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Bu haber 09 Mart 2014, Pazar 12:28:03 tarihnde eklendi. 111 kez okundu.

KADINLAR GÜNÜNDE İRAN'IN İLK KADIN PİLOTU
KONFERANS VERDİ..
Dilini gelenek ve göreneklerini bilmediği, yabancı bir ülkeye, yabancı bir kültüre gelen,
emekçi, göçmen beş çocuk annesi ve yalnız bir kadının öyküsü bu...
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KÜLTÜR/SANAT Haberleri
VİKİNGLER GELİYOR
"Vikingler" dizisinin ikinci
çekimleri bu akşam HBO
Nordic kanalında başlıyor.
İsveçli yönetmen Johan
Renck'in başarıyla yönettiği
filmi

SÜREYYA GÜRGÜN / STOCKHOLM
İran'lı kadın Yazar Akram Monfared Arya 8
Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Stockholm'de
Kista kütüphanesinin konuğu oldu ve
kendisiyle bir söyleşi yapıldı, yazı ve
şiirlerinden örnekler okundu. Kitaplarını
imzaladı.
Kısa bir süre önce İsveç Yazarlar Sendikası'nın bir etkinliğinde tanıştığım Arya
gerçekten örnek bir kadın, beş çocuk annesi, işkadını, yayınevi sahibi ve İran'ın
Fatemah Pehlevi'den sonraki ilk kadın pilotu... İşte onun öyküsü...

Soykırım belgeseli Oscar’a aday: Act of
Killing
MUHTEŞEM YÜZYIL AMERiKA'DA
ÇEKiLSEYDi...
İTİRAF EDİYORUM!
BİR ADALET ÖYKÜSÜ
TÜRKİYE'DEN İSVEÇ'E ÖDÜL
Tüm KÜLTÜR/SANAT Haberleri

Arya İran'ın en güzel ve modern zamanlarını yaşamış bir kadın. Sosyal konumu iyi
olan bir aileden geliyor. İslam Devrimine kadar hayatları son derece güzel. Bir
sigorta şirketinde oldukça iyi bir konumda çalışmış ve İran'ın en iyi avukatlarından
biriyle evlenmiş, beş tane çocuğu olmuş. En küçük çocuğu iki yaşındayken artık
benim bir şeyler yapmam lazım demiş ve hayallerinin mesleği olan pilotluk
konusunda eğitime başlamış. Kocası da dahil herkes bunun geçici bir heves
olduğunu düşünerek biraz bıyık altından gülmüşler ve nasıl olsa vazgeçer diye
düşünmüşler ama hiç de öyle olmamış. Arya pilot eğiticiliğine kadar yükselmiş.
Kütüphane görevlisi tam burada Arya'ya: "korkmuyor muydunuz" diye sordu. "Ben
hayatımda hiç bir şeyden korkmadım ve korkmuyorum, kendime hep güvendim ve
güveniyorum" yanıtını verdi Arya.
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Ve anlattıklarını dinleyince hakikatten öyle olduğuna inanıyor insan. Kadınların da
erkeklerle aynı işleri yapabileceğini kanıtlamak için ta o zamanlarda alınabilecek
bütün ehliyetleri almış. Ağır vasıta ve TIR ehliyeti de dahil. Çok ilginç bir kadın.

YAZARLARIMIZ

Abdullah Gürgün
TO BE OR NOT TO BE - OLMAK YA
DA OLMAMAK
20 Şubat 2014, Perşembe 18:59:07

Ali Güneş
ANKARA'YA GİDİYORUM
06 Şubat 2014, Perşembe 13:09:40

Ali Haydar Nergis
EV KUŞUNUN ÖYKÜSÜ
24 Şubat 2014, Pazartesi 19:03:12

Ali Rıza Özkan
ALEVİ UMREYE GİDER Mİ?
12 Şubat 2014, Çarşamba 12:03:50

Ali Rıza Taşdelen
Fransızların azınlıklarla imtihanı
04 Şubat 2014, Salı 01:45:29

Herşey çok iyi giderken ve mesleğinde hızla yükselirken İran'da "devrim" oluyor.
Çarşaf, başörtüsü zorunluluğu derken İşinden oluyor, eve kapatılıyor. Özgür ve
çağcıl kadın, dayanamıyor, önce beş çocuğunun kaçakçılar eliyle Türkiye
üzerinden İran'dan kaçmasını sağlıyor. Kızı Kanada'ya ve dört oğlu İsveç'e
kaçıyor. Kocası eziyetlere dayanamıyor, genç yaşta ölüyor. Kendisini de tehlikede
görüyor ve çareyi kaçmakta buluyor. Varını yoğunu terkedip 1985 yılında İsveç'e
geliyor. Canını kurtarıyor. "İran İslam devrimi denen olaydan sonra yaşadığımız
acıları, kayıplarımızı size burada ne kadar anlatsam da anlayamazsınız ve ben
bunları yazarken bir kez daha yaşadım" diyor
Arya'nın İsveç öyküsü böyle başlıyor. İsveç'te taban tabana zıt bir kültür ve dille
tanışıyor. Dil kurslarına başlıyor. Para kazanması, geçimini sağlaması gerek.
Ülkesinde yaşamı boyu rahat içinde yaşamış, çalışmış, hem ailesine kol kanat
germiş, beş çocuk yetiştirmiş hem de çalışmış, zaman olmuş 24 saat uyumamış bir
kadın. Çetin ceviz... Ama İsveç'te çalışmayana ekmek yok. Sosyal yardım almayı
da onuruna yediremiyor. Önce bir fırında iş buluyor, ekmek paketleme işi... Sonra
ekmek yapmayı da öğreniyor. Bir süre bu şekilde çalışıyor. Kafasında hep kendi
işini kurma planları yapıyor. O sıralarda karşısına bir fırsat çıkıyor. Gördüğü satılık
bir pizza dükkanı rüyalarını gerçeğe dönüştürmek için ilk adım oluyor. Bankadan
kredi ve dükkanın eski sahibinden de "on derste pizza" dersleri alıyor, başlıyor
çalışmaya... Ama sadece pizza öğrenmekle olmuyor kuşkusuz. Dil problemi çok
büyük, müşterilerle konuşması, söylenenleri anlaması gerek. İlk zamanlar çok
zorlanıyor.
Komik olaylar yaşıyor. Maden suyu isteyen bir müşterinin istediği şeyin bir pizza
türü olduğunu sanıyor, Müşterinin ne istediğini anlamak için pizza listesi önünde
uzun süre çakılıp kalıyor... Ama müşteriler de ona çok yardımcı oluyorlar.

Erol Erdoğmuş
ALTIOKRASİ
28 Şubat 2014, Cuma 15:43:22

Günay Güner
“Milli İrade” Üzerine Alaycı Bir
11 Şubat 2014, Salı 11:10:59

İhsan Kutlu
KIRIM TATAR HALKININ GELECEĞİ
ÜZERİN
06 Mart 2014, Perşembe 13:05:15

Kaan Halil Kantarcı
ÇIKMAZ SOKAKTAKİ ALEVİLER!
27 Şubat 2014, Perşembe 00:36:54

Kadim Ülker
Avusturya'daki Türkler yoksulluk sını
18 Şubat 2014, Salı 20:43:00

Nazmi Alacadağlı
GELENEKÇİ TOPLUMLARDA,
GENELDE KURUMLA
09 Şubat 2014, Pazar 00:52:41

Remide Arsan
CİNSEL TERAPİST NE YAPSIN?
08 Mart 2014, Cumartesi 10:52:07

Arya acemilik dönemlerini zaman zaman duygulanarak zamana zaman gülerek,
güldürerek anlatıyor.
Derken yazarlık serüveni başlıyor Akram Monfared Arya'nın. Bütün bu işlerinin
yanı sıra kitap da yazmaya zaman ayırıyor.
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EN ÇOK OKUNANLAR

BUGÜN

HAFTALIK

AYLIK

İsveç'te Yeni Bir Türk Yıldızımız
Doğuyor
İsveç'te son yıllarda kazan
UMUT, YAZGIYI BEKLEMEK
DEĞİLDİR
"; "başkalarına saygının
İLK BOMBA AMERİKADAN

Kitaplarının konusu çoğunlukla kadınların sorunları, kadın erkek eşitliği, ya da
daha doğrusu eşitsizliği, üzerine. Yazmaya başladıktan bir süre sonra pizzacılık
işinden tamamen vazgeçip kendini kitaplarına veriyor. Bugüne kadar 16 kitap
yazmış. Farsça yazdığı kitapları isveççe ve ingilizceye çevrilmiş. Kendi biyografisini
tam 12 yılda tamamlamış.

Uludere’de 35 yurttaşımız
Avrupa tarihinin kökeninde
soykırımlar tarihi yatar
Soykırımlar ve Terörizm Uzm

Kuşkusuz İran'da yaşadığı acı olayları kitaba dökmek ona çok pahalıya patlıyor.
kendini o kadar çok zorluyor ki en sonunda kitabı bitiremeden beyin kanaması
geçiriyor. Beyin kanaması sonucu gözlerinden birinde kalıcı bir hasar oluşmuş.
"Sizleri bugün bu nedenle bir buçuk insan olarak görüyorum" diye gülüyor.
Bu arada İsveç'te de havacılıkla ilgileniyor çeşitli kulüp ve derneklere üye oluyor.
Kurslara gidip İsveç'ten de pilotluk brovesini alıyor. Ama geçirdiği beyin kanaması
bu çok sevdiği uğraşıya veda etmesine neden oluyor.
Bununla da bitmiyor Arya'nın hayatla mücadelesi. Resim kurslarına gidiyor ve
orada resim yapma yeteneği olduğu anlaşılıyor. Çok çalışıyor ve kendi kişisel resim
sergilerini açıyor.

Hasan Cemal Ermenilere
Yaranamadı
Cemal Paşa’nın torunu Hasa

EN ÇOK YORUMLANAN

BUGÜN

HAFTALIK

AYLIK

Yaşamdan Melodiler
Müzik Dünyasında yolculuk

Bütün bunların dışında bir çok kadın örgütünde çalışıyor, kadın hakları için
mücadele veriyor ve dernekler kuruyor. Aktif olarak siyasetin içinde ve İsveç Sosyal
Demokrat Parti'de çalışmalarını sürdürüyor.
Kadınlar gününde konferans vermesi için çok nedeni olan bir kadın Arya.
Konferansın sonunda kadınlar günü diye özel bir gün olmasının anlamsızlığını ve
yıllın bütün günlerini, hepimizin hiç bir ayrım ve ayrımcılık yapmadan eşit olarak
paylaşmamız gerektiğini ve güzel bir dünya için omuz omuza mücadele
vermekten başka hiç bir çıkar yolun olmadığını söyleyerek konuşmasını
sonlandırıyor.
Dilini gelenek ve göreneklerini bilmediği, yabancı bir ülkeye, yabancı bir kültüre
gelen, emekçi, göçmen beş çocuk annesi ve yalnız bir kadının öyküsü bu...

Yeniden Merhaba
Harbi Gazete uzun bir aradan s
BAFA, DERTLİ GÖL, DERTLİ
KÖY 14
BAFA: SULAK YER
BAFA, DERTLİ GÖL, DERTLİ
KÖY 16
YARIM ASIRLIK BAFA
ZEYTİNSPOR

Yazar Akram Monfared Arya'nın Mücadelesinden öğrenebileceğimiz çok şey var.
Hepimizin her günü mutlu ve kutlu olsun.
ETİKETLER : Yazar pilot 5 çocuk annesi Akram Monfared Arya 8 Mart Dünya Kadınlar Günü isveç
stockholm kista
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