megila de 

Ester. A los pransos ke se aparejavan en 

las kazas partisipavan vizinos, parientes, 

amigos i mismo  djente prove ke no 

puedian azer lo mismo en sus kazas. 

Dar sedaka en Purim era mitsva grande. 

Munchas famiyas mandavan platos de 

komida i dulsuryas ke se yamavan 

“Purimlik” sin mostrar sus identidad por 

no glorifikarsen de este jesto i no 

ofenser el ke resive. Los padres 

asperavan ke sus ijos o inyetos vengan a 

vijitar. El Shabat ke sigie Purim, Shabat 

Zahor se mandava regalos a los rezin-

kazados. 

    Rivka Sternfeld mos regalo también 

kon una lista larga de reflanes i dichas 

en Ladino sovre Purim. 

A esta okazyon, Matilda Kohen Sarano 

también mos meldo su poema “La Tavla 

de Dulse”.                                                                                                     

                                                                                                                                  

                                     Nesim Güveniş  
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    El Tema de Este Anyo era “El Teatro 

en el Mundo de Ladino” 

    El Maraton  de Ladino (22) de este 

anyo tuvo lugar el 23.Enero.2015  en el 

Teatro HABIMA de Tel Aviv, en el 

kuadro del Festival de Ladino 

organizado por El Teatro Nasyonal 

Habima kon  la partisipasyon del Sentro 

de Estudios de Ladino Naime i 

Yehoshua Salti en la Universidad Bar 

Ilan, festival ke se selebro durante 3 dias 

kon varios eventos. 

    El Maraton fue avyerto. komo de uzo, 

por Prof. Shmuel Refael ke expreso su 

emosyon de azer el Maraton esta vez en 

este sirkulo kultural ke es el Festival de 

Ladino. Prof. Refael aksentuo ke la 

reanimasyon de la kultura Sefaradi 

después de 500 anyos es un milagro i 

aziendo una kurta prezentasyon de la 

historia del teatro en el mundo Ladino 

remarko ke los sujetos de las piesas 

teatrales son simples i los diálogos 

íntimos. 

    La Sra. Odelia Fridman, Direktora del 

Teatro Habima. Mos konto las 

aktividades de este teatro en el kampo de 

diferentes kulturas i ke en serka 

organizaran también un festival de 

Yidish. 

    Dr. Selim Salti, Fondador del Sentro 

Salti de Ladino en Bar Ilan, saludo  a 

todos  los organizatores de este Festival i 

disho en resumen: “El tema de teatro 

Sefaradi es muy poko konosido del 

publiko de Israel i también entre los 

Sefaradim del mundo. Habima es el 

símbolo Djudio del teatro nasyonal i 

universal.  Disde mas de diez anyos la 

kultura Sefaradi esta en vog al nivel 

nasyonal i es achakes del interés del 

publiko ke se esta organizando en 

muestro país i en diferentes paizes del 

mundo el Dia de Ladino i Festivales 

Sefaradies. La inisyativa del renomado 

Prof. Shmuel Rafael de organizar 3 dias 

enteros de teatro del mundo Sefaradi  

mos alegra muncho visto ke el mas 

famoso teatro de Israel, Habima, se 

enkarga de este proyekto. Ademas, vos 

dire ke la Prof. Elena Romero de Madrid 

explora las ovras deskonosidas del teatro 

Sefaradi i será interesante de meldar lo 

ke mos prezento en sus investigasyones.”  

Dr. Salti termino sus palavras kon una 

yamada a los voluntarios ke sean líder 

para organizar un teatro profesional 

Ladino en Israel. 

El primer konferensiante del Maraton 

Prof. Ben Ami Fayngold avlo sovre el 

sujeto Sefaradi en el teatro ebraiko i 

disho ke el sujeto de Sefaradi es el sujeto 

de todos  mozotros i ke  Israel no esta 

kreando aktores ma esta komersializando 

aktores. 

    La Sra. Ayala Shwartz , eksplikando 

lo ke es Teatro Djudyo-Sefaradi mostro 

el lugar de Donna Grazia  en el teatro 

Djudio. 

    Dr. Dov Hakohen konto ke el teatro 

tenia una fonksion importante  en las 

komunidades Djudias i mostro en 

projeksion diferentes artikulos sovre el 

teatro publikados en 

diferentes jurnales 

sea en Salonik o sea 

en Istanbul. 

    Dr. Nina Pinto 

Abukasis prezento el 

tema de umor en los 

Sefaradim i invito 

Kobi Zarko para dar 

e s h e m p l o s  d e 

anekdotas. Kobi 

Zarko, experto en el 

arte de kontar, izo 

reir la asistensia kon 

sus anekdotas “Los igos de Sr. 

Leibovich”  i “La nona Kaden i el Dr. 

Gulzari”. Nina Abukasis remarko ke las 

anekdotas eran bazadas sovre  konfliktos   

Ashkenazi-Sefaradi, mansevos- aedados, 

relasyones entre vizinos i kondisyones 

umanas komo la fuersa del fuerte sovre 

el flako o del riko sovre el prove. 

    En la segunda partida del Maraton, 

Prof. Tamar Alexander invito a la shena 

Albert Israel ke mos konto su experiensa 

en una expozisyon de aznos en el Muzeo 

Islamo. Bazandose sovre esta kurta 

demonstrasyon, Prof. Alexander , 

expliko la relasyon entre el teatro, la 

literatura i el arte de deskorso. Eya 

remarko ke Kobi Zarko kada vez konta 

las mismas anekdotas en diferente 

maneras. 

    Dr. Suzy Gruss, en su prezentasyon 

del Teatro Ladino en los primeros anyos 

de muestro estado, konto ke la kultura de 

los imigrantes en Israel se desvelopo 

gradualmente i el primer periodiko en 

Ladino, El Tiempo, se publiko en 1951. 

La novelista Lea Eyni mos konto komo 

eskrivio “Vered ha-Lebanon” piesa de 

teatro inspirada de lo ke su padre 

kontava sovre la Shoa kuando eya era 

chika. 

    Enfin, Dr. Yaniv Goldberg  avlo de la 

fonksion del teatro en la sosiedad. El 

teatro tiene una influensia nostaljika i 

terapeutika . “Un buen teatro es akel ke 

el spektator se lo yeva endjuntos a su 

kaza.” disho Dr. Goldberg. 

El Maraton se termino kon las palavras 

del Prof. Shmuel Refael ke izo una kurta 

konkluzyon de este dia i rengrasyo a 

todos los ke ayudaron a la realizasyon de 

este importante evento. 

                                                                                                      

                                     Nesim Güveniş 
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Prof. Shmuel Rafael  

Dr. Selim Salti  
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מיזם חינוכי דמוקרטי                                : למד בעצמך –לרגו  

      (www.lergo.org)באמצעות טכנולוגיית הענן 

 ניסו מיסיסטרנו       

 ביטאון התאחדות יוצאי תורכיה    6102אפריל  26גיליון               

ן " דמוקרטיה אמיתית מושגת ע      ו י ו י שו

הזדמנויות ומימוש הפוטנציאל האישי של כל 

על מנת להשיג ,  פרט בחברה על פי כישוריו 

המפתח .  חברתית וכלכלית ,  עצמאות אישית 

י זמינות " לכך הוא השכלה נאותה וחינוך ע 

. מרבית של מידע ותכנים לתלמידים והוריהם 

שוויון הזדמנויות בהשכלה מצריך הנגשה 

מרבית של המידע והתכנים למגזרי האוכלוסייה 

נים ללא הפלייה  ן אם במרכז או ,  השו בי

, יתרה מזו .  בפריפריה במחיר שווה לכל נפש 

על מנת להבטיח שוויון הזדמנויות ברכישת 

השכלה מותאמת לרמה האישית ולשונות 

יש צורך במגוון רחב יותר של ,  הדמוגרפית 

אמצעי למידה אשר יכולים לתמוך בשונות 

 .   המגזרית והדמוגרפית, בקצב וברמה האישית

ההשכלה בארצנו הנה חינם לכאורה עד       

ן " סוף בי  אך המציאות מלמדת ,  ס התיכו

שאוכלוסיות חזקות יותר מנסות להבטיח 

רי עזר  עו לדיהם באמצעות שי לי הצלחה 

ים בנוסף ומחוץ למערכת  ושיעורים פרטי

עובדה זו מערערת את .  החינוך הפורמלית 

ון הזדמנויות  י היסודות הבסיסיים של שוו

, לרכישת השכלה התואמת את כישורי הפרט 

 .וגורמת לאפליה מובנית באוכלוסייה הכללית

ס " בי   –ש מיי בוייאר  " הפנימייה התיכונית ע     

הינו ,  עליו כתבתי בגיליון הקודם ,  למצוינות 

מיזם של המאה העשרים שנותן מענה חלקי 

ים .  ל " לאתגרים הנ  החידושים הטכנולוגי

ם  י נ בש ת  רתי חב ה ה י המד ת  חו פת והת

האחרונות מאפשרים פתרונות מתקדמים 

זמינות המידע ,  ביותר לאתגרים החינוכיים 

 .12-ונגישות הידע לכלל האוכלוסייה במאה ה

ו       לרג זם  Lergo)למד בעצמך    –מי  – 

Educate  Yourself)  והוא ,  הינו מהסוג הזה

הוקם על מנת לתת מענה הולם למגבלות 

ולהבטיח דמוקרטיזציה של ,  ל " ולאתגרים הנ 

הרכשת ההשכלה באמצעי זמין ונגיש לכל ילד 

. בכל מקום ובכל עת ,  במגוון נושאים ,  ותלמיד 

עמותת לרגו שהקימה את המיזם ,  יתרה מזו 

ר ומבטיחה גישה חינם באמצעות "פועלת כמלכ

וללא הצורך ,  הענן לכל תכני החינוך וההשכלה 

 . של מימון מסחרי באמצעות פרסומות

, טכנולוגיית הענן עליה מבוסס מיזם לרגו     

מאפשרת גישה חופשית לכל תלמיד להעשיר 

במקום ובזמן הנוחים ,  את ידיעותיו בכל נושא 

כל זאת תחת .  פ הקצב שלו " ולהתקדם ע ,  לו 

רים  רים והשגחה של המו בקרה של ההו

לרגו ,  יתרה מכך .  המתנדבים הקשורים למיזם 

מאפשר לכל אחד בקהילה להוסיף תוכן ולייצר 

ן  מערכי שיעור בהתנדבות על בסיס פתרו

א תחת " ז  ,(Orchestrated Solution)מתוזמר  

, בקרת איכות קפדנית של פדגוגיה ומתודולוגיה

 . פנימית מובנית( רגולציה)והסדרה 

פתרונות של רכישת ידע השכלה עצמית     

חינמית מעל הענן קיימות כבר מזה שנים 

 Courseraאו     ,Khan Academyכמו , מספר 

החידוש של לרגו הוא בכך .Wikipedia ואפילו 

שהוא מעמיד פלטפורמה בקוד פתוח לקהילה 

לייצר מערכי שיעור באמצעות מיקור המונים 

(Crowd Sourcing) ומספק כלי ,  למען הקהילה

ר  ו ע שי י  ר מערכ ו יצ י ל ה  י מצ י אנ ו תוח  פי

בודד  הינו יזם   Sal Khan.   אינטראקטיביים 

אף ,  אשר הצליח להגיע לתפוצה של מיליונים 

נו מורה או פדגוג במקצועו  נ  ואילו .  שאי

Coursera  הינו מיזם אקדמי לשיתוף קורסים

וזאת למען ,  של מיטב האוניברסיטאות בעולם 

הינו מאגר     Wikipediaמיזם .  השכלה גבוהה 

, מבוקר ומתוזמר למדי ,  מידע במיקור המונים 

ועד ללמידה ורכישת השכלה  נו מי אך אי

 .באמצעות מערכי שיעור מובנים ומונחים

טכנולוגי -לעומתם לרגו הינה מיזם חינוכי     

המוקדש ללמידה עצמית ולצמצום הפער 

החזון של לרגו הוא לספק לכל ילד .  החברתי 

גישה חופשית וחינמית לשיעורים איכותיים 

הדבר מתאפשר דרך . ואינטראקטיביים מקוונים

פלטפורמת ענן ובו כלים מובנים ליצירת תוכן 

ובכך רותמת את הרצון הטוב ,  ומערכי שיעור 

של הקהילה לתרום ומאפשרת למתנדבים 

הילדים יכולים .  ליצור בקלות תוכן לימודי 

להשתמש בשעורים הללו כדי ללמוד בעצמם 

בהנאה ,  את כל החומר הלימודי החסר להם 

בנוסף לרגו מאפשר לכל תלמיד . ובקצב שלהם

ח " ודו ,  י מבחנים מובנים " קבלת משוב ע 

 .התקדמות על פי הקצב שלו

משאבים לימודיים " לרגו הוא חלק מתנועת      

בה מאמינים שידע הוא זכות בסיסית , "פתוחים

של בני אדם ולכן יש לשתף אותו ולהפיצו 

ומיזמים ,  זו הסיבה שלרגו .  לכולם ובחינם 

ל   ש ם  י ר ח ם " א י י ד ו מ י ל ם  י ב א ש מ

הנם מיזמים ללא , (למשל  וויקיפדיה" )פתוחים

, זה חשוב כשמדובר בחינוך בכלל . מטרת רווח

. והכרחי כאשר מדובר בחינוך ילדים בפרט 

לרגו מאפשרת לקהילה לקחת את החינוך 

להקטין את :  וההשכלה הבסיסית לרמה הבאה 

ו  נומי ולהפוך את העולם -הפער הסוצי אקו

לכל ילד בכל מקום .  למקום טוב יותר לחיות בו

. יש חלומות ושאיפות אותם הוא מנסה להגשים

לרגו הינו קפיצת דרך משמעותית למימוש 

 .רצונות אלה

באופן .  הפתרון של לרגו הוא רב לשוני     

ר  ע מערכי שיעו כנן להצי בסיסי הוא מתו

צרפתית ,  רוסית ,  אנגלית ,  ערבית ,  בעברית 

מיזם לרגו מתוכנן לכסות את כל .  וגרמנית 

ס יסודי "דרך בי, הנושאים ומערכי הלימוד מהגן

: כגון ,(K-12 Education)ב  " ותיכון עד כיתה י 

ן  זרות ,  לשו ריה ,  שפות  , אלגברה ,  היסטו

, אתיקה ,  אינטרנט ,  גיאוגרפיה ,  גיאומטריה 

 .פיסיקה ועוד

הוגת ,  נאוה לוי '  בראש המיזם עומדת הגב     

טק -נאוה הינה אשת היי .  הרעיון והמייסדת 

מומחית לפתרונות ענן עם רקע וניסיון רב 

. בתחום הקניית השכלה ושיעורי עזר פרטיים 

שעשתה תפקידים בכירים ביותר בעולם , נאוה

טק הקימה את המיזם וממשיכה לנהל -ההי 

מאחוריה עומדים אנשי .  אותו בהתנדבות 

אנשי ,  פרופסורים ומורים מוסמכים ,  אקדמיה 

אשר תומים למיזם ,  טק ופדגוגים רבים -היי 

 .מהידע והניסיון הרב שלהם בהתנדבות
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