
fiimdi Türkiye, Latife Han›m gerçe¤ini 
hem izleyecek hem okuyacak...
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‹pek Çal›fllar taraf›ndan yaz›lan Latife Han›m, yay›mland›¤›ndan
bu yana, gördü¤ü ilgi, sat›fl rakamlar›nda ulaflt›¤› nokta ve
üzerinde yap›lan spekülasyonlarla güncelli¤ini hiç azalmadan
koruyor. Yaln›zca Atatürk’ün efli olarak tan›nan Latife
Han›m’dan çok daha öte bir kiflili¤in ortaya ç›kar›lmas›, bu
ilginin en önemli etkeni oldu kuflkusuz. Latife Han›m’› 
okuyanlar›n oldu¤u kadar okuyamayanlar›n da her yönüyle
tart›flmas› ve Latife Han›m’›n kiflili¤inden yola ç›karak do¤ru bir
"kad›n duruflu" saptanmas› daha da önem kat›yor kitaba.

Konsept kitap ve docu-drama
Do¤an Kitapç›l›k ve ‹pek Çal›fllar, bu ilgiden yola ç›karak, Latife
Han›m’› yüz binlerce okura ulaflt›rman›n gere¤ine inand›. Ve bu
düflünceyle bir "konsept kitap" do¤du. Art›k kitabevi raflar›nda
ayr›nt›l› bir Latife Han›m biyografisinin yan› s›ra, bu önemli
kiflili¤i daha k›sa sürede tan›mak isteyenler için de bir seçenek
var. Üstelik sürpriz bir arma¤anla birlikte: Bir docu-drama
DVD’si. Latife Han›m docu-dramas› ‹pek Çal›fllar’›n ayn› adl›
eserinden M. Ali Birand’›n ve R›dvan Akar’›n yap›mc›l›¤›yla Ali
Akyüz yönetiminde çekildi. Müziklerini Serhat Ersöz’ün yapt›¤›
çal›flmada Yasemin Erboy, Yavuz Hekim, fiekip Noyan Alphan ve
Hakan Y›ld›r›m gibi genç oyuncular rol ald›lar.  Önemli bir
kad›n›n yaflam› yan›nda, Cumhuriyet tarihinin en zorlu gün-
lerinde hüzünle noktalanan bir aflk›n da hikâyesini anlatan bu
özenli çal›flma çok kiflinin ilgisini çekece¤e benziyor. 
Bu docu-draman›n önemli özelliklerinden biri de Latife Han›m’›
genç bir akrabas›n›n canland›rmas›: Yasemin Erboy

Önsözden
"Latife Han›m, dayand›¤› anlat›lar, al›nt›lar ve belgelerle birlikte
520 sayfayd›. Do¤al olarak geçmifle uzun bir yolculuk 
gerektiriyordu. Ayn› yaflamöyküsünü bir baflka konseptle 
kitaplaflt›rmak mümkün olabilir miydi? Zamanla yar›flanlar ve
Latife Han›m gerçe¤ine hemen ulaflmak isteyenler için 
bilgisayar›m›n bafl›na yeniden oturdum. On binlerce okura ulaflan
kitab› bu kez yüz binlere ulaflt›rmakt› amaç.  Latife Han›m’›n
gördü¤ü s›cak ilgi bizi, onun hikâyesini daha da genifl bir okur
kitlesiyle buluflturmaya özendiriyordu. Latife Han›m bu çabay› 
hak ediyordu." 
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Fiyat›: 9,90 YTL Kitap ve DVD kapa¤› ile kullan›labilecek
foto¤raflar ekteki CD’nin içindedir.


