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T E LVE
tiff 2009 - Uluslararası Toronto Film Festivali
Canadian Turkish Film Society
Ayfer Samancıoğlu

Bu yılki ödül dagılımı:
- Cadillac Halkın Seçimi: Precious

Bu yıl 34. yılını kutlayan Uluslararası Toronto Film Festivali 10 - 19
Eylül tarihleri arasında gerçeklești.
60 ülkeden 300 ün üzerinde filmi
sinema severlere sunan festival

- Halkın Seçimi 2.lik Ödülü: Mao's
Last Dancer
- En İyi Kanada Filmi: Cairo Time
- En İyi Belgesel: The Top Twins

Toronto sokaklarını sinema

- FIPRESCI ödülü 2 filme birden

yıldızları geçidine dönüștürdü.

verildi: The Man Beyond the

Festival dolayısıyla filmlerinin tanı-

Bridge ve Hadewijch

tımını yapmak amacıyla șehre gelen
ünlüler arasında kimler yoktu ki?
George Clooney (The Man Who
Stare at Goats, Up In the Air),

Moore ( Capitalizm: A

Türk Filmi" ödülünü alan

Love Story),

"Köprüdekiler" diğeri ise İsmail

Jullianne Moore (Chloe),

mıyım? Yönetmen Ismail

ten Yapmalı mıyım?" isimli filmi idi.
Ismail Necmi bu filmi ile 20.
Uluslararası Ankara Film Festivali'nde "Ümit veren Yönetmen
ve Seneryo yazarı ödülüne layık

Robin Wright Penn ve

görüldü. Ayrıca Türk kökenli Al-

of Pippa Lee),

Bunu Gercekten Yapmalı

Necmi'nin "Bunu Gerçek-

Matt Damon (The Informant)

Keanu Reeves (The Private Lives

Should I really Do It? -

Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde "Altin Lale Yılın En İyi

Colin Firth (Dorian Grey),

graf:

filminden biri Aslı Özge'nin 28.

Belgesel film yönetmeni Michael

William Dafoe (Antichist),

Grup halinde cekilen foto-

Bu yıl festivale katılan iki Türk

Jennifer Garner ve Ricky Gervais
(The Invention of Lying),
Nicholas Cage (Bad Lieutenant:
Port of Call New Orleans)

Necmi
Soldan saga: Filmin basrol

Bu yil Toronto'lu seyir-

oyuncuları Petra

ciler "Precious" filmini festivalin en

Woschniak,

buyuk odulu olan "Cadillac Halkin

HEROLD, yönetmen Ismail

Secimi Odulu"ne layik gorduler.

Necmi ve CTFS'den Ayfer

Ayni film Ocak ayinda Sundance

Samancıoglu

Film Festivalinde de Juri buyuk
odulunu kazanmisti. Gecen yilki
festivalde ise en buyuk odulu alan
"Slumdog Milyoner" daha sonra da
en iyi film Oskar'ini kazandi.

man yönetmen Fatih Akın'ın da
komedi olarak cektiği ilk filmi
"Soul Kitchen" festivalin
özel gösterim bölümünde yer aldı.

PRECIOUS filminden bir
kare

Page 3

Volume 3, Issue 19

Yavașlık fiyatlara dahil..
Uluç Özgüven

Kanada'damı yașıyorsunuz, genel
bir yavașlık havasına, durağanlığa
alıșmıș olmanız gerekir. Belki de
çoktan alıștınız da farkında
değilsiniz. Eğer yeni geldiyseniz, o
zaman ișiniz zor, bu durağanlık
bazen sinirlerinizi yıpratarak, bazen
de farkettirmeden yavaș yavaș
girer davranıșlarınıza.
Memleketten yeni gelen ailelere
bakiyorum, bazılarıyla ortak yanımız çok. Aldığımız eğitim, yașam
tarzımız neredeyse aynı. Aramızdaki tek ve en büyük fark, onların
daha bu yavașlık konusundan
haberleri olmayıșı. Türkiye gibi,
hele İstanbul gibi bir șehirden
buraya geldiyseniz, en zor alıșacağınız șey bu olmalı. Ben șahsen
hala alıșmadığımı düșünüyorum.
Geçen kıș birkaç arkadaș sabah
erken yola çıktık. Șehir dıșında 2-3
saatlik bir yola gidiyoruz, kayak
yapmaya. İki saat falan araba kullandıktan sonra su almak için bir
kasabanın 24 saat hizmet veren
marketinin otoparkına giriyoruz.
Diğerleri arabada beklerken, ben
bir koli suyu alıp gelmeye gönüllü
oluyorum. Bir haftasonu sabahı,
saat 8:00 gibi. Koskoca market
beni bekliyor, etraf da tenha. Su
kolisini kavramıș kasaya geliyorum,
sabahın köründe tek bir kasa açık,
onda da yașlı bir bayan var. Belli ki
kasiyerlik onun part-time emeklilik
iși. Saçlar platin renginde ve özenle
hazırlanıp gelmiș sabahın erken
saatindeki vardiyasına. Eh olabilir
diyorum, adamlar hem koskoca
marketi benim suyum için açık

tutacaklar hem de o saatte boș
boș bekleyen kasiyerler koyacak
değiller ya. Önümde iki kiși var,
birisi ödeme pozisyonunda öbürü
de benden sonraki müșteri, sadce
1-2 șey almıș. Tamam paramı öder
çıkarım diyorum, ne de olsa bomboș yamaçlar bizi bekliyor. Fakat o
da ne.. Kasadaki müșterinin aldığı
bir malda fiyat etiketi yok. Eyvah!
İşte buralardaki en önemli olaylardan birisi budur, hayat o an
durur.. Kasiyer kadın eviriyor,
çeviriyor malı, müșteriye soruyor,
yok. Talimat gereği mağaza yetkilisini çağırıyor. Adam belli ki
içerde bir yerde ama sabahın o
saatinde koskoca marketin
neresinde belli değil. Yetkilinin
gelmesi bir 10 dakika falan
sürüyor, acele eden kimse yok. Bir
de geliyor ki, o da 50'lerden kalma,
biryantinli saçlar özenle bir tarafa
yatırılmıș. Sanki saç bakımı için
gecikmiș adam. Duruma el
koyuyor, fakat o da fiyat bilgisini
haiz değil maalesef. Müșteriyle
birlikte malın alındığı rafa yöneliyorlar. Önümde bekleyen, o da
benim gibi mağdur müșteriyle
konușmaya bașlıyoruz, ne de olsa
bir dayanıșma durumu söz konusu.
Memnun değiliz, homurdanıyoruz
ama ne çare. Gitti gelmez ikisi de,
bir 10 dakika da öyle geçiyor. Kasiyer kadın bu arada bir pratiklik
örneği gösterip önümde bekleyen
müșteriye dese ki, 'Sizin neyiniz
vardı acaba?', olmaz !
Hani ne de olsa öyle alıșmıșız
memleketten, saniyemiz kıymetlidir bizim. Ama burası Kanada, bir
ișlem bitmeden ötekine geçilemez,

kesinlikle hayır. Önümdeki kiși ve
ben fiyatı belli olmayan malın fiyatının bir șekilde belirlenmesini
çaresiz bekliyoruz. Ama yetkili ve
müșteri ne zaman dönecekler,
tahmini bir zaman veremiyor
kimse. O anda Kanada'nın bașbakanı çıkıp gelse o da birșey yapamaz, durum o kadar ciddi. Su
kolisini bırakıp çıkma düșüncesi
geçiyor kafamdan. Düșünüyorum,
benim bu sessiz protestom beni
daha da susatmaktan bașka birșeye
yaramayacak. Neyse sonunda yetkili ve müșteri geliyorlar ama biz
de sabahın köründe bu tatsız beklemeden sinir küpü olmuș durumdayız. Çok șükür sıra bana geliyor,
kasiyer kadın hiç birșey olmamıș
gibi talimat gereği söylemesi gereken soğuk bir 'Günaydın'ı yapıștırıyor. Hiç öyle 'beklettik sizi, kusura
bakmayin.. ' falan gibi șeyler demek
aklından geçmiyor besbelli. Paramı
ödeyip pașa pașa çıkıyorum marketten.
Arabaya varıyorum, saat 8:30 olmuș, yamaçlar o kadar da boș
değildir artık diye düșünüyorum.
Arkadașlar yarı uyur yarı uyanık
halde soruyorlar, 'Bu kadar sürer
mi bir su almak yahu?' Onlara
içerde olanları anlatsam bir 10
dakika da orada kaybedeceğiz.
Aklıma gelen en iyi cevap 'Yavașlık
suyun fiyatına dahil' oluyor.
Bu durağanlıkla yakından ilgili bir
konu da servis konusudur, memleketteki zehir gibi garsonları
düșünün. Hani șu en basit kahvehaneden en lüks lokantaya kadar
gittiğimizde görmeye alıștığımız
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Yavașlık fiyatlara dahil..
'izzet ikram' konusu. Buralarda ise

tutmuș dünyadan habersiz gid-

iyi bir servise maalesef pek rastlan-

enler, ıșıkta durunca önündekiyle 1

maz. Șehrin en șık, en güzel sem-

-2 araba boyu mesafe bırakanlar,

tinde bir kahveye giriyorum, kah-

kavșağı geçmek, dönmek için hiç

vemi alıp boș bulduğum bir masaya

acele etmeyenler, belediye

yöneliyorum, üstündekileri bir

otobüsünün arkasına takılıp çıt

peçeteyle söyle bir temizleyip

çıkarmadan bekleyenler, vs vs ayrı

oturuyorum. Kötü hizmet kah-

bir yazının konusu olabilir rahat-

venin fiyatına dahil..

lıkla. Kısacası yavașlık trafiğe dahildir..

Bankacıya hisse senetlerimi bașka

Yeni gelenlerin alıșacağı çok șey

bir bankaya transfer etmek iste-

var anlașılan.

diğimi söylüyorum, olur ama 4 ile
6 hafta arası sürer diyor. Hmm,
yavașlık hizmete dahil demek..
Trafiği hiç sormayın. Sol șeridi

Asumanca Lezzetler
Sevgili Telve Okurlari,
Kendi pizzamı yapmaya bașladığımdan beri dıșarıda pizza
yemez olduk. Daha az yağlı olduğu
gibi, üzerine koyduklarımla kendi
ağız tadımıza uygun oluyor. Ben
genelde 2 ölçü yapıyorum kızlarım

1 domates rendesi ( domatesiniz

mayan kıvamını bulmanız için ek-

yeterince sulu değilse, biraz su

lemeniz gerekebilir).

katarak karıșımı hafif sulandırın).

yoğurun.

Tuz, Kekik ve 1 diș dövülmüș

Altı unlanmıș olan karıștırma

sarımsak isteğe bağlı

kabına koyup, üzerini temiz bir

bol peynirli, bol soslu ve kiymalı

Üzerine:

seviyorlar, eșim ve ben de Allah ne

2-3 su bardağı mozzerella veya

www.arnavutçiğeri.blogspo

verdiyse olanını :)) Burada 1 pizza

kasar peyniri

t.com

ölçüsünü veriyorum, bu ölçüden 1

İstediğiniz sebzeler

Pizza

büyük boy ,8 dilim çıkıyor.
Hamuru için:
2 su bardağı un

Ben, kușkonmaz, kırmızı soğan,
kırmızı biber, siyah zeytin, yeșil
zeytin, konserve enginar, kavrul-

1 su bardağı ılık su veya 1/2 su

mus kıyma ve mantar kullandım.

bardağı ılık su, 1/2 su bardağı ılık

HAZIRLANISI:

süt
1 yemek kașığı sıvıyağ
1 tatlı kașığı șeker
1tatlı kașığı instant maya
1 tatlı kașığı tuz
Sosu için:
3 yemek kașığı domates salçası

Unlanmıș tezgahın üzerinde iyice

1 yemek kașığı zeytinyağı

1 su bardağı ılık suyun içinde, 1
tatlı kașığı șeker ve 1tatlı kașığı
mayayı karıștırıp, üzeri köpüklenene kadar bekletin.
2 su bardağı unun içine tuzunu,
mayalanmıș suyu ve 1 tatlı kașığı
sıvıyağı döküp yoğurun ( bu
asamada elinizin altında biraz daha
un bulunsun, hamurun ele yapıș-

havlu ile kapatın ve hamur iki katı
olana kadar, en az 1 saat bekletin.
Bu arada sosunu hazırlayın, peynirini rendeleyin.
Hamur mayalanınca unlanmıș
tezgaha yuvarlaklığını bozmamaya
çalıșarak alın, elinizle hafifçe bastırarak yayın ve merdane ile 40 cm
çapında açın.
Üzerine sosunu sürün, rendelenmiș peynirini koyun ( ben sebzelerin daha iyi pișmesi için peyniri
sebzelerin altına koyuyorum, ama
arzu ederseniz üstüne koyabilirsiniz).
Önceden ısıtılmıș 350 F - 180C
fırında pișirin.
Afiyet Olsun
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Küresel Mali Kriz ve Etkileri
Tülin Enbatan
Merhaba sevgili Telve okurları.

bu durumu kabullenmekte çok

Sizlerle kendimin de geçici olarak

zorluk çektim. İșten çıkartılma

ișsiz kaldığı bugünlerde biraz

șekli de ayrıca son derece rencide

global ișsizlik ve bunun insanların

edici șekildeydi.

psikolojileri üzerindeki etkisini
paylașmak istedim.

Daha sonraki yıllarımız eșimin
kendisine iș ararken tesadüfen

(ailenin) inis ve cikislar yasadigini
gözleyerek sabretmeli ve gayret
etmeliyiz.
-Bu arada sağlığımıza çok dikkat
etmeliyiz. Sağlığını yitirmiș bir
kișinin hem fiziksel hem de psiko-

Global büyümenin etkileri olarak

bana iș bulması ve kendisinin de

artık günümüzde sıkça ve pek çok

karıyer değiștirerek yoluna devam

insan tarafından yașanan İȘSİZLİK

etmesiyle geçti ve halen bugünkü

ya da GEÇİCİ İȘ KAYBI.

șekliyle devam etmekte.

Söze önce kendi tecrübelerimiz-

Sizlere kısaca hayatımızdan bahset-

den bașlamakta yarar görüyorum.

memin sebebi, kendi basınıza gelin-

-Çocuklarımıza da durumu açık-

ceye dek bunun bașkalarının da

layıp anlayıșlı ve yardımcı olma-

bașına gelebileceğini anlıyamıyor

larını sağlamalıyız.

Ailece Kanada`ya geldikten kısa bir
süre sonra eșim kendi branșıyla
ilgili gayet güzel bir iș bulunca buradaki yașantımıza yeni bir ülkede
yeni șeyler bașarmanın verdiği
büyük bir güven duygusuyla bașladık. Herșeyin çok güzel gittiğini
düșünerek bir takım yatırımlar

olmanız. Siz kendinizden bahsedip
de bașkalarının da “Oooo, biz de
neler yașadık, biz de ne așamalardan geçtik” demesiyle anlıyor insan
ancak bunun çok da utanılacak bir
durum olmadığını.

lojik açıdan güçlü kalmasının çok
zor olduğunu unutmamalıyız.
-Bütün zorlukların bir gün biteceğini düșünerek umutlu olmalıyız.

-Stres ve gerginliğimizi çocuklarımız varsa onlara yansıtmamali,
bu șanssızlığın açısını onlardan
çıkartmamalıyız. Onların herșeyi
hissettiğini ve her zaman bizim
sevgimize ve ilgimize muhtaç

yapmaya bile bașladık. Hatta bu

Peki böyle bir durumda ne yap-

olduklarını unutmamalıyız.

güven duygusuyla ikinci bebeğimize de sahip olduk. Fakat

malı?

-Çocuklarımızla olan günlük ilet-

-Öncelikle ișini kaybeden bireyi

ișim ve rutinimizi hiç aksatmamali,

suçlamamalıyız. Bunun kendisinin

derslerine ve diğer sorunlarına ilgi

elinde olmadığını, isten çıkartıl-

göstermeye devam etmeliyiz.

manın bir suç olmadığını kabul

-En önemlisi herkese karșı sevgi,

bütün bunların Kanada`da
yașanabilecek ve pek çok kișinin
bașına gelebilecek güzel bir rüya
olduğunu anlamamız çok uzun
sürmedi. 1.5 yıl sonra eșim ilk

etmeliyiz.

saygı ve güler yüzümüzü hiç eksik

isten çıkartılma tecrübesini

-İșsiz kalan bireye yeni iș araması

etmemeliyiz. Zor günlerimizde bile

yașamak durumunda kaldı (ve tabii

için gereken șansı ve imkanı tanı-

gülebilmeyi hayattan güzel enstan-

ki șok olan ben de). Belki pek çok

malıyız.

taneler çıkartabilmeyi bilmeliyiz.

kișinin bunu açık açık söylemekten

-Bu geçiș süreci içinde yapılabile-

-Toplumdan, sosyal etkinliklerden

cek geçici ișlerden asla gocun-

uzaklașmamalıyız. Bu hem sizin

mamalıyız

problemlerinizi unutmanızı sağlay-

çekinmesine rağmen ben paylașmanın bir çeșit psikolojik rahatlama ve tedavi olduğuna inanmamdan dolayı bunun öncelikle çok

-Masrafları kıșmakta ve tasarruf

utanç verici olduğunu söyleye-

etmekte ailece birlik olmalıyız.

bilirim. Yıllarca üst düzey memur-

-Taraflardan birinin demoralize

luk yapmıș bir ailenin ferdi olarak

olduğu durumlarda kendisine des

hayatımızda isten çıkartılmanın

tek olmalıyız.

ancak çok yanlıș bir hareket
yapılırsa mümkün olduğu fikriyle
büyütüldüğümüzden

-Hayatın her zaman mükemmel
gitmediğini eğer geniș bir perspektiften bakarsanız pek çok insanın

acak, hem de çevre edinerek iș
bulma sürecinizi hızlandırmanıza
yardımcı olacaktir.
Bunlar benim nacizane tavsiyelerim. Tabii ki bunları çoğaltmak
mümkün.
Bakın bu konuda bazı uzmanlar
nasıl düșünüyor?
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Kültür Üniversitesi Fen-Edebiyat

Türkiye Psikiyatri Derneği Bursa

(benim Telve`ye yazmayi isteyip de

Fakültesi Psikoloji Bölümü Bașkan

Șube Bașkanı İbrahim Karakılıç,

yazamadigim gibi) gerceklestir-

Yardımcısı Prof. Dr. Mücella Uluğ,

yașanan ekonomik kriz nedeniyle

menizi saglamaniz acisindan iyi de

küresel mali krizin etkisiyle ișten

ișsiz kalan, ișini kaybetme riski

olacaktir.

çıkartılanların psikolojik durumunu

altında bulunan kișilerde intihar

değerlendirdi.

riskinin 2-3 kat daha arttığını

İçinde bulunulan durumdan en
az zararla çıkmak için doğru

söyledi.
Bu veriler ișsizliğe bağlı ruhsal

düșünce tarzına sahip olunması

sorunların giderek artacağını

gerektiğini belirten Prof. Dr. Uluğ,

gösteriyor. İșini kaybeden birey-

șunları söyledi:

lerin, ișini koruyan kișilere göre

"Sürekli bir iși ve uğrașı olan kiși,
ișsiz kalınca evde oturmaktan kay-

depresyon oranları iki kat fazladır"
dedi.

naklanan sıkıntıya girer. Bu durum
süreklilik arz ettiğinde kișinin ruhi
çöküntü yașamasına neden olabilir.
İşsiz kalan kişi ruhi çöküntü
yașamamak için, küçümsenme
duygusuna kapılmadan kendini
geliștirecek uğraș içerisine girmeli.
İşsizliğin geçici bir dönem
olduğunu düșünerek 'bu dönemden en karlı nasıl çıkarım' diye
düșünmeli. Mesleğine yakın uğrașlar bularak hem kendini geliștirmeli hem de yeni insanlar tanıyarak iș bulma șansını artırmalı."

'Ekonomik Krizin Ruh Sağlığına
Etkileri' araștırmasında, ișsizliğin
intihar riskini 2-3 kat artırdığını
ortaya çıktığını söyledi.
"Kriz sürdüğü sürece depresyon
ve anksiyete bozukluklarının yaygınlığı katlanarak artacak" diyen
Karakılıç, "İnsan sıkıntıyla bașa
çıkmak için alkol ve madde kullanımına yönelebilir. Öfkenin dıșa
vurumu ile ilgili sorunlar artabilir" diye konuștu.

Prof. Dr. Uluğ, ișsiz kișilerin olumsuz düșüncelere kapılmasının bir
süre sonra kișinin kendini aciz
hissetmesine neden olacağını ifade
ederek, sözlerini șöyle sürdürdü:

Gecici de olsa issizlik, goruldugu
gibi cok ciddi sorunlarin

"Bu psikoloji, daha sonra çevreye

yasanabilecegi zorlu bir surec. Bu

karșı șiddet içeren tepki vermeye

zorlu sureci basariyla asabilmek

de dönüșebilir. Bu noktada en

yine insanin kendi elinde.

önemli görev aileye düșüyor. Aile
desteğiyle içinde bulunulan durumun olumlu yönleri analiz edilerek

Hem unutmayalim ki gecici de olsa

iș aranmalı. İșsizliğin geçici bir

issizlik sizi maddi olarak cok etkile-

süreç olduğu anlatılmalı ve kișinin

medigi surece: is stresinden,

sürekli negatif düșünceler içine

gunluk kosturmalardan, asiri

girmesi engellenmeli."

yorgunluklardan uzaklasmanizi,
uzun zamandir yapmayi isteyip de
yapamadiginiz bazi isteklerinizi

Herkese bol sanslar diliyor ve
sevgiler sunuyorum.
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SU UZERINDE YAKALANAN GÜZELLİK……
Jülide Ersin
Türklerin en eski sanatlarından biri
olan Ebru, yüzyıllık uykusundan
uyanarak yașama geri dondu !

yosununun suyla karıșımı)
Sarayı’nda bulunmaktadir.
Osmanlı devrinde her padișahın
özel ebru ustası olduğu ve resmi

Yurt içinde olduğu kadar, yurt

yazılarda özgün desenler kul-

dıșında da yeniden hayata dönmesi

lanıldığı bilinmektedir.Bu eski usta

çok sevindirici…Türklerin “Gece

“ EBRU”
doldurulur. Değișik renklerde
toprak boyalar iki cam veya mermer yüzey arasında az su ile iyice
ezilir, içine sığır ödü katılarak 1 ay
bekletilir.Boyanın od asidiyle pișmesi sağlanır.(Toprak boyanın

lardan biri de Hatip Mehmet

temini zor olduğundan, akrılık

Efendi’dir.Çiçekli Ebru’nun atası

esaslı boyalar da kullanmak müm-

sayılan bu usta,Ebru sanatına Hatip

kün)Hazırlanan boyalar șu ve od

Ebru’sunu kazandırmıștır.

ile inceltildikten sonra teknedeki

gibi,benim için de itici bir güç ol-

O devirde resmi evraklarda kul-

sıvı üzerine fırça veya çubukla

muștur her zaman.O nedenledir

lanılan aher’li kağıdın yerini ahersiz

ki, șu anda yașamakta olduğum

Ebru’lu kağıtların alması, aher’in

Roslyn New York’ta yerel

üzerine yazılan yazının kolaylıkla

kütüphane, ilkokul, ortaokul ve

(tükürükle) çıkabilmesi özelliğin-

Büyükler için Eğitim (Adult Educa-

den kaynaklanmıștı.Usta hattatlar

tion) merkezlerinde, tanıtım ve

için”az mı mürekkep yaladı” deyimi

öğretim amaçlı Ebru çalıșmalarım

buradan kaynaklanmaktadır.

bu yüzden aynı Ebru’yu iki kere

olmakta.Sevgili arkadașım

Son Osmanlı Ebru ustalarının en

latılıp açıldıktan sonra șekil verilir

Yarıșı Ekspresi” yerine zengin
kültür ve çeșitli özgün sanatlarıyla
tanınması isteği ve gereği,yurt
dıșında yașayan çoğu Türk

Rüçhan’in teklifiyle, bildiklerimi, bir
kez ziyaret ettiğim ve çok hoș
anılarla anımsadığım, siz Kanada’li
dostlarla paylașmaktan büyük bir
mutluluk duyuyorum.

önemlilerinden biri olan Necmeddin Okyay (1883-1976) çiçekli
ebruları daha aslına yakın uygulayan ilk üstadır.1916 yılında Medreset-ul Hattatin’de bașladığı

Ebru’nun bașlangıç tarihi kesin

Ebru hocalığını İst. Güzel Sanatlar

olarak bilinmemekle beraber, 13.

Akademisinde 1948’e kadar

Yüzyıla dayandığını söylemek

sürdürmüștür.Ebruculuğu oğul-

mümkün.Türklerin anayurdu Orta

larına ve yeğeni Mustafa Duzgun-

Asya’da, Semerkant’ta bașlayıp,

man’a (1920-1990) öğretmiștir.Bu

ipek yolu kervanlarıyla Avrupa’ya

ustalar sayesindedir ki, matbaanın

kadar gelerek 17.ve 18. yüzyıllarda

yaygınlașması ile unutulmaya yüz

“Türkish Paper” adıyla tanınmıștır.

tutan bu sanat dalımız yeniden

Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluk

yașama geçirilmiștir.

devrelerinde, sanatta olduğu kadar

Günümüzde Ebru sanatını devam

siyasi ve idarı hayatta da önemli

ettiren sanatçılar arasında, Mustafa

yer tutan Ebru, kıymetli kağıtların

Duzgunman, Niyazi Sayın, Fuad

taklit edilmesine karșı önlem

Bașar,Tuzin Tiryaki önde gelenler

olarak kullanılıyordu, tıpkı

arasındadır.

günümüzde çek ve kağıt paralara

Ebru’nun yapımı bir dizi zevkli

konan ișaretlerde olduğu gibi. En
eski Ebru örnekleri 15. ve 16.
yüzyıllardan kalmıș olup, Süleymaniye Kütüphanesi ve Topkapı

ișlemi içermektedir.Ebru teknesi
alüminyum bir baklava tepsisi gibidir. Tekne kitre dediğimiz boza
kıvamındaki sıvıyla (bir çeșit deniz

Cicekli Ebru

damlatılır.Boyaların açılmasını ve
șekillerin yuvarlaklığını kesin
olarak bilemeyiz, ancak tahmin
edebiliriz.O yüzden Ebru’da
ustanın iradesi kadar fizik kanunları
da ortaya çıkan desende rol oynar,
yapmak olanaksızdır.Boyalar damve kağıt tekneye serilir.Birkaç
saniye sonra kağıt tekne kenarına
sıyrılarak alınır ve kurumaya bırakılır.
Ilk kez gören yabancilar, hep
“mucize”, “sihir” gibi saptamalar
yapiyorlar, gercekten de cok
keyifli ve güzel bir deneyim.Terapi
özelliği olduğunu söylemek yanlis
olmaz.Hazirlik dönemi bittikten
sonra, desenler cikmaya basladikca, butun ugrasiya fazlasiyla
degdigini hissediyor insan.

Gel Git Ebru

Page 8

T E LVE
Mehmet’den haber var
Orhan Danıș
Bir buçuk yıl önce, 250 km. lık

kostu. Herșey yolunda derken

of the first two stages in the Sa-

Gobi çöl yürüyüșü için yolcu et-

yolculuktan üç gün önce 38 derece

hara Race 2009, truly suffered

tiğimizde heyacanlı ve meraklı bir

ateșle yattı. Buna rağmen, git-

today"

bekleyiș içindeydik. Yarıș

meden bir gün önce 3,5 saat koștu
ısrarlı itirazlarımıza rağmen.

haberi ile adeta yıkıldık. merak

süresince, 6 gün, devamlı bilgisayar
bașında her etabı takip edip gelen

bașka bir detay alamadık. Meraklı

her haberi merakla okuyor ve 'bir
bitirse șu etabı sağ salim' diye dua

Hava alanına giderken ne um-

ediyorduk.

duğunu sordum ; ilk üçe mutlak
girebileceğini söyledi ve favori
gösterilmesinden huzursuz

Gobi yarısını bitirince dünyalar
bizim olmuștu. Sağlıklı ve neșeli
geliyordu Çinden aradığında sesi.
Hele yarısı 6. lıkla bitirmesi mest
etmiști . Günlerce adeta bir zafer
sarhoșluğu içindeydik.

içinde mektuplar gönderdik fakat

olduğunu belirtti.
Yarıșın ilk günü, sabah saat 3 te
oturduk bilgisayar bașına ve izlemeye bașladık. Canadian Mehmet
Danıș iș leading at the first CP,
Canadian Mehmet Danıș iș leading

ve sınırlı bir bekleyișle ertesi gün
yarısı bırakmadığı haberini alınca
rahatladık. Demekki sağlığı yerinde idi, hatta bir video klibinde
koșarken ve konurușken görünce
derin bir ohhh çektik. Rahatlamıștık.
İlaçların tesiri ile koşuyor ve
daha sonrada yürüyordu. Son etabı
( 90 km.) yürüyerek 18

Gobiden döner dönmez Ataka-

atr the seçond CP ....... haberlerini

saatte bitirdi. (Mehmet uzun me-

maya gideceğini söyledi ve haf-

okudukça havalara uçuyor bir

safede çok daha rahat 90 km onun

tasında zorlu bir çalıșma sürecine

yandanda çok zorlamaz inșallah

için maximum 10 saat çekerdi) Sağ

girdi.

diye meraklanıyorduk. İlk etabı

salım bitirmiști ya yarısı o yeterdi

birinci bitirince ve resim ve video-

bize. Nasıl rahatlamıștık anlata-

larını görünce rahatladık. Dinçti

mam.

Sırtında 15 kg. ağırlığında sırt

sağlıklı görünüyordu ve o sıcak

çantası ile her gün en az dört saat

tebessümü yüzünde idi.

ve iki haftada bir uzun mesafe
koșarak hazırlandı yarıșa. Ve uğurladık Atakamaya. Gene sınırlı,

İkinci gün aynı tablo: gene bir-

yor 'Yenilen güreșçi güreșe doy-

inci bitirdi, gene uçtuk havalara.

maz' diye. Nazan gülmeye bașladı

heyecanlı, merak içinde 6 gün

Ne oldu ise ikinci günün gecesi

geçirdik. İlk iki etabi ikincilikle

oldu. Zannederim yediği yada

bitirmiș, üçüncü etapta birinci

içtiği bir șey midesini bozdu ve

olmuș ve beșinci 80 km lik etaba

üçüncü etaba uykusuz ve ilaç

liderin 1 saat arkasında bașla-

alarak bașlamasına rağmen ilk

masına rağmen yarısı en yakın

yarıyı bașta götürdü. İlk gelen

takipçisinden 50 dakika önde

haberle

bitirmisti. Dünyalar bizim olmustu.

"Stage 3. Christian Schiester of
Austria iș first through CP1,
closely followed by Mehmet Danıș

Atacama dönüșü bu kez Sahara

of Canada and Tobias Frenz of

dedi ve gene çalıșmalarına bașladı

Germany"

aralıksız her gün 4 saat, haftada bir
uzun mesafe kostu, kostu, kostu.
Mısıra uçmadan bir hafta önce 7080 km.lık bir mesafeyi 7,5 saatte

Ama Mehmet bu; șimdiden bașladı
Avusturalya diye. Birde espri ekli-

gene coștuk. Epey bir aradan
sonra gelen
"Canadian Mehmet Danıș, winner

bu measajı görünce 'İște bizim
Mehmet' diye.
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Finans Köșesi
Bu köșemizde Sayın Jerry Copuroğlu (CGA) vergi, muhasebe ve iș kurma ile ilgili genel bilgiler içeren yazılarını
sürdürecektir. Özellikle ele alınmasını istediğiniz bir konu yada yanıtlanmasını istediğiniz bir soru varsa lütfen
info@turkishcanada.org adresine subject kısmına “ Vergi Sorusu” yazarak bir mesaj atın. Elimizden geldiğince
sorularınızın yanıtlarını Telve’nin bu köșesinde yayınlayacağız. Sorularınız için dilerseniz isim ve soyadı belirte-

GİTMEK Mİ ZOR KALMAK MI ?
Jerry Copuroğlu (CGA)
Dünyada geçen yıl bu zamanlarda
bașlayan ve süregelen ekonomik
kriz, birçoğumuzun ișini kaybetmesine ve büyük umutlarla geldik-

dașlık hakkını alan kișiler, birkaç yıl

Eğer geçmiș dönemlerde Home

sonra tekrar gelmek isterlerse

Buyers Plan (RRSP planından ev

kimse onlara engel olmaz ancak

alımı için çekilen ve her yıl plana

burada geri dönüș kararının alın-

geri koyulması gereken fon) veya

dığı tarihteki niyet çok önemlidir.

Lifelong Learning Plan (Eğitim

leri Kanada’dan artık ümitlerini

Kesin dönüș yapmak isteyen bir

keșmelerine neden oldu. 2009 yılı

kiși ne yapar? Öncelikle evini, ara-

sanırım Türkiye’ye geri dönen

basını, eșyalarını satar, banka

vergi yükümlülerin en yoğun

hesaplarını kapatır, sürücü bel-

olduğu yıldır. Ayda en az iki ailenin

gesini iptal ettirir, yanı ilerde

beni aradığını ve geri dönüșten

kendisinden yıllık aidat ödenmesini

önce ne yapmaları gerektiğini

talep etmeyecekleri her türlü șeyi

sorduklarını söylersem abartmiș

iptal eder. İște bunları yapan kiși-

olmam.

nin niyeti kesin dönüș niyetidir.

Biliyorum, Türkiye’nin de bu krizden, belki de daha fazla etkilendiğini düșüneceksiniz ama geri

Yapılmadığında kișinin emin olmadığı ve hala burada vergi
yükümlüsü olabileceği düșünülür.

giderlerini karșılamak için
RRSP’den çekilen ve yine geri
ödenmesi gereken fonlar) gibi
vergi planlaması programlarına
katılan kișiler ve hala ödenmesi
gereken bakiyesi olanlar bu bakiyeyi kanunda belirtilen 60 gün
içinde ya yerine koymalı veya ilk
beyanda gelir beyan edip vergisini
ödemelidirler.
-2Geri dönüșten sonra Kanada’da

dönenler en azından akrabalarının

Kesin dönüș yapan aileler bazı

vergi beyanında bulunma yüküm-

orda olduğunu ve maddi olmasa

haklarını kaybederler. Bunlar:

lülüğü sona erer ancak Kanada‘da

da manevi desteği bulabileceklerini
söylüyorlar. Haksız da sayılmazlar
bir yerde.
Kanada’ya gelmenin ne kadar güç
olduğunu hepimiz biliyoruz, peki

Canada Child Tax Benefit (Çocuk
maașı)

Yatırımlardan elde edilen gelirler

Child Disability Benefit (Engelli

Kira gelirleri

çocuklara ödenen maaș)

gitmenin o kadar kolay olmadığını

Universal Child Care Benefit ( 6

biliyor muyuz? Bu ayki konumuz o

yaș altı çocuklara ödenen aylık

olacak. Kısaca neleri gözönünde

$100.00)

bulundurmamız gerektiğini bir

GST/HST Benefit (3 aylık dönem-

hatırlayalım.

lerde ödenen vergi iadeleri)

Geri dönüște ilk tesbit edilecek

Bu ailelerin dönüș tarihlerini vergi

nokta, bu dönüșün kesin dönüș
olup olmadığıdir.
Yani dönüș, geri dönüșü olmayan
bir yol olmalıdır. Gayet tabi vatan-

elde edilen:

dairesine bildirmeleri önemle üzerinde duracağınız bir bașka
konudur.

Emeklilik maașları
RRSP veya RRIF’den elde edilecek
gelirler

Gibi gelirler “Non-Resident Tax”
dediğimiz 25%’lik bir vergiye
tabidir. Bu vergi Türkiye ile yapılan
kabul edilen son vergilendirme
anlașması ile faiz gelirlerinde 15%’e
indirilmiștir. Son değișikliklerle
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GİTMEK Mİ ZOR KALMAK MI ?
açılabilecek Vergi dıșı tasarruf

lüsünün yapacağı gibi her yıl

hesaplarında biriken paralar için

bildirimde bulunulacak ve dünya

kazanılan faiz vergi dıșı kalmaya

üzerinde kazanılan bütün gelirler

devam edecek ancak bu hesaplara

bu bildirimde vergilendirilecektir.

herhangi bir ekleme yapılamay-

Eğer halihazırda bu gelirler için dıș

acaktir.

ülkelerde vergi ödenmișse, bu
vergi “Foreign Tax Credit” olarak
bildirimde indirilecektir.

Bunun dıșında Kanada’yi terkeden
kișiler, așağıda listesini verdik-

-3-

lerimin dıșında ve piyasa değeri

Son olarak üzerinde durmak iste-

$25,000.00’in üzerinde olan mal-

diğim, dönüșün kesin olup ol-

varlıklarını bir formla vergi daire-

madığına karar veremeyecek kișil-

sine bildirmek yükümlülüğündedir:

erin ne yapması gerektiğidir. Bu

Nakit para,

durumda yapılacak en doğru șey,
vergi dairesine NR73 formunun

Emeklilik planları, RRSP planları,

doldurulup verilmesidir. Burada

RRİF planları, Özel emeklilik veya

sorulara verilecek yanıtlardan vergi

kar payı fonlarının bulunduğu

dairesi bu kișilerin durumunu

planlar,

tesbit edecek, ve bunu yazılı olarak

Kanada’ya göç ettiklerinde beyan

bildirecektir, böylece ilerde her-

ettikleri yurt dıșında bulunan veya

hangi bir sorun olmayacaktir.

Kanada’da bulundukları süre
içersinde miras yoluyla elde ettikleri veya eğer 60 ayla 10 yıl arasında Kanada’da vergi yükümlüsü olup da vergiye tabi olmayan
tașınmazı bulunanlar,

Yazıma son vermeden önce kesin
dönüș yapanların konuya önem
vermelerini ısrarla önermek isterim, geçmiște kuralları uygulamayıp, daha sonra cezasını çeken

Kișisel eșya olarak tabir ettiğimiz

çok kișiler tanıdım. Konu hassas

ve piyasa değeri $10,000’in altında

olduğundan dönme kararı alın-

olan eșyalar.

dığında, bir danıșmana danıșmak
sizi ilerde birçok bașağrısından

Bu form vergi dairesine gönderilen
vergi bildirim formuyla birlikte
gönderilecektir. Gönderilmediği
takdirde gecikilen her gün için
$25.00 olmak üzere, maksimum
$2,500 cezası vardır.

Akla gelecek bir soru kesin dönüș
yapılmaması ve tüm bağların kesilmemesi durumunda ne olacağıdir.
Bu durumda her vergi yüküm-

kurtaracaktir.

Herkese bol kazançlı, az vergili
günler dileklerimle.
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Turkish Society of Canada Olagan Genel Kurul
Sayın Üyemiz,

Turkish Society of Canada’nin 3. Olağan Genel Kurul Toplantısının așağıdaki gündem maddelerini görüșmek
üzere yine așağıdaki yer ve tarihte yapılması Yönetim Kurulumuz tarafından kararlaștirilmiștir.

Turkish Society of Canada Yönetim Kurulu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarih : 15 Kasim 2009 Pazar

Saat : 13.30 – 16.30

Yer :

Etobicoke Civic Centre, Council Chamber

399 West Mall,
Etobicoke ON M9C 2Y2

NOT : Katılamayanlar için vekaletname örneğine asagidaki linkten ulasabilirsiniz. Vekaletnamenin verileceği
kișinin derneğimiz üyesi olması gerekmektedir. Ayni uyeye birden fazla vekaletname verilemez.
Toplantı Gündemi
Açılıș Konușması
Divan Bașkanı ve Sekreter seçimi
21 Aralik 2008 tarihli Genel Kurul’un tutanaklarinin onaylanmasi
Yönetim Kurulu raporunun sunumu
Mali raporun sunumu
Denetçi raporunun sunumu
Yönetim Kurulu raporunun onaylanması
Mali raporun onaylanması
Ara
2010-2011 döneminde görev yapacak Yönetim kurulu ve 2010 yılında görev yapacak denetçilerin seçimi.
Dilek ve öneriler
Kapanıș
Vekaletname icin lutfen tiklayiniz

http://www.turkishcanada.org/documents/Announcements/TSC%202009%20PROXY.html
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T E LVE
Annual General Assembly Meeting
Dear Member,

The 3rd Annual General Assembly Meeting of Turkish Society of Canada has been decided by the Board of
Directors to be held at the below mentioned place and time to cover the listed agenda items.

Turkish Society of Canada Board of Directors
------------------------------------------------------------------------------------------------------Date: Sunday, November 15, 2009
Time: 1.30 pm – 4.30 pm
Place: Etobicoke Civic Centre, Council Chamber
399 West Mall,
Etobicoke ON M9C 2Y2

Please note, for members who would like to assign another member to vote on their behalf, a proxy must be
completed; please access the proxy via link provided below. Proxy holder must be a “voting member” and can’t
exercise more than one proxy vote.
AGENDA
Opening of the meeting by the President
Election of General Assembly Chairperson/Secretary
Approval of Minutes of General Assembly Meeting held on December 21st, 2008
Presentation of Report of the Directors
Presentation of Financial Statement
Presentation of Report of the Auditors
Approval of Report of Directors
Approval of Financial Statement
Break
Election of Board of Directors for 2010 and 2011 and Auditors for 2010
Comments and suggestions
Adjournment

Please click for the proxy form.

http://www.turkishcanada.org/documents/Announcements/TSC%202009%20PROXY.html
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Turkish Society of Canada “Membership Application Form”
Membership Category:
( ) Individual member:

$20 ( for one year starting signed date )

( ) Student / Senior (+ 65):

$10 ( f or one year starting signed date )

Member contact info:
Title: Mr. ( ) Mrs. ( )

Miss( )

Ms ( )

Name: ___________________________________

Last Name: ________________________

Occupation: _______________________________

Address: _________________________________

City: ______________

Postal code: _________Province: __________

Country: ____________

E-mail: ___________________________________ Phone: __________________________

Preferred type of contact: (please select one)

E-mail:_______ Phone: ________ Mail: _______

Referred by (if Applicable):____________________

We have activities for children and youth. Please provide information regarding your children (e.g. name, age):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Please fill in your information. Mail the completed and signed form with your cheque to the address at the bottom of the
page. Please make your cheque payable to: Turkish Society of Canada. Thank you!
Turkish Society of Canada, 5100 Erin Mills Parkway, PO Box 53060 Mississauga, ON L5M 5H7
Web: www.turkishcanada.org , E-Mail: info@turkishcanada.org

Sharing through the TELVE
Turkish Society of Canada is a not-for-profit organization that aims to promote and participate
in mainstream cultural, civic and social activities in visual arts, performing arts, literacy, music
and culinary arts with unique activities.
The Turkish Society of Canada takes an innovative, grassroots approach to socio-economic
development of the community that encourages new comers to socialize and integrate to the
daily life. It supports community-based initiatives, collaboration with like-minded organizations
and groups in four strategic areas:

5100 Erin Mills Parkway
P.O. BOX 53060
Mississauga, ON
L5M 5H7

1.

Business and Community Development;

2.

Skills Development;

3.

Attracting and retaining youth;

4.

Improving access and usage of the community resources.

E-mail: info@turkishcanada.org
Web: www.turkishcanada.org

Thank you for your support.
Latest member count is 206 !

Calendar of Events
November 8, 2009

Commemoration of Ataturk's death

•

Volunteers for “TELVE”, please contact us at telve@turkishcanada.org

•

"Please consider the environment before printing the TELVE"

