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ELLEbeslenme
Kendi deyimi ile y›l›n
üçte birini Türkiye’de
geçiren Hale Sofia
Schatz burada detoks
ve sa¤l›kl› beslenme ile
ilgili e¤itimler veriyor.

HALE SOFIA’NIN ELLE
OKURLARINA HED‹YES‹
Her ay dergimiz arac›l›yla sizlere ulaﬂan Hale Sofia Schatz, Ocak say›m›z için çok daha fazlas›n›
yapmaya haz›rlan›yor: ELLE okurlar› için özel ve kapsaml› bir detoks kitab› haz›rl›yor. Hale Sofia,
otuz küsur y›ll›k beslenme uzman›/dan›ﬂman› ve uluslararas› yazarl›k deneyimlerini, yeni bir y›la
baﬂlarken, hayat›nda yeni bir sayfa açmak isteyen herkesle paylaﬂmaya haz›rlan›yor.
HAZIRLAYAN: SUZAN YURDACAN

T

emmuz say›m›zdan itibaren her
ay bizlere yaﬂamdaki önemli ﬂeyleri hat›rlamaya, bizi daha sa¤l›kl› beslenmeye, daha güzel yaﬂamaya, daha çok gülümsemeye, daha sakin hareket etmeye ve kendimizi, di¤er insanlar› ve hayat› daha çok sevmeye teﬂvik
eden Hale Sofia Schatz asl›nda böylece baﬂ›na bir nevi bela ald› say›l›r. Çünkü o
yazd›kça, bunlar hoﬂumuza gittikçe ondan
daha fazlas›n› bekler olduk. Son olarak
kendisinden bir ﬂey daha rica ettik: ELLE
okurlar›na özel bir detoks kitab› haz›rlamas›n›.
ELLE: Okurlar›m›z için özel bir kitap haz›rl›yorsunuz. Bu çal›ﬂman›z› biraz anlat›r m›s›n›z?
Hale Sofia Schatz: Sa¤l›kl› detoks konulu
bir rehber haz›rl›yorum. Amac›m, insanla-
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FOTO⁄RAFLAR: N‹HAT ODABAﬁI

r›n beden, zihin ve ruhlar› aras›ndaki ba¤›
daha iyi anlamalar›n› ve bunlar aras›ndaki
dengeyi yakalamalar›n› desteklemek. Bu
konuda ne kadar çok ﬂey ö¤renirsek, kendimiz için en uygun seçimleri yapmam›z o
kadar kolaylaﬂ›r. Detoks, bedenimiz için
çok uç uygulamalardan oluﬂmak zorunda
de¤il. Bu, günlük hayatta çok daha canl› ve

bütün olarak hissetmemizi destekleyen bir
program olmal›.
ELLE: Sa¤l›kl› beslenme / sa¤l›kl› yaﬂam gibi
meselelere ilginiz nereden kaynaklan›yor? Bu
ilgi nas›l baﬂlad›? Ve beslenme uzman› kariyerinizin baﬂlang›ç noktas› nedir?
H.S.Sch.: Her ﬂey Türkiye’de do¤mam ve
ilk sekiz y›l›m› büyükannemi, teyzelerimi
ve kuzenlerimi de dahil eden kalabal›k bir
aile ortam›nda geçirmemle baﬂlad›. Henüz
3-4 yaﬂ›ndayken çevremdeki insanlar›n yediklerine dikkat etti¤imi ve bazen ayn› besinleri almay› reddetti¤imi hat›rl›yorum.
Küçücükken bile et, tereya¤› ve makarna
yemeyi istemiyordum. Bu tutumum annem ve büyükannemi alarma geçirmiﬂti
çünkü iyi beslenmedi¤imi düﬂünüyorlard›.
1958 y›l›nda Amerika’ya taﬂ›nd›¤›m›zda ve
1960’›n sonlar›nda üniversiteye baﬂlad›-
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ta, küçük bir müﬂteri grubuna dan›ﬂmal›k
¤›mda ise bu konulara olan ilgim daha
hizmeti veriyorum.
nüksetti. Sa¤l›k, oruç tutma ve bilinçli besELLE: De¤iﬂmek, farkl› bir insan olmak kolay
lenme gibi meselelerle ciddi bir ﬂekilde ilgim›? Bu konuda birkaç y›ld›r bir ﬂeyler yapmalenmeye baﬂlam›ﬂt›m. O zamanlar çok ily› deneyen ben arpa boyu kadar az yol ald›m
ginç ﬂeyler ö¤rendim ve kendi yaﬂad›klasay›l›r. Sizce vazgeçmeli miyim yoksa... ?
r›mdan da çok faydal› dersler ç›kard›m. O
H.S.Sch.: De¤iﬂmek kolay de¤il. Hayat›m›noktadan itibaren, bugüne kadar otuz küsur y›ld›r bu konudaki çal›ﬂmalar›m ve daz›n amac› komple de¤iﬂmekten ziyade, gern›ﬂmanl›k hizmetlerim Boston’da devam
çekte oldu¤umuz insana en çok yaklaﬂediyor. Bu deneyimlerim
hakk›nda daha fazlas›n›
ö¤renmek
istiyorsan›z
“Buda Size Yeme¤e Gelse”
baﬂl›kl› kitab›m› okumal›s›n›z.
ELLE: ‹lginç bir isminiz var,
Hale Sofia... Bu ad›n arkas›ndaki gizem nedir?
H.S.Sch.: Hale ailemin bana verdi¤i isim. Sofia ise
ruhani ismim. Sofia, dünyadaki kad›n bilgeli¤ini
ifade ediyor. Kendimi bu
isme çok yak›n hissediyorum çünkü yapt›¤›m iﬂ
binlerce y›ll›k derin gerçeklere dayan›yor.
Bilinçli beslenmek
ELLE: Çocuklu¤unuza ait en
sa¤l›kl› ve mutlu
yaﬂam›n bir parças›.
de¤erli anlardan birisini anDaha fazlas› için Ocak
lat›n desek.
say›s› ile verece¤imiz
H.S.Sch.: Türkiye’de geçen Hale Sofia Schatz’›n
çocuklu¤uma dair birçok kitab›n› bekleyin.
güzel an›m var. Fakat en yo¤un hat›rlad›¤›m ﬂey, sokak kedilerine çok üzülüp onlar› beslemeye ve her defas›nda bir kaç tanesini eve getirmeye çal›ﬂmama dair.
Bizimle birlikte oturan büyükannem kedilerden nefret etti¤i halde yeﬂil gözlü harika bir tekiri eve
almama izin vermiﬂti.
ELLE: Okurlar›m›z için haz›rlad›¤›n›z kitaba geri dönecek olursak; Bu
tür konulara neden bu kadar çok önem verimakt›r. Bunu nas›l yapt›¤›m›z da önemli.
yorsunuz? Daha da önemlisi, bunu di¤er inGerçek benli¤imizi bulmak bir süreçtir. Bu
sanlarla paylaﬂmay› neden umursuyorsunuz?
bazen bir ömür boyu sürer; ve de¤iﬂime
H.S.Sch.: As›l iﬂimin Do¤u ve Bat›’n›n bildo¤ru ufak ad›mlar atarak gerçe¤i kendimize ça¤›rmaktan oluﬂur. Bazen bu ailemigeli¤ini birleﬂtirmek oldu¤una inan›yozin, arkadaﬂlar›m›z›n veya iﬂ arkadaﬂlar›rum. Buna ilaveten, Türkiye’de yaﬂayan inm›z›n bask›lar›na direnmekten geçer. Bunu
sanlara, do¤a ile olan ba¤lar›m›z› ve bunun
yapabilmek çok cesaret ister.
bize neler kazand›rd›¤›n› hat›rlatmaya, yaELLE: Beslenme konusu bu kadar önemli mi ve
ni bunu unutturmamaya çal›ﬂ›yorum. Dohayat›m›z›n üzerinde bu kadar etkili mi?
¤u ve Bat› aras›nda bir köprüyüm. KültürH.S.Sch.: Evet, evet ve tekrar evet! Fakat
ler aras› bir ba¤ kurmak, t›pk› bir ar› gibi
çapraz tozlaﬂma yapmak için çabal›yorum.
bunu hayat›n›n neredeyse 40 y›l›n› buna
ELLE: Kitap yazma d›ﬂ›nda bu konularda baﬂadayan bir insana sordu¤unuzu unutmaka neler yap›yorsunuz?
y›n. Fast food, iﬂlenmiﬂ g›dalar›n ço¤almas›
H.S.Sch.: Ar›nma ile ilgli e¤itim programlave stres kat seviyesi artan hayat tarzlar›m›z
yüzünden nas›l beslendi¤imiz gittikçe dar› veriyorum. Dünyan›n de¤iﬂik yerlerinde
ha çok önem kazan›yor. Toprak ile olan
workshop’lar düzenliyorum. Ayr›ca Bosba¤lar›m›z ise zay›fl›yor. Bu ba¤› yitirdi¤itan’da ve telefon arac›l›yla uluslararas› çap-
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mizde baﬂ›m›z belada demektir. Bunun
oluﬂunu Amerika’da gözlemledim. G›dalardaki kimyasallar› art›rd›kça, bunlara daha fazla hormon yüklendikçe ve g›dalar›n
üzerindeki genetik deneyler ço¤ald›kça
Türkiye’nin de bu yönde ilerledi¤ini görüyorum. Bunlar›n yaratt›¤› sa¤l›k sorunlar›
da ço¤al›yor.
ELLE: Biraz ailenizi anlat›r m›s›n›z? Onlara ﬂikayetçi olduklar› (beslenme ile ilgili) kurallar dayatmaya çal›ﬂ›yor
musunuz? ‹yi bir aﬂç› m›s›n›z?
Çocuklar›n›z fast food yiyor mu?
H.S.Sch.: 33 y›ld›r evliyim ve
üç yetiﬂkin çocu¤um var. En
büyük o¤lum 30 yaﬂ›nda, ortanca o¤lum 27, k›z›m ise 22
yaﬂ›nda. Üçü de harika birer
aﬂç› ve fast food tüketmiyorlar.
Yaﬂlar› küçükken hepsine karﬂ›
çok daha kat›yd›m. Yaﬂlar› ilerledikçe onlar› daha özgür b›rakt›m. Ortanca o¤lum hep s›k›
bir vejetaryen idi (anne karn›nda geçirdi¤i zaman dahil olmak üzere). K›z›m bir y›l öncesine, yani Çin’e taﬂ›nana kadar
vejetaryendi. ﬁimdi art›k et yiyor. En büyük o¤lum ise 16 yaﬂ›ndan beri et tüketiyor. Eﬂim ise sadece ara s›ra tavuk eti ve bal›k yiyor.
Ben yaklaﬂ›k 40-45 y›ld›r hiç et yemiyorum. Menopoza girdi¤imden beri
ise bal›k tüketiyorum. Harika bir aﬂç›
oldu¤umu söyleyebilirim. Baﬂkalar›
için yemek haz›rlamaya bay›l›yorum. Bu en büyük zevklerimden biri.
ELLE: Son y›llarda insanlar beslenme
konusunda daha bilinçli gibi. Dünya
çap›ndaki aﬂç› Jamie Oliver, ‹ngiltere’deki okullar› kapsayan “Feed me
better” (Beni daha iyi besle) kampanyas› baﬂlatt› ve çok baﬂar›l› oldu. ‹nsanlar› bu konuda “uyand›ran” ve yediklerini
gözden geçirmelerini sa¤layan nedir?
H.S.Sch.: ‹nsanlar birçok konuda, yani birçok düzeyde bir uyan›ﬂ yaﬂ›yor. (Bu arada
Jamie Oliver ile New York’taki yay›nc›m›z
ayn›.) Hayat çok h›zl› geliﬂiyor. Bu konuda
bilinçlenmemiz ﬂart. Asla yemek olarak adland›rmamam›z gereken ürünlerle kendimizi zehirliyoruz. Ebeveyn olal›m/olmayal›m, hepimiz gelecek nesillere karﬂ› büyük bir sorumlulu¤umuz var. Hem çocuklar›m›z› hem de kendimizi daha iyi beslemeliyiz.
ELLE: De¤iﬂime baﬂlaman›n ideal yaﬂ› (varsa)
nedir? Bu konuda “geç kalmak” diye bir ﬂey
söz konusu mu?
H.S.Sch.: Asla “geç kalmak” diye bir ﬂey
yok! 80 yaﬂ›ndaki insanlarla çal›ﬂt›¤›m ol-
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du. Hepsi de sa¤l›klar› konusunda ve yaﬂam tarzlar›nda çok güçlü de¤iﬂimler yaﬂad›. Hepimizin bunu isteme zamanlar›m›z
farkl› olabilir. ‹ﬂin s›rr› bu: Bu konuda baﬂkalar›n› de¤il, kendi sesimizi dinlemeliyiz.
Bir insan de¤iﬂmeyi gerçekten çok arzu ediyorsa bunu yapman›n zaman› gelmiﬂ demektir.
ELLE: Bize sadece kendinizin ya da size en
yak›n insanlar›n bildi¤i bir ﬂeyler söyleyin. Fobileriniz, korkular›n›z var m›?
H.S.Sch.: Kapal› yerlerde klastrofobim tutar. K›ﬂ›n bile pencerem aç›k uyurum. Tüple dalmak fikri çok korkunç geliyor. ﬁnorkelle dalmak/yüzmek ise yüzeye yak›n oldu¤u için ürkütmüyor. Küçük bir k›zken
kalabal›kta kaybolmaktan korkuyordum.
ELLE: Türkiye’ye ne s›kl›kta
geliyorsunuz?
H.S.Sch.: Türkiye’ye y›lda
iki defa, ilkbaharda ve sonbaharda iki ayl›¤›na geliyorum. Yani y›l›m›n üçte
birini burada geçiriyorum.
Bundan çok hoﬂlan›yorum.
Birçok insan›n hayat›na bu
kadar güçlü ve olumlu bir
ﬂekilde dokunabilme ﬂans›na sahip oldu¤um için kendimi ayr›cal›kl› hissediyorum.
Tüm bu yolculuklar süresince birçok ﬂey
ö¤renmeye, Türkiye’nin de¤iﬂik gelenek ve
kültürlerini araﬂt›rmaya devam ediyorum.
Türkçemi de ilerletiyorum!
ELLE: Bu dünyadaki en sevdi¤iniz yer neresi?
Mükemmel bir günü tarif eder misiniz?
H.S.Sch.: En sevdi¤im yer 3000 feet yükseklikte, Maui, Hawaii’de Haleakala yanarda¤›d›r. Havas› tatl›, do¤as› yemyeﬂil, Pasifik
Okyanusu ise hemen alt›nda. Mükemmel
bir gün, güneﬂin do¤uﬂu s›ras›nda bahçemde oturup uzun uzun kahvalt› ederken kedilerimin etraf›mda olmas›d›r. Günlük yaz›

ve çal›ﬂmalar›ma baﬂlamadan önceki birkaç saatimi
bahçede de¤erlendirmeyi
seviyorum. Dengemi koruyabilmek için düzenli
olarak topra¤a dokunmak ihtiyac› hissediyorum. Asl›nda bitkilerimden ö¤rendiklerimi hastalar›ma aktar›yorum. Yaﬂam gücü
ile ba¤lalar›m›z› güçlendirmek iyileﬂmenin
parças›.
ELLE: Gelecek projeleriniz neler?
H.S.Sch.: Seyahat etmeyi seviyorum. Henüz görmedi¤im birçok yer var. ﬁubat
ay›nda Sydney’de e¤itim program› verece¤im. Oralara kadar gitmiﬂken Kunming,
Çin’deki k›z›m› ziyaret etmeyi düﬂünüyorum. Hatta Vietnam, Laos ve Tayland’a da
gitmeyi umuyorum.
Foto¤raf çekmekle de
ilgileniyorum. Uzun
y›llar hayalini kurdu¤um ve son birkaç y›ld›r üzerinde çal›ﬂt›¤›m
bir foto¤raf projem var.
Tamam›n› erdirmek yedi y›l›m› daha al›r gibi
geliyor.
ELLE: Hayat felsefeniz nedir?
H.S.Sch.: Hayat›, bir gün de¤erli bir taﬂa
dönüﬂmemize f›rsat veren bir süreç olarak
görüyorum. Tüm s›k›nt›lar›m›z, tüm iniﬂ
ç›k›ﬂlar›m›z, yaﬂad›¤›m›z tüm ac›lar bizi
buna götürüyor. Gülümsedi¤imiz, baﬂ›m›za gelenleri kabul edebildi¤imiz ve kendimize güvendi¤imiz sürece hayat›m›z güzelleﬂir.
ELLE: Kötü veya kötümser hissetti¤inizde tekrar iyi hissetmek için neler yapars›n›z?
H.S.Sch.: Daha geçen gün, 12 saatlik bir ‹stanbul – New York uçuﬂunun ard›ndan
tam 18 saat JFK Havaalan›’nda mahsur kald›m. Havaalan›nda yerde uyumak zorun-

HAYATI, B‹R GÜN
DE⁄ERL‹ B‹R TAﬁA
DÖNÜﬁMEM‹ZE
FIRSAT VEREN B‹R
SÜREÇ OLARAK
GÖRÜYORUM.
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Hale Sofia Schatz,
yaﬂam›ndaki
dengeyi, çal›ﬂmaya
baﬂlamadan önce
her gün birkaç saat
toprak ve bitkilerle
ilgilenmeye borçlu
oldu¤unu söylüyor.

da kald›m. Bitkin, k›zg›n, endiﬂeli ve öfkeliydim. Evime ulaﬂt›¤›mda, s›cak bir duﬂ
al›p kendi yata¤›mda sa¤lam bir uyku ile
geçirdi¤im gecenin ertesi gününde, ne kadar ﬂansl› oldu¤umu hat›rlad›m ve tüm bu
olumsuzluklar bana önemsiz gelmeye baﬂlad›. Bir konuda endiﬂelendi¤imde ya da
sab›rs›zland›¤›mda, olaylara “üstten” bakmaya çal›ﬂ›yorum. Her ﬂeyi bir deneyim,
beni olgunlaﬂt›ran ﬂeyler olarak görmeyi
tercih ediyorum. Sahip olduklar›m için
ﬂükretmek ise her zaman iﬂe yar›yor.
ELLE: Yeni bir y›l gerçekten hayat›m›zda yeni
bir sayfa anlam›na geliyor mu?
H.S.Sch.: Baz› kültürlerde yeni y›l farkl›
günlerde kutlan›r. Fakat tümünde yeni y›l
kavram› vard›r. Yenilikler hayat›m›zda
önemlidir. Hayat baﬂlang›çlar ve sonlardan
ibaret. Bu hep böyledir. Yeni bir gün, yeni
bir hafta, yeni bir ay, yeni bir mevsim...
Bundan daha önemlisi, hayat›m›zdaki bu
dönemleri nas›l de¤erlendirdi¤imizdir. Bu
konuda ne kadar istekli olup ne kadar çok
çabalarsak, fark yaratma olas›l›¤›m›z da o
derece artar.
ELLE: Hale Sofia Schatz k›saca kimdir?
H.S.Sch.: Ben bir ﬂeyler yetiﬂtirmeye, bir
ﬂeyleri büyütmeye çal›ﬂan bir “yaﬂam bahç›van›y›m”. Dünyada bu kadar farkl› kültürlerin, dillerin, görsel imge, tat, ses ve dokular›n olmas› çok hoﬂuma gidiyor. Yaﬂam
dedi¤imiz ﬂeyin sürekli de¤iﬂmesi ve büyümesi beni büyülüyor. Bu bütün içindeki
insanlar› desteklemek ve cesaretlendirmek,
onlarla ilgilenmek mutlulu¤umu art›r›yor.
Hale Sofia Schatz’a ulaﬂmak için
www.halesofiaschatz.com adresine
girebilirsiniz. Yazar›n “BUDA Size
Yeme¤e Gelse” adl› kitab›n›n Türkçesini
■
bütün kitapç›larda bulabilirsiniz.

