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TURKISH SOCIETY OF CANADA - 1 TEMMUZ KANADA GÜNÜ
PĐKNĐĞĐ
Turkish Society of Canada tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 1 Temmuz Kanada
Günü pikniği yaklaşıyor. Gelin hep birlikte Kanada gününü güzel bir ortamda beraberce kutlayalım.
Hoşça vakit geçirmeyi arzuladığımız pikniğimiz 1 Temmuz 2012 Pazar günü Toronto Serena Gundy Park
içindeki Piknik Alanı "3" bölümünde 12:30-17:00 saatleri arasında yapılacaktır.
Piknik alanının haritası ve yiyecek servisi ile ilgili detaylar 6, 10 ve 27inci sayfalarda.
1 Temmuz Kanada Günü pikniği etkinliğimize destek veren “Canadian Heritage”’a çok teşekkür ediyoruz.
Saygılarımızla,
Turkish Society of Canada
www.turkishcanada.org

TURKISH SOCIETY OF CANADA- JULY 1st CANADA DAY PICNIC
The Annual Canada Day Picnic hosted by the

Turkish Society of Canada is fastly approaching.

Let's get together in a community event on July 1 and celebrate Canada Day with the Canadian Turkish
community in the Greater Toronto Area.
The picnic will be held at Serena Gundy Park in Toronto in Area 3 from 12:30 pm- to 5:00 pm. on
Sunday July 01, 2012.
The picnic area map and the details regarding the food service are on pages 6, 10 and 27.
We would like to thank Canadian Heritage for their support to our event Canada Day picnic.
Nous remercions Patrimoine canadien pour leur support à notre picnic pour célébrer la Fête du Canada.

Sincerely,
Turkish Society of Canada
www.turkishcanada.org
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Editör’den
Evnur Taran
aetaran@globalserve.net

S

evgili Okurlarımız,

Telve editörü olmanın en güzel
yanı, gelen yazıları ilk önce
okuyan olmak. Her bir yazarımızı okumak başlı
başına bir zevk, ve okurken yazıların sonuna gelince, acaba gelecek sayıda ne yazacaklar diye merak başlıyor.. Bilmem siz de aynı hisse kapılıyormusunuz..
Hele o sayıda yeni bir yazar aramıza katılıyorsa,
sizlerle paylaşmak için çok sabırsızlanıyorum. Bu
sayıda da öyle oldu; Türkiye’den “Türkiyat Uygulama ve Araştırma Merkezi” Başkanı Sn. Prof. Dr.
Naciye Yıldız, Telve’mize her ay Türkiyat ile ilgili
araştırmalarını yazacak. Bu araştırmaların ilkini bu
sayımızda okuyacaksınız.
Prof. Mustafa Koç, “Gıda Çalışmaları: Yeni Bir
Disiplinlerarası Yaklaşım” yazısında gıda araştırmalarının Kuzey Amerika’da yeni gelişen bir çalışma
dalı olduğunu ve sosyal bilimlerin bir uzantı dalı
olarak hızla geliştiğini yazarken, bu konu ile
ilgilenen okuyucularımıza 5 yeni kitap öneriyor.
TSC Yönetim Kurulu’ndan Yasin Mavuk, 7-8
Haziran 2012 tarihlerinde Ankara’da yapılan “Yurt
Dışında Yaşayan Sivil Toplum Kuruluşları
Buluşması”na TSC’yi temsilen katıldı ve toplantı
notlarını bizimle paylaşıyor.

Ökten, şiir’lerini babalar için seçerken, Asumanca
Lezzetler’de de Asuman Dinçer, nefis bir çilekli
cheesecake tarifini babalara ithaf ediyor.
“Be Un-Reasonable” akımının yaratıcısı Dr.
Mehmet Danış’ı okurken, merak ediyorum, siz de
benim gibi nefesinizi tutacakmısınız..
Telvergi’de Jerry Çapuroğlu gerçekten “Kayda
Değer” yazıyor, okumadan geçmemenizi öneririm.
Telve’nin önceki sayılarından hatırlayacağınız
Hatice Yazar, bu sayıda kardeşi Maide Yazar’ın,
Ontario Hükümeti’nden aldığı 10 yıllık gönüllü
çalışma ödülü haberini bizlerle paylaşıyor.
Alican Arat Koç, Toronto’da şöyle nefis bir Burrito
yiyecek yerleri araştırıyor.
Halifax’tan Fısıltılar’da Deniz Gülerman biz “Baby
Boomer”ları gene eski günlere götürüyor. Mektup
arkadaşlarımızdan gelecek mektupları günlerce
beklediğimiz günlere..
Deniz Gülerman ayrıca Halifax’daki dostlarımızın
faaliyetlerinden bizi haberdar ediyor.
The Red Weed köşesinde Elvan Eryöner Denizkuşu ile AGO’daki Picasso sergisini geziyoruz.
Dr. Đlhami Gökçen, “Turkish Music” köşesini ninniler ile donatmaya devam ediyor: “Dere dibi saz
olur ninni.. Gül açılır yaz olur ninni..”
Bu ay “Wheels & Roads”da Varol Karslıoğlu ile
Chrysler 300S’e atlayıp kuzeylere Lake Scugog’a
keyifli bir gezi yapıyoruz.

Sağlığımız köşesinde, Dr. Haluk Özçelik, biz
büyükleri de aşıya çağırıyor..

Emre Yurga “Riverdale Art Walk”a katılan dört
sanatçımız ile hazırladığı bir seri reportaj’in ilki,
Genç aileler tarafından ilgi ile takip edilen “Çocuk ve Asuman Doğan ile yaptığı söyleşiyi yazıyor.
Aile” köşemizde “Babalar Günü” dolayısı ile, Çocuk
Böylece sizlere ilgi ile okuyacağınız bir sayı daha
Gelişim ve Aile Uzmanı’mız Sevda Akıllı, “Baba
sunuyoruz.
Đlgisinin Çocuk Gelişimi Üzerindeki Etkisi”ni
yazıyor.
”Babalar Günü” dolayısı ile, Nilgün Erinç ve Melek
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Gıda Çalışmaları: Yeni Bir Disiplinlerarası Yaklaşım
Zaman aşımına dayalı benzer bir unutkanlığı,
Mayıs 2012 sonunda Waterloo da yaşadım.
1979’da master öğrenimimiz için eşimle iki yıl
yaşadığımız Waterloo Üniversitesi’ne bu kez de
Canadian Federation of Humanities and Social
Sciences Kongresine katılmak için gittiğimizde, bir
kez daha aklımızın teyplerinin pek de güvenli
kayıtlar yapmadığını gözlemlemiş olduk. Kongre
aynı anda Waterloo ve Wilfred Laurier
Ünivesitelerı’nde yapıldığı için, iki kuruma da
nsan belleği nasıl da garip çalışıyor. Bazı
yürüyüş mesafesindeki University of Waterloo
söylenenleri hiç unutamıyoruz. Bazıları kırk kez
söylense aklımızda kalmıyor. Belki o yüzden ofisime yurtlarında kalmaya karar verdik. O yıllarda evli
çiftlere tahis edilen apartmanlar,
gelip bana danışmak isteyen
bugün bölünüp suit yapılmış.
bazı arkadaşların yanlarında
Ama
yurt idaresi, bizi eski
teyp taşıdıklarını farkediyorum.
evimizin bir benzeri daireye
Ola ki unutmak istemiyorlar ne
yerleştirme inceliği gösterdi. Biz
dediğimi.
de nostalji dolu çok güzel bir kaç
Gerçi hızla değişen teknoloji bir
gün yaşama olanağı bulduk.
süre sonra, kendi yaptığınız
ostalji eskiye, artık
kayıtlara bile ulaşmanızı
yeniden yaşanması
olanaksız hale getiriyor.
olanaksız anılara duyulan
1980lerin bilgisayarlarında
bir
özlem;
bireysel ve toplumsal
kullanılan 5 1/4 inchlik
değişimden kaynaklanan bir
disketlere yaptığınız kayıtlara
duygu. Nostalji geçmişi
ulaşmak isterseniz işiniz çok zor.
anımsamak ve özlemek demek.
Bu nedenle bazı müteşebbisler,
Ama nostaljinin ikiz kardeşinin
eski kayıt sistemlerini yeni
amnezi (amnesia), unutkanlık
sistemlere transfer ederek geçim
olduğunu da göz ardı etmemek
kaynağı bulmuşlar.
gerek. Anahtarı veren genç
1990lardan kalma 8mm lik video
arkadaş asansörlerin her iki kat arasında
cihazım bozulunca unutup bir kenara attığım video durduğunu, bu yüzden merdivenlerle bir kat yukarı,
teyplerini yıllar sonra DVD teknolojisine çevirme
ya da bir kat aşağı çıkıp inmemiz gerektiğini
olanağı buldum. 20 yıl öncesini yeniden görebilmek, söylediğinde bu ayrıntıyı aradan geçen yıllarda
bugün hayatta olmayan annemi ve babamı
tümüyle unutmuş olduğumun farkına vardım. Tabi
izleyebilmek, hem büyük sevinç oldu, hem de
ayrıntılara dikkat etmek konusunda kadın ve
hüzün verdi. Videoları izlerken eskilerin deyimiyle
erkekler arasında ciddi farklar olduğunu da kabul
“insan aklı nisyan ile maluldür” (insan aklı
etmeliyim.Buna rağmen Albert Street’de yıllar önce
unutkanlıkla sakatlanmıştır) sözünün ne anlama
gördüğümüz, acaba bizim de bir gün böyle bir
geldiğini de bir kez daha anladım. Yaşadığım pek
evimiz olur mu diye hayaller kurduğumuz evi
çok anının ayrıntılarını unuttuğumu hayretlerle
bulamadık. Bulduk ama hayallerimizde ki ev
gözlemledim.
gerçekten o evmiydi bir türlü emin olamadık.

Profesör Dr. Mustafa
Koç
Ryerson Üniversitesi,
Sosyoloji Bölümü
Toronto-Kanada
mkoc@ryerson.ca
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Gıda Çalışmaları: Yeni Bir Disiplinlerarası Yaklaşım
ongre’de Canadian Association for Food Studies
(CAFS) derneğinin konferansına katıldım. CAFS
2005 de kurulan bir dernek. Amacı gıda sistemi
konusunda çalışan farklı akademik dallardan gelen
uzman ve araştırmacılara, disiplinlerarası bir
düşünme ve çalışma ortamı sağlamak. Gıda
Araştırmaları Kuzey Amerika’da yeni gelişen bir
çalışma dalı. Bu konudaki ilk yüksek lisans derecesi
1990larda New York University’de başlamış. Bugün
beşeri (humanities) ve sosyal bilimlerin bir uzantısı
olarak hızla gelişen bir dal.

1980ler den sonra, özellikle neoliberal reformların
gemi azıya aldığı, toplumsal eşitsizliklerin arttığı,
buna karşılık toplumsal eleştiri ve muhalefetin
susturulduğu veya suskunlaştırıldığı bir küresel
ortamda, zengin araştırma fonlarının desteği
olmadan araştırma yapmak, alternatifleri
araştırmak kolay değil. O yüzden gıda
araştırmalarında daha çok üniversite, kamu ve sivil
toplum kuruluşlarında çalışan araştırmacıları
gözlüyoruz.

G

ıda araştırmaları sadece disiplinlerarası bir
bilimsel yaklaşım değil. Aynı zamanda gıda
sistemine bir bütün olarak bakan, üretim,
dağıtım, tüketim, ve hatta artık yönetimi (waste
management) arasındaki doğal ilişkileri kavrayan,
bilimsel sorgulayıcılığı, ve bilim insanının temel
görevinin toplumsal yarar için çalışmak olduğunu
savunan bir yaklaşım. Bu yaklaşım gıdayı sadece bir
meta (commodity) değil, temel bir insan
gereksinimi olarak görmek, doğayı kâr amacyla
sömürülebilecek bir kaynak (resource) değil,
insanların da bir parçası olduğu bir yaşam çevresi
olarak algılamak gerektiğini savunuyor. Gıda
araştırmaları uzmanlarına, gıda sisteminin
geleceğini düşünmekte, 10 milyarlık dünya
nüfusunu beslemek için gereken üretim, dağıtım ve
tüketim modellerini değerlendirmekte önemli roller
düşüyor. Bu amaçla, modern gıda sisteminin
getirdiği katkıları olumlu ve olumsuz yönleri ile
değerlendiren, farklı bilimsel yaklaşımların
u üstün başarılarına rağmen, modern gıda
katkılarını entegre eden, gıda sisteminin sorunlarını
sisteminin küresel düzeyde açlıkla
tanımlayıp, çözümler için farklı sektör ve toplumsal
mücadelede yetersiz kalışı, endüstriyel üretim oluşumlarla ortak çözümler arayan bir yaklaşımın
sistemlerinin neden olduğu doğal tahrip, ve çevre
gıda politikalarına da önemli katkıları olabileceğini
kirliliği, küresel iklim değişikliği kaygıları, modern
düşünebiliriz.
gıda ve beslenme tarzlarının neden olduğu
varsayılan sağlık sorunları daha şüpheci, daha
u yılki toplantımızda bir anda 5 yeni kitabın
eleştirel yaklaşımları da getirmiş. Çoklukla beşeri ve
duyurulması bu konuya duyulan ilgi ve
sosyal bilimler, çevre bilimleri, sağlık bilimleri ve
katkıları yansıtması açısından önemliydi.
kültürel araştırmalar dallarından gelen
1980lerde Kanada gıda sisteminin önemli bir özetini
araştırmacılar adil, sürdürülebilir (sustainable) ve
sunan The Land of Milk and Money adlı raporu
sağlıklı gıda temini için ne gibi çözümler, yöntemler kaleme alan sosyal hizmet uzmanı Patrick Kerans’ın
geliştirmek gerektiğini araştırmaya başlamışlar.
kitabı A Pessimist’s Hope bir yaşlı çınarın

U

zun yıllar gıda konusuna daha çok teknik
açıdan yaklaşılmış. Gıda konusu beslenme
uzmanları (nutritionists) ve diyetisyenlerin,
gıda ve tarım mühendisleri ya da agronomistler’in
uzmanlık alanı olmuş. Doğal bilimlerden
kaynaklanan olgucu (positivist) ve deneyselci
(empiricist) yaklaşımın egemen olduğu bu
disiplinler, tarım ve gıda sisteminin 20inci yüzyıldaki
başarılarına imzalarını atmış. Modern gıda sistemine
egemen olan üretimci (productionist) ve tüketimci
(consumptionist) eğilimler bir yandan üretimi ve
verimliliği artırma amacıyla yeni buluşları ve
teknolojileri geliştirmiş, diğer yandan modern iş
yönetimi, pazarlama, reklamcılık yöntemleri ile
daha etkin, daha kârlı işletmeler yaratmışlar.
Üretkenlik ve kârlılık kıstas alınırsa, modern gıda
sisteminin tüm geçmiş gıda sistemlerinin ötesinde
bir doruğa ulaştığını söylemek mübalağa olmaz.

B

B
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Gıda Çalışmaları: Yeni Bir Disiplinlerarası Yaklaşım
gözlem ve deneyimlerini özetliyor. Hannah
Wittman, Annette Desmarais ve Nettie Wiebe’nin
editörlüğünü yaptıkları Food Sovereignty:
Reconnecting Food, Nature and Community
Kanada’da gıda egemenliği kavramının yayılmasını
bir dizi makale ile yansıtıyor. Centre for
International Governance and Innovation (CIGI)
Başkanı Jennifer Clapp küresel gıda sisteminin nasıl
organize olduğunu anlamak isteyenlere iki yeni
kitapla katkıda bulunuyor. Hunger in the Blance:
The New Politics of International Food Aid,
uluslararası gıda yardımı konusunda önemli
gözlemler sunuyor. Küresel gıda sistemi konusunda
çabuk ama sığ olmayan bir giriş kitabı arayanlara
yine aynı yazarın Food adlı yapıtını özellikle tavsiye
ederim. Đki yılı aşkın zamandır çalıştığımız Critical
Perspectives in Food Studies adlı kitap da bu yaz
Oxford University Press tarafından yayınlanıyor.
Kuzguna yavrusu şahin gelir derler. Mustafa Koç,
Jennifer Sumner ve Anthony Winson’un
editörlüğünü yaptığı, 22 makalelik bu yapıt bugüne
kadar gıda araştırmaları konusunda Kanada’da
yayınlanan en kapsamlı kaynak.

K

bu konuyla ilgilenen arkadaşlara, ana bilim
dallarından birinde temel eğitim alıp daha sonra
yüksek lisans düzeyinde gıda araştırmaları
konusunda çalışmayı salık veririm. Canadian
Association for Food Studies [cafs.lanfood.ubc.ca]
ve Association for the Study of Food and Society
[food-culture.org] web siteleri meraklılar için iyi bir
başlangıç noktası olabilir.
CAFS’ın kurucu başkanı olarak, diktiğim fidanın
meyve verir ağaca dönmesini görmek büyük bir
mutluluk. Nazım’ın Yaşamaya Dair adlı şiirini
okuyorum yeniden:

anada’da henüz gıda araştırmaları konusunda
lisans eğitimi veren kurumlar yok. Bu yüzden

Yani öylesine ciddiye alacaksın ki
yaşamayı,
yetmişinde bile, mesela, zeytin
dikeceksin
hem de öyle çocuklara falan kalır diye
değil
ölümden korktuğun halde ölüme
inanmadığın için,
yaşamak yani ağır bastığından.

Home/Ana Sayfa
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Serena Gundy Park Picnic Area
Entrances and Public Transit
Vehicles and pedestrians can enter Serena
Gundy Park via the Wilket Creek Park entrance,
west of Leslie Street, north of Eglinton Avenue
East.
The park is only ten minutes walk from the Leslie
51 and Eglinton East 34 buses. Pedestrians and
cyclists may also enter at the east end of
Broadway Avenue at Rykert Crescent.
Our picnic area is #3. Please see the map. From
the parking you cross a suspension bridge and
Area #3 is on the left.
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CENGĐZ DAĞCI’NIN ROMANLARINDA HALK KÜLTÜRÜ I
Prof. Dr. Naciye Yıldız

taşınmasında o toplumun sanatçılarının, özellikle de
yazarlarının önemli katkısı vardır. Onlar, eserlerinde

nyildiz@gazi.edu.tr

kültür değerlerimizi yansıtarak bizi biz yapan
unsurların unutulmamasını sağlarlar. Bunu

K

başarabilen birçok yazarımız vardır. Türk Dünyasını
ültür, bir milleti diğer
milletlerden ayıran

özelliklerin bütünüdür ve
kültürlerin insan, aile, sosyal
çevre, eğitim, sosyal değerler vb." gibi insani;
"bayrak, millet, vatan, dil, din, tarih, örf, âdet,
gelenek vb.", gibi millî değerleri vardır.
Bir milletin oluşumunu “ortak tarihî geçmişi olan
insan topluluğunun belli bir mekânda sahip olduğu

düşündüğümüzde Cengiz Dağcı da, hayatının
yetmiş yılını ülkesinden uzakta yaşamak zorunda
kalmasına rağmen Kırım’ı ve Kırım Tatar Türklerinin
kültürünü eserleri ile geleceğe taşıyan bir Türk
Dünyası yazarıdır.
Bu yazıda, Cengiz Dağcı’nın hayatı hakkında kısaca
bilgi ve eserlerinin isimlerini verdikten sonra, onun
gelecek nesillere taşımaya çalıştığı mirastan
bahsedeceğiz.

özelliklerin, akli ve iradi olarak değerlendirilmesi
sonucu organize hâle gelmiş bir hüviyetle karşımız

Cengiz Dağcı’nın Hayatı ve Eserleri

çıkması” (Aktaş 1996:171) süreci olarak göz önüne
bulundurabiliriz. Milletlerin akli ve iradî, fakat
doğaçlama olarak organize ettiği özelliklere de “halk
kültürü” adını vermek mümkündür.

H

9 Mart 1919 yılında Kırım’ın Yatla şehrinin Kızıltaş
köyünde doğan Cengiz Dağcı’nın çocukluk yılları
sıkıntı içinde geçmiştir. O dönemde yaşanan kıtlık,

alk kültürü, millî kültürün oluşmasında etken yoksulluk, deprem gibi afetler yanında Rus
bir rol oynar ve kültürün her alanında da

idaresinin baskıları da her aile gibi Dağcı’nın ailesini

etkindir. Kanuni yaptırımları olmasa da insan

de etkilemiştir. Eserlerinde bunları dile getiren

davranışlarının düzenlenmesinden tabiatı, evreni

yazar, Kırım’ın tarihinden bir kesiti, canlı bir tarih

algılayışa kadar, her milletin kendine has

kaynağı olarak yansıtır. Bu sebeple, günümüzde

değerlerini ve yargılarını halk kültürü yönlendirir.

Kırım’a gidenler, Cengiz Dağcı’nın eserlerini

Kültürünü tanımayan toplumlar, zaman içinde yok

okumuşlarsa eğer, Kırım toprağına yabancılık

olmaya mahkûmdur. Bu sebeple, millî kültürün

duymazlar; Gurzuf’u, Ayı Dağı’nı, Yalta’yı,

nesillere taşınması ve çağdaş hayatın içinde

Akmesçit’i daha önce orada yaşamış kadar

yaşatılması, adına “globalleşme” denilen

kendilerine yakın hissederler. Yazarın başarısıdır

yabancılaşmanın önüne geçmenin en önemli

bu…

etkenlerindendir.
Bu bağlamda, halk kültürünün gelecek nesillere

B

izlere Türk Dünyası coğrafyasının şirin bir
köşesi olan Kırım’ı tanıtan ve sevdiren yazar,
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CENGĐZ DAĞCI’NIN ROMANLARINDA HALK KÜLTÜRÜ I
ilköğrenimine doğduğu köyde başlamış, ancak

alarak memleketi Kırım’a gider; bu onun Kırım’ı son

köydeki okulunu bitirmeden, ailesi Akmescit’e

görüşüdür. 2011 yılında vefat edene kadar bir daha

taşınmıştır. Dolayısıyla, Cengiz Dağcı da ilkokulu

vatanını göremeyen Dağcı, hafızasına kazıdığı

Akmescit’te tamamlamıştır; ancak yazar, okulunun

Kırım’ı eserlerinde anlatır. 1944 yılında Varşova’da

bahçesinde gölgesinde oturduğu söğüt ağacını hiç

görüp aşık olduğu Polonyalı Regina ile evlenen

unutmamış, yıllar sonra vatanını hatırladığına aklına Dağcı’nın, annesi ve babası, kardeşlerinden beşi ya
gelen sembollerden birisi de bu söğüt ağacı

sürgünde, ya sokak savaşlarında ölür; kimisinden

olmuştur. 1921-1923 yılları arasındaki kıtlık, köyde

yıllarca haber alınamaz. Bugün, sekiz kardeşten

aileyi çok fazla etkilemese de Akmesçit’e

sadece biri halen hayattadır. 1947 yılında yerleştiği

yerleştikten sonra bütün eziciliği ile etkisini

ve vatanından uzak yıllarını geçirdiği Londra’da 22

hissttirmiştir. Ailenin Akmesçit’e taşınma sebebi ise, Eylül 2011’de vefat eden Cengiz Dağcı ise,
Rus idaresinin kolhozlaştırma çalışmaları sırasında

Türkiye’nin girişimleri ile Kırım’da, vatanında

ellerinden aldığı bağlardaki asma yapraklarını,

toprağa verilir; o artık bir ömür boyu hasret kaldığı

geçmiş günleri özleyerek babalarının gözyaşları

vatanının kucağında ebedi uykusunu uyumaktadır…

içinde öpmesi nedeniyle tutuklanması, üç aydan
sonra hapisten çıktığında ise artık Kızıltaş’ın eski
Kızıltaş olmamasıdır. Kızıltaş’ın yerlisi olan Kırım

Türkiye Türkçesi ile yazan Cengiz Dağcı’nın
eserleri:

yabancılar yerleştirilmiştir…Böylece, Dağcı’nın

C

hayatının sonuna kadar devam edecek olan

fikirde, işte birlik” düşüncesine paralel olarak

Türklerinin çoğu buralardan sürülmüş; yerine

engiz dağcı, bir başka Kırımlı yazar ve
düşünür Đsmail Bey Gaspıralı’nın “dilde,

topraklarından ilk kopuş başlar… Dağcı, Akmescit’te Türkiye Türkçesinde eser vermiştir. Bu eserleri:
ortaokulu da bitirdikten sonra Kırım Pedagoji

Korkunç Yıllar (1956), Yurdunu Kaybeden

Enstitüsü’ne girer; ancak bu okulu bitiremeden

Adam (1957), Onlar da Đnsandı (1958), Ölüm ve

Đkinci Dünya Savaşı’nın çıkması üzerine okulundan

Korku Günleri (1962), O Topraklar Bizimdi (1966),

ayrılıp Sovyet ordusuna katılmak zorunda kalır.

Kolhozda Hayat (1966), Dönüş (1968), Genç

1941 yılında, Sovyet ordusunun Cengiz Dağcı adlı

Temuçin (1969), Badem Dalına Asılı Bebekler

subayı, Ukrayna cephesinde Almanlara esir düşer.

(1970), Üşüyen Sokak (1972), Anneme Mektuplar

30 bin esirle birlikte Uman esir kampına açlık,

(1988), Benim Gibi Biri (1988), Yoldaşlar (1992),

susuzluk, Alman askerlerinin kurşunları, -30 derece

Hatıralar (1995), Biz Beraber Geçtik Bu Yolu

soğuğa rağmen ulaşabilir. 1942 yılında Türkistan

(1996), Yansılar I (1988), Yansılar II (1990),

Lejyonuna katılmak üzere, Varşova’nın güneyindeki

Yansılar III (1991), Yansılar IV (1993),Yansılar V,

bir kasabaya getirilir; burada altı hafta eğitim

Yansılardan Kalan, Ben ve Đçimdeki Ben (1994),

aldıktan sonra subay olur. Bu sıralarda, iki hafta izin Haluk'un Defterinden Londra Mektupları (1996),
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Hatıralarda Cengiz Dağcı (1998), Bay Markus' un

unsurlarından olan deyimler ve atasözleri, ardındaki

Kopeği, Bay John Marple'ın Son Yolculuğu, Oy

birikimlerle halk kültürünü, halkın hayata bakışını

Markus Oy, Regina (2000), Rüyalarda Ana ve Küçük yansıtır. Dağcı, sabrın önemini vurgulamak üzere,
Alimcan (Bir Kırım Öyküsü) (2001).

“sabır acıdır, ama meyvesi tatlıdır”; eli açık olmayı
“isteyenin bir, vermeyenin iki yüzü kara”; Allah’ın

Cengiz Dağcı’nın Romanlarında Kültür Unsuru

ummadığımız anda imdadımıza yetişeceğini “garip

Olarak “Dil”

kuşun yuvasını Allah yapar”; sahipsizliğin olumsuz

D

il, kültürün hem en önemli unsurudur hem

sonuçlar doğuracağını “köpeksiz eve tilki kolay

de kültürün taşınması için bir araçtır. Halkın

girer”; akıl ve vücut sağlığı için yapılması

konuştuğu dil ise, halk kültürünün en güzel

gerekenleri “ayağını sıcak tut, başını serin; gönlünü

göstergesidir. Bir kültürde var olan her şey bir

ferah tut, düşünme derin”; olan biten ve elde

isimle gün ışığına çıkar. Kültürde olmayanın ise

olmayan olumsuzluklar için “yanmış malla, ölmüş

dilde karşılığı yoktur. Cengiz Dağcı, “Korkunç Yıllar”

babayla övünülmez” yazarın kullandığı

isimli romanında, roman kahramanı Sadık’ın

atasözlerinden sadece birkaçıdır. Yazar lüzumsuz

ağzından dilin önemini açıkça söyle vurgular: “Şu

söylenen sözleri ifade etmek üzere “dilin kemiği

gazetelere bak! Senin dilin, benim dilim.

yok”; bir konuda söz söylemeden sabretmeyi ifade

Atalarımızın, dedelerimizin dili. Bir milletin varlığı,

etmek üzere “dilini dişine bağlamak”; “ıssız yerleri

dili ve yurdu ile belli olur, değil mi? Yüz elli yıldır,

ifade etmek üzere “kuş uçmaz, kervan geçmez”

eski, Çarlık idaresi bizi cennet yurdumuzdan sürdü,

gibi deyimleri sık sık ve yerinde kullanır.. Czeslaw

astı, kesti. Bugünkü kızıl Rus idaresi de, şuracıkta

Milosz “Ana yurt dediğin dildir aslında” demiştir.

bir avuç Tatarın canlı dilini kesiyor…Dil yalnız alimin Gerçekten de, Cengiz Dağcı gibi, yurdunu kaybeden
dili değildir. Herkesin dilidir. Çobanın, köylünün,
bir insan için dil, her şeydir; yurttur, özgürlüktür. O
bütün milletin…Herkesin…” (Dağcı, Korkunç

da bu özgürlüğü eserleriyle dile getirir.

Yıllar:42).

A

Vatanında uzakta, dilini yaşatmak için
ynı romanda Sadık, nöbet tutan Kerim’e

çabalayan siz okurlara gönül dolusu

parolayı söylemeden Tatarca seslendiğinde,

selamlar…

askerî disiplini her şeyden önde tutan bu asker,
Sadık’ı vurmaz. Bunun tek sebebi Müslümanca, yani
Tatarca konuşmasıdır. Çünkü, kültür birliğinin,
kardeşliğin göstergesi olan ana dil, her şeyin
üstündedir.
Bir dilin ifade zenginliği açısından en önemli

Home/Ana Sayfa
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PROF. DR. NACiYE YILDIZ’I TANIYALIM
Prof.Dr. Naciye Yıldız
1958 yılında Đstanbul’da doğdu. Đstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümünden

1979

yılında

mezun

oldu.

Dört

yıl

edebiyat

dersi

öğretmenliği

yaptı.

Hacettepe

Üniversitesinde Öğretim görevlisi olarak on iki yıl çalıştı. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde
1987 yılında yüksek lisans, 1994 yılında doktora çalışmasını tamamladı. 1996 yılında Gazi Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünde Yardımcı Doçent olarak göreve
başladı. 1997 yılında Bölüm Başkan Yardımcılığına getirildi. 2002 yılında Doçent, 2008 yılında Profesör
unvanını alan Yıldız, 2009 yılında Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanlığına ve 2011
yılında da Türkiyat Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanlığına atandı. Çalışmaları Türk Dünyası halk
edebiyatı ve halk kültürü ile ilgilidir. Kıbrıs Lefke-Avrupa Üniversitesinde, Kazakistan’da El-Farabi ve
Gumilof Adındaki Kazak Milli Üniversitelerinde misafir öğretim üyesi olarak ders verdi.
Evli ve iki çocuk annesidir.
Yayımlanmış Kitapları:
- Manas Destanı (W. Radloff) ve Kırgız Kültürü Đle Đlgili Tespit Ve Tahliller, Ankara, 1995,

TDK Yay.

- Hemra ve Hurlika Hikâyesinin Üç Eş-Metni Üzerinde Bir Değerlendirme, Ankara 2001, AKM Yay.
- Kırgız Halk Edebiyatı I, Ankara 2007, Alp Yayınevi.
- Boston Destanı, 2009, TDK.
Home/Ana Sayfa

TURKISH SOCIETY OF CANADA - 1 TEMMUZ KANADA GÜNÜ PĐKNĐĞĐ
Let's get together in a community event on July 1 and celebrate Canada Day with the
Canadian Turkish community in the Greater Toronto Area.
The picnic will be held at Serena Gundy Park in Toronto in Area 3 from 12:30 pm - to 5:00 pm
on Sunday July 01, 2012.
Doner sandwich, salad, dolma, watermelon and a drink will be served at $10.
We would like to thank Canadian Heritage for their support to our event Canada Day picnic.
For more information you can reach us at info@turkishcanada.org
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Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması
dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızı temsil
eden Sivil Toplum Kuruluşları’nı (STK) aynı çatı
yasin_mavuk@hotmail.com
altında toplayarak, onların Türkiye tarafından
karşılanabilecek olan ihtiyaçlarını ve Türkiye’den
sunulan hizmetlerdeki eksiklikleri tespit etmektir.
eğerli Telve
Düzenleyen kurum olan T.C. Başbakanlık - Yurtdışı
okuyucuları, 7 – 8
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı da (YTB)
Haziran 2012 tarihlerinde
kendilerini gurbetçi veya yabancı ülke vatandaşları
Ankara’da yapılan
olarak tanımlayan insanlarımızı Türkiye’de temsil
“Yurtdışında Yaşayan
etmekten, ihtiyaç ve talepler doğrultusunda kendi
Vatandaşlar Sivil Toplum
ürettiği projelerle veya Bakanlıkları devreye
Kuruluşları Buluşması” toplantısına sizleri, Kanada- sokarak hizmet sunmaktan, hak ihlalleri olduğu
Türk toplumunu ve derneğimiz Turkish Society of
takdirde Türkiye’deki üst mercilerden bunları
Canada’yı temsilen katıldım. Başbakanlığa bağlı
sorgulamaktan, ve de yurtdışı vatandaşlarımızın
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın Türkiye ile olan kültürel bağlarını korumak ve
(YTB) (www.ytb.gov.tr) düzenlediği bu toplantıdaki pekiştirmekten sorumlu devlet kurumudur.
izlenimlerimi ve tuttuğum detaylı notları sizlere bu
YTB tarafından ilk defa düzenlenen bu toplantı J.W.
makalede aktarmak isterim.
Marriott Hotel’de
Aslına bakarsanız
yapıldı, göze çarpan
güzel bir şans eseri
birkaç eksiklik olsa
ben Đzmir’deyken
da genel anlamda
toplantıyı haber
başarılı olduğu
veren e-posta
rahatlıkla
derneğimize ulaştı.
söylenebilecek bir
Toplantı için T.C.
oluşumdu.
devleti,
Düzenleyici yetkililer
katılımcılara sadece
sık sık ve ısrarla
Ankara’daki
eksiklerini duymak
konaklama ve
ve bilmek istedikleri
havaalanına ulaşım
için, sonraki
hizmetlerini sundu.
buluşmaların da
Türkiye’de
başarılı
halihazırda bulunan
geçeceğinden şüphe
bir dernek yetkilisi
yok. Belirtmekte fayda var, Eylül ayında (2012)
olmasaydı, belki de bu seneki bütçemizden yüklü
ikinci bir toplantı yapılmak istendiği duyuruldu.
uçuş masrafını ayırmak istemediğimizden bu
Kanada’daki diğer STK’ların istedikleri takdirde buna
toplantıya katılamayacaktık. Nitekim konuştuğum
iştirak ederek Türkiye’ye varlıklarını göstermelerinin
bir çok katılımcı da Kanada’dan geldiğimi öğrenince, ve ihtiyaçlarını bildirmelerinin Kanada Türk sivil
haklı olarak bu uzun mesafe uçusunun devlet
toplumu için büyük önem taşıdığı düşüncesindeyim.
tarafından mı karşılandığını bana sordu.
YTB toplantısının işleyiş biçimi şöyle oldu, önce
“Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Sivil Toplum
Bakanlar ve yetkililer kendi alanlarını açıklayan
Kuruluşları Buluşması”nın hedefleri tüm Türkiye
konuşmalar yaptılar. Sırasıyla, AB Bakanı Egemen
Yasin Mavuk

D
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Bağıs, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Milli
Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Emin Zararsız, Gümrük
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STK katılımcıları böyle geniş bir yelpazeden olunca,
dile getirilen eksikler ve talepler de geniş noktaları
kapsamaktadır. Bakanların üzerlerinde çalışma
yapacaklarına dair söz verdikleri ihtiyaçlar özetle
şöyle:
Yurtdışında Türkçe eğitimi için önceden vaadedilmis
hizmetlerin hızlıca karşılanması, mesela Türkçe
kitapların ve dergilerin gönderilmesi, eğitim
ataşeleri ve iki-dil sunan ana okullarına
öğretmenlerin atanması

Yasin Mavuk, Avustralya’nın Victoria Eyaleti’ndeki
“Moreland Turkish Education and Social Affairs Centre”
Başkanı Sn. Cemal Akdeniz ile.

ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Gençlik ve Spor
Bakanı Suat Kılıç, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Fatma Şahin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Faruk Çelik, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı
Naci Koru, ve Devlet Bakanı Bülent Arınç söz aldılar
ve ardından da STK temsilcilerinin şikayet ve
taleplerini soru-cevap şeklinde dinleyip yanıtladılar.
Kuzey Amerika usülü “town-hall” tarzı bir işleyiş
biçimi benim nezdimde daha işlevsel ve verimli
olabilirdi ve bu düşüncemi de yetkili kişilere
aktardım.

G

özlemlediğim kadarıyla toplantıya katılan
STK’lar görünüşleri itibarıyla toplumun
hemen hemen tüm kesimlerini temsil eden
kurumlardı. Đsveç ve Đtalya Türk Milli Görüş
derneklerinden, Almanya Alevi derneklerine,
Hollanda Türk Müzesi Derneği’nden, Avustralya
Türk Eğitim ve Sosyal Hizmetleri Derneği’ne,
Avusturya Viyana Camii’nden, Belçika Tüm Sanayici
ve Đşadamları Derneği’ne kadar katılımcılar vardı.
Bu durumda YTB’nin başarısı da, tüm STK’lara T.C.
devletinin imkanlarını ayrımcılık gözetmeden
sunmasıyla ve eşit mesafede durmasıyla orantılı
olacaktır.

AB’de ceşitli ülkelere gönderilmek istenen Türkçe
lisan öğretmenlerinin yerel dillere hakim olmadıkları
için yurtdışı yerel yönetimleri tarafından red
edilmeleri konusunun aşılması
Türkçe öğretme ve öğrenmedeki e-learning
platform eksikliklerinin giderilmesi
AB’de ikamet eden vatandaşlarımızın Türkiye
üniversitelerinde okumaları için burs ihtiyaçlarının
değerlendirilmesi
Yurtdışı doğumlu T.C. uyruklu öğrenciler ve
Türkiye’deki öğrenciler için üniversiteler arası
değişim izlencelerinin (programlarının) veya
“exchange study”lerin artırılması
T.C. vatandaşı öğrencilerin AB’de üniversitelerde
okumak için burs ihtiyaçlarının değerlendirilmesi
Göçmen vatandaşlarımızın yurtdışı diplomalarının,
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Halktan veya STK’lardan gelen talepler, o
coğrafyada yürütülmekte olan projeler de göz
önünde tutularak değerlendirilmektedir. Gelen
taleplerin kapsamlı ve ayrıntılı
bir proje şeklinde sunulması
değerlendirmede tercih
sebebidir. Mesela “kütüphane
ihtiyacımız var” yerine, kullanıcı
seviyesi rakamlarla belirlenmis,
kitap, dergi, bilgisayar ihtiyaçları
hesaplanmış, binası saptanmış
tematik proje çalışması
tamamlamnış talepler daha
öncelikle değerlendirilmektedir.
YTB, kitap, dergi gibi materyal destekleri vermenin
AB’de aile içinde şiddet görmüş çocuklarımız sosyal yanında, T.C.’deki bürokratik engellerin aşılmasına
güvence altına alındıkları takdirde, yabancı ailelerin destek, Konsolosluk, Bakanlık gibi mercilere talep
sahipleri adına erişim hizmeti de sunabilmektedir.
yanına verilmesine karşılık alternatif çözümler
Uzmanlık ve deneyimleri doğrultusunda yerel
bulunması
hizmetlerin projelendirme veya uygulama
Gümrük kapılarındaki yavaşlıkların incelenmesi ve
aşamalarında da destek, ve sınırlı ölçüde bile olsa
hafta sonu kapalı olan bazı gümrük dairelerinin
mali destek de sunabilmektedir. Yetkililerin ifade
talep ışığında hizmetlerinin arttırılması
Dini hizmetlerdeki eksikliklerin giderilmesi, mesela ettiklerine göre proje çözümlerinde sunulan bütün
destekler ve harcamalar takip edilmekte, belirlenen
Türkiye’ye cenaze naklindeki sıkıntıların ve imam
sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığı tarafsız bir şekilde
ihtiyaçlarının aşılması
her aşamada değerlendirilmektedir. Nitekim daha
Uzun zamandır göçmen olup, Türkiye’ye kesin
ileride gelen projeler ve diğer talepler de, bu
dönüş yapmak için iş arayan vatandaşlarımızın
edinilmiş izlenimler, başarı değerlendirmeleri ve
karşılaştığı sistemsel ve bürokratik engellerin
bilgi birikimi doğrultusunda incelenmekte ve onaya
aşılması, mesela Kamu Personel Seçme Sınavı
sunulmaktadır.
(KPSS) sınavlarının getirdiği bir takım sıkıntılar ve
yurtdışında kazanılmış uzmanlıklarının tanınmaması
aşbakanlığa bağlı Yurtdışı Türkler ve Akraba
Konsolosluk hizmetlerindeki yavaşlıkların ve
Topluluklar Başkanlığı’nın güzel bir oluşum
kapasite eksikliklerinin giderilmesi
olduğu kanısındayım. Umarım ki ilerleyen
yıllarda bu kadar önemli ama kolay da olmayan
Değerli okuyucularımız ihtiyaçlarını ve taleplerini
vazifelerini en iyi şekilde icra edebilirler. Merak
direct olarak veya biz Turkish Society of Canada
ettiğiniz tüm bilgilere YTB websitesinden
gibi STK’lar üzerinden YTB’ye iletebilirler
(www.ytb.gov.tr) ulaşabilirsiniz. Bana e-posta
(www.ytb.gov.tr).
attığınız takdirde, dinleyip öğrendiğim tüm bilgileri
de paylaşmaktan mutlu olurum.
TB’nin amaçları arasında yurtdışındaki
ihtiyaçlara ve taleplere cevap vermek için
kendi bünyelerinde proje çözümleri üretmek Sevgiler ve selamlar..
de olduğundan, bu hizmeti sunuş ölçüt ve
Yasin Mavuk
Home/Ana Sayfa
kıstaslarını merak ettim ve sordum. Şöyle ki:
TSC Yönetim Kurulu Üyesi
sertifikalarının ve transcriptlerinin Türkçe’ye
çevrilmesinde ve denklik incelemeleri sırasında
yaşadıkları ciddi zaman kayıplarının giderilmesi
Yurtdışı doğumlu gençler için (1929 yaş) Türkiye'de şu an mevcut
olan kültürel gezi izlencelerinin
yetersizliğinin giderilmesi ve bu
izlencelerin daha güzel
duyurulması
Sözde Ermeni soykırımına karşı
yurtdışı doğumlu cocuklarımıza
gerçekleri anlatan eğitici kitap,
araştırma, web sitesi gibi,
eksikliklerinin giderilmesi

B

Y
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HAYDĐ BÜYÜKLER AŞIYA !
Dr. Haluk Özçelik
halukozce@yahoo.com

B

izler değil miydik
çocukluk yıllarımızda
ilkokulumuza sağlık
ekibi geldiğinde, aşı var
lafı kulaktan kulağa
yayıldığında ürken, hatta
kaçacak delik arayan? Aşı günlerinin tentürdiyot
kokusu, öğrencilerin oluşturduğu kuyruklar ve
herkesin koluna aynı iğneyi batırıp çıkararak yapılan
aşılar belleğimde hala taptaze duruyor. Şişen kollar,
kolonya ile yapılan pansumanlar..

SAĞLIĞIMIZ
düzeyini sabit tutan insulin hormonunu yapan beta
hücrelerine saldırıp onları etkisiz hale getirirler.
Đşte diyabet aşısının hedefi bu savaşa son vermek
için kendi bedenine saldıran çılgın bağışıklık
hücrelerini etkisiz hale getirerek pankreasın
kendini toparlamasını sağlamak. Başaracaklar mı,
onu zaman gösterecek.

Alerjik olaylar da vücudumuzda geçen bir başka iç
savaş örneği. Bu tatsız ama çok uzun sürmeyen
kargaşayı hepimiz tanırız. Yer fıstığı ya da ceviz gibi
besinler yendiğinde ayrıca çiçek tozlarının yayıldığı
bahar aylarında duyarlı olanlarımız hapşırma,
gözlerde yanma, sulanma, cildin çeşitli yerlerinde
kızarma, kabartılar gibi çeşitli tepkiler gösterirler.
Bunlar sık sık olduğunda yaşamımızı zorlaştıraEvet şimdi iş güç sahibi kocaman insanlar olduk;
bilirler. Đşte tıp adamları yıllardır allerjiye neden
bazılarımızın emekliliği geldi, aşılardan kurtulduk
mu acaba? Hayıııır... Hiç ümitlenmeyin, aşıdan kaçış olan protein ve parçacıkları minik dozlarda kişiye
enjekte ederek onu iyileştirebiliyorlardı. Şimdi ise
yok! 21. Yüzyılın diğer bir adı da aşılar yüzyılı
mikropların genetik materyallerinden yararlanarak
dersek hiç de abartmış olmayız. Zaten her
bu savaşta kısa sürede harika sonuçlar elde
Sonbahar aile hekimlerinizin mutlaka yaptırın diye
edebiliyorlar.
diller döktüğü grip aşıları ve küçük kaza ve
kesiklerin ayrılmaz çeşnisi tetanoz aşısı, minik zarif
alp hastalıkları ise çağdaş toplumları
şişelerin ve cicili bicili paketlerin içinde eczane ve
etkileyen 1 numaralı sağlık sorunu olarak
kliniklerin baş köşelerinde çoktan yerlerini almıştır.
şampiyonluğu kimseye bırakmıyorlar. Kalp
krizleri,
yüksek tansiyon ve kötü kolesterol
Bakınız bilim adamları laboratuarlarda harıl harıl
düzeylerinin
artışları aşıcıların da hedefinde artık.
çalışarak kollarımızda ve kalçalarımızda minik
Denemeler,
damar
sertliğinin bir numaralı nedeni
delikler açabilmek adına ne büyük işlere girişmişler:
olarak görülen LDL kolesterolü ve buna karşı
Bir kere çağımızın en büyük baş ağrısı kansere karşı bağışıklık sisteminin verdiği aşırı tepkiyi azaltmayı
koruma amaçlı aşılar geliştirmek üzere hummalı bir öngörüyor. Đsveçli araştırmacılar damarlarda oluşan
kalınlaşmaları hafifçe ortadan kaldırmaya ve
faaliyet sürdülüyor. Burada temel yöntem ,
tıkanmaya sebep olan iltihabi tepkilerin azaltmaya
vücudumuzu kanser hücreleri ve tüm yabancı
yönelik olarak LDL molekülünün değişikliğe uğramış
mikroplarla verdiği savaş sırasında ürettiği sitokin
eş değerlerini kullanıyorlar.
denilen molekülleri saflaştırarak kullanmak
Demek ki değerli arkadaşlar; bilim ve teknoloji
biçiminde. Bu hedefe yönelik olarak aşılarla yoğun
geliştikçe aşılardan kurtuluş yok. Dertler
olarak vücuda verilen çeşitli sitokinler, kişinin
çeşitlendikçe aşı olma olasılığımız azalmıyor,
bağışıklık sistemini uyararak kanserli hücrelerin
artıyor. Artık iğne olarak değil de bir zamanların
daha yoğun olarak yok edilmesini sağlayabiliyor.
çocuk felci aşısındaki gibi bir kesme şeker üzerine
Tabii henüz deneme aşamasından kitlesel üretime
damlatılmış bir sıvı benzeri kolay uygulanan aşılar
tam olarak geçilebilmiş değil.
geliştirilmesini dileyelim. Her türden yorum, katkı
anada’lı araştırmacılar şeker hastalığına karşı ve eleştirilerinizi bekliyorum.

K

K

da bir güzellik düşünmüşler. Belki
duymuşsunuzdur Tip1 diyabet denilen şeker
hastalığı türünde vücudun bağışıklık
hücreleri yanlışlıkla pankreasda kan şekerinin

Tekrar buluşmak dileğiyle...
Home/Ana Sayfa
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Baba ilgisinin çocuk gelişimi üzerindeki etkisi
Sevda Akıllı, PhDc
Çocuk Gelişim ve Aile Uzmanı

M

erhaba Sevgili Telve
Okuyucuları,

Bu ayki yazımda, Haziran
ayının Babalar Günü’nü barındırması nedeniyle
babaların çocuk gelişimine olan etkisinden
bahsetmek istiyorum. Babanın çocuk gelişimi
üzerindeki etkisi gelişim psikolojisinde oldukça
incelenmiş önemli konulardan biridir. Guelph
Üniversitesinden iki araştırmacı (Dr. Sarah Allen ve
Dr. Kerry Daly), babaların çocuklarıyla ilgilenme
seviyesinin çocukların zihinsel, duygusal, sosyal ve
fiziksel gelişimine olan etkisi üzerine alanda
yapılmış olan yüzlerce araştırmayı incelemişler ve
araştırmaları özetlemişler . Ben de onların bu
özetlerinden faydalanarak araştırmaların ortak
sonuçlarını sizlerle paylaşmak istedim.

Çocuk ve Aile

okuldan daha çok zevk aldıkları görülmüş, okul dışı
aktivitelerde daha çok yer almışlar ve mezun
olurken akranlarına oranla daha yüksek bir
ortalama elde etmişlerdir.
Duygusal Gelişim: Baba ilgisinin çocukların
duygusal gelişimine etkisi büyüktür. Babaları ilgili
olan çocukların bebeklikten itibaren stresli
durumlarla daha iyi başettikleri görülmüş,
çevrelerine karşı daha meraklı oldukları ve
yabancılarla daha rahat ilişki kurabildikleri
gözlenmiştir. Ayrıca, ilgili babanın varlığı çocukların
depresyona girme ve korku ya da suçluluk gibi
olumsuz duygular yaşama olasılığını azaltmış; genel
yaşam doygunluklarını ve kendilerine olan
güvenlerini arttırmıştır. Đlgili babaların çocukları
kendilerini akranlarına oranla daha mutlu olarak
nitelendirmişler ve bu çocukların hayatın her
döneminde önlerine çıkan problemler karşında daha
becerikli ve dirayetli davrandıkları bulunmuştur.

S

osyal Gelişim: Şimdi gelelim sosyal gelişime.
Bebeklerinin ihtiyaçlarını önemseyen ve bebek
bakımına katılan babaların bebeklerinin
paylaşma, yardımlaşma ve empati gibi olumlu
ihinsel Gelişim: Araştırmalar babalarıyla daha
çok zaman harcayan ve oynayan bebeklerin 6 sosyal davranışları daha çok gösterdikleri
bulunmuştur. Ayrıca babaları kendileriyle yakından
aydan itibaren zihinsel olarak daha gelişmiş
ilgilenen çocukların okul çağına geldiklerinde okul
olduklarını ve standart testlerde akranlarına göre
daha yüksek skorlar aldıklarını göstermiştir. Ayrıca arkadaşları tarafından diğer akranlarına oranla daha
çok sevildikleri ve arkadaşlıklarına karşı daha az
2-3 yaş arasındaki dönemde, baba ilgisinin yüksek
ağresif oldukları gözlenmiştir. Aynı şekilde bu
olduğu çocuklar problem çözmede daha başarılı
çocukların ergenlik döneminde de arkadaşları
bulunmuşlar ve bu çocukların zeka ortalamalarının
da akranlarından daha yüksek olduğu saptanmıştır. tarafından daha çok kabul edildikleri görülmüştür.
Çocukluklarında babaları ile yakın ilişki kuran
Bu bulgulara ek olarak, araştırmalar babaların
annelere oranla, Đngilizce’de “wh questions” olarak yetişkinlerin de daha toleranslı, anlayışlı, başarılı ve
çevreleri tarafından sevilen kişiler oldukları
geçen, “neden sorularını” daha çok sorduklarını
bulunmuştur.
göstermiştir. Bunun doğal sonucu olarak da,
çocukların babaları ile geçen diyaloglarında daha
iziksel Gelişim: Araştırmalar baba ilgisinin
çok konuştukları, daha çok çeşitli kelimeler
çocukların fiziksel gelişimini de etkilediğini
kullandıkları ve kurdukları cümleleri daha uzun
bulmuşlardır. Örneğin, araştırmacılar obez
tuttukları bulunmuştur.
çocukların büyük bir kısmının babasız evlerde
yaşadığını
saptamışlardır. Aynı şekilde,
Benzer olumlu sonuçlar, okul çağındaki çocuklarda
doğumlarından
itibaren anne babası ayrı olan
da görülmüştür. Örneğin, babalarıyla daha çok
çocukların acil servise getirilme oranları anne
zaman harcayan çocuklar okulda daha yüksek
babası beraber olan çocuklara göre altı kat daha
notlar elde etmişler ve akademik testlerde
fazladır. Babasız büyüyen çocukların astım atağı
yaşıtlarından bir yıl daha ileride bulunmuşlardır.
geçirme olasalıklarının da yine yaşıtlarına oranla
Ayrıca bu çocukların okul yaşamları boyunca da
beş kat fazla olduğu görülmüştür. Bu bulgulara
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Baba ilgisinin çocuk gelişimi üzerindeki etkisi

Hepinize güzel bir ay diliyorum,
Sevda Akıllı, Çocuk ve Aile Uzmanı

_____________
¹ Çalışmanın ana metnine http://www.fira.ca/cms/
documents/29/Effects_of_Father_Involvement.pdf
adresinden ulaşabilirsiniz.
Home/Ana Sayfa

Doğan Kardeş Matbaacılık Sanayii A.Ş.-Đstanbul

T

üm bu araştırmalar, baba ilgisinin çocuk
gelişimindeki önemini bize göstermektedir.
Babaların çocuklarıyla yakın ilişkiler
kurmaları, çocuklarıyla oynamaya, konuşmaya ve
çocuklarını dinlemeye vakit ayırmaları çocuklarının
sonraki gelişimleri için büyük bir artıdır.

Görmek istediğiniz yazılar ya da yazılarımla ilgili
yorumlarınız için bana sevda.akıllı@yahoo.ca
adresinden ulaşabilirsiniz,

Yapı ve Kredi Bankası Hatırası

ek olarak, çocukları ile spor yapan ya da çeşitli
fiziksel aktivitelere katılan babaların çocuklarının
daha sağlıklı vücut kitle indekslerine (Body Mass
Index) sahip oldukları gözlenmiş ve fiziksel olarak
aktif olan çocukların kendileri gibi aktif babaları
olduğu bulunmuştur.

Çocuk ve Aile
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Falling Uterus (The Olympic Edition)
Dr. Mehmet Danış, DDS, MSc,
BSc, Captain (Ret.)CF

Be Un-Reasonable

can landscape, science was not a dependable ally
to the "fairer sex". But one early April morning, in
1967, Kathryn Switzer, a 20 year old University

T

heir uterus may fall out. At

student decided to do the unthinkable, unreasona-

the least, their reproduc-

ble. She registered in the fabled Boston Marathon,

tive organs would suffer long

under the ambiguity the name K. V. Switzer, and

term damage. For the record,

took one giant stride for women kind.

uterine prolapse (the proper

Surrounded by friends, she ran the first 5 km un-

medical term) was the scientific reasoning behind

noticed until one race official launched into her, at-

the ban on women entering the marathon before

tempting to tear her numbered bib off her shirt.

1967. According to the highly acclaimed New Eng-

The photo of the infamous incident signifies a mileland Journal of Medicine, a gold standard of leading stone in women’s rights, liberation and athletics.
edge scientific research, only men could withstand
Kathryn Switzer, now an author kept running right
the full 42.2 km distance of the classic foot race,
the marathon. At a time when women’s liberation

into the history books as the first woman to official-

ly finish the Boston Marathon. It took her 4 hrs and
was spreading like wild fire across the North Ameri- 20 minutes. Ironically, another woman, Bobbi Gibb
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Falling Uterus (The Olympic Edition)

Be Un-Reasonable

finished almost an hour ahead of Switzer, running

highest level of athletics, the Olympic community

unregistered without a race number. Gibb recorded

maintained their ban on women’s marathoner for a

an incredible finish time, her feat however paled in

little while longer.
No not for a year, two years or 5 years. They resisted and banned these “unreasonable” women for
more than a decade. It was not until 1984 that the
first women’s Olympic marathon was held, only 28
years ago. Not so long ago as one might think. The
wheels of change were slower than erosion. So
much for the good old days, Ill look to the future,
thank you.

L

ast May, My wife took part in the Toronto
Marathon. She and her co workers at the re-

nal unit of Scarborough Hospital raised much needed funds to provide parking spaces for patients that
receive life saving dialysis treatment. As I took a
picture of her in her race bib, looking so vibrant, I
could not help but think that when she was born in
comparison to Switzers slower finish. Why? Switzer

1980, had she dreamed of running in an Olympic

ran against not only the clock, but by refusing to

marathon she would have been told not only is this

obey the status quo, she fought a greater battle for dream impossible, but Unreasonable.
all women in our society.

T

oday women not only compete in but finish
the marathon in a little more than 2 hours,

ovaries intact. Paula Ratcliffe ran the New York
Marathon 10 months after giving birth. In fact,
Ratcliffe trained throughout her pregnancy including
the day before the delivery. But this is now, how
about the good old days?

http://mehmetdanis.blogspot.com/

Well, the plot thickens. Undaunted by Switzers
demonstration, the athletic community, in fact the

Home/Ana Sayfa
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TELVERGĐ

Jerry Çopuroğlu, TEP, CGA

Đş Kayıtlarının iyi tutulması için 5 tavsiye:

jerry@jcprofessional.com

a) Muhasebe hesaplarının bir listesini (Hesap planı)
yapın .

H

er zaman katılımda
bulunmaktan zevk aldığım Telve’nin bu ayki
sayısında Kanada’da yeni bir işletme açmayı
düşünen girişimciler için yararlı olacağını umduğum
bir yazı yazmayı uygun buldum. Umarım okuyanlar
da benim yazarken aldığım zevki alırlar.
Aşağıda maddeler halinde bilmeniz gereken temel
şeyleri 7 bölümde sınıflandırmayı uygun görüyorum:

b) Đşiniz için kullanacağınız iyi ve en uygun muhasebe
sistemini araştırın, bulun,
c) Doğru kayıt tutmayı hedefleyin ve muhasebe
evraklarını düzenli saklayın,
d) Đyi bir muhasebeci ile çalışın
e) Düzenli olarak mali tablo ve muhasebe kayıtlarınızı
incelemeyi alışkanlık edinin.
Đyi bir hesap planı nasıl yapılır?

(1) Đşletmelerin Türleri

Đşinize başlamadan veya tam başlarken ilk önce
yapacağınız şeylerden biri, işinizde kullanacağınız
(2) Satılan ve üretilen ürünün veya gerçekleştirilen
hesapların tam bir listesini yapmaktır. Bu öğeler
hizmetin niteliği
büyük olasılıkla şirketinizin Gelir Tablosu, Geçmiş
(3) Đşletme muhasebe kayıtlarının nasıl tutulacağı
Yıllar Karları, Nakit Akım Tablosu ve Bilanço
(4) Çalışanların veya taşeronların nasıl işe alınacağı ve tablolarında görünecektir. Bu hesaplar aynı zamanda
vergi bildirim amaçları için kullanılacaktır.
istihdam edileceği
(5) Yıl sonu Gereksinimleri

Đş için iyi Muhasebe Sistemi uygulanması

Muhasebe sisteminiz işinizin karmaşıklığına,
boyutuna, türüne ve raporlama gerekliliklerine bağlı
(7) Bir sonraki mali dönem için hazırlanılması
olarak, dizayn edilmelidir. Küçük veya orta ölçekli
şirketler için, bir off-the-shelf (herhangi bir yerden
Bu yazımda benim bilgi alanıma giren "Đşletme
satın alınabilecek) muhasebe yazılımı kullanarak
muhasebe kayıtlarının nasıl tutulacağı" yani üçüncü
kurtulabilirsiniz, hatta muhasebe kayıtları daha küçük
öğe hakkında yazacağım. Çünkü eğer bu alanda
işlemlerin yapılabileceği bir elektronik tablo
işinizin başından itibaren uygun planlanan ve
yaratılarak da tutulabilir. Aşağıdaki yazılımlar
uygulanan bir sisteminiz yoksa, konu zaman alıcı ve
çoğunlukla muhasebede çalışanlar tarafından
oldukça masraflı olabilir. Muhasebe kayıtlarının doğru
kullanılan yazılımlardır:
ve uygun tutulması, kesinlikle değerli zamanınızdan
tasarruf sağlayacak, ve şirket finansında yardımcı
- Excel gibi bir elektronik tablonun kolay ve ucuz bir
olacaktır. Aşağıdaki bilgilerin iyi iş kayıtları tutulması kullanımı vardır, ve sadece bir hesap dönemi içinde en
açısından yararlı olacağını umuyorum.
fazla bin veya daha az işlemlerin bulunduğu bir bir
(6) Kanada Gelir Vergisi Kurumu ile ilişkiler

Page 20

Volume 6, Issue 40

KAYDA DEĞER
şirket için önerilir. Neden? Bir elektronik tablo ile
aslında sıfırdan bir muhasebe sistemi oluşturulup
hesap planı listesi yaratılabilir ve daha sonra işler
büyüdükçe bu kaynaklardan yararlanılıp bunları,
yevmiye maddeleri haline dönüştürüp, daha sonra
genel muhasebeye geçerek, Mizan, Ayar Yazılar,
Gelir Tablosu, Geçmiş Yıllar Karları, Bilanço ve
Nakit Akış Tablosu (gerekirse) ile devam edilebilinir.

TELVERGĐ
muhtemelen iş karmaşıklığı nedeniyle uygun bir
muhasebe yazılımı satın almak, hatta işin
karmaşıklığına göre uygun özel bir muhasebe sistemi
tasarımı için profesyonel bir bilgisayar uzmanı ile
çalışmak zorunda kalabilir.
Doğru Kayıt tutulması için öneriler:

Tecrübelerime dayanarak söylemem gerekirse, doğru
kayıt tutmak sadece size zaman kazandırmaz, ama
- Bu pek önerilmeyen bir yöntem olsa da, zaman ve
paradan tasarruf etme imkanını da verir. Yanlış
mevcut kaynakların sorun veya kısıtlı olduğu hallerde
sınıflandırılmış muhasebe işlemlerinin dönem sonunda
ve işlemlerin yüz veya daha az gibi olduğu
tekrar ayarlanması, işin içinde olan tüm taraflara stres
durumlarda, kayıtlarınızı yapmak için hesap dönemi
vereceği gibi, eksik kaynak ve belgelerin mevcudiyeti
sonuna kadar bekleyebilirsiniz. Makbuzları, çek
büyük bir sorun yaratabilir ve bu da hem iş hem para
koçanları, faturalar ve diğer ilgili ticari işlem bilgileri
kaybına mal olabilir. Bu nedenle, veri girişi ile mali
gibi tüm kaynak belgeler yıl sonunda
tablo raporlar görev sunumuna, en baştan bilgili bir
muhasebeleştirilir ve bu yöntem ile iş kayıtlarını
personel tayini çok önemlidir.
tutabilirsiniz. Neden? Bu muhasebe işlemleri yapmaya
zaman harcama yerine, işinize konsantre olmayı ve
Seçeceğiniz muhasebecinin önemi:
şirketinizi daha fazla gelir getiren bir işletme haline
Firmanızın ürettiği iş ve gelir büyüklüğü gözönüne
getirmek için, zamandan tasarruf etmeyi sağlar.
alınarak, işletmenizin defter kayıtları için, güven veren
- Binin üzerinde işlemler için, piyasada kolaylıkla
ve, tam gün çalışacak bir muhasebeciye ihtiyacınız
bulunabilen, Simply Accounting, QuickBooks, veya
olabilir. Eğer günlük kayıtlarınızı tutabilecek böyle bir
benzeri bir muhasebe yazılımı kullanmanızı
muhasebeciniz varsa, dönem sonu hesaplarınızı
öneriyorum. Bu yazılımların kullanımı kolaydır ve
kapatacak bir mali müşavirin, bir kerelik yıllık ziyareti
satın aldığınız paketle birlikte içinde hazır gelen, sahip için yapacağınız harcama çok fazla olmayacaktır.
olduğunuz iş türüne uygun, hesap planı seçebilmeniz Muhasebeciler, özellikle finansal alanda eğitilmiş ve
için değişik şablonlar içerir. Bir son kullanıcı olarak, konusunda uzman kişilerdir.
kullanacağınız gerekli tüm belgeleri düzenli bir
Kanada, ABD veya dünyanın birçok diğer
şekilde sıralamak, hangi uygun hesapları
kısımlarında, profesyonel bir muhasebeci olmak için,
kullanacağınız hakkında iyi bilgi sahibi olmanızı
üniversite meslek derslerinden en az 4 yıl eğitim
gerektirir. Bu tür muhasebe yazılımları, ihtiyacınız
almak gerekir, buna ek olarak, Kanada Yeminli Mali
olduğunda mali tablolar elde etmeye de yarayabilir.
Müşavirler (CA) için iş deneyimi olarak 2.5 yıl,
- Devasa boyutu olan işletmeler, türü ve işlemlerin
Kanada Genel Sertifikalı Muhasebeciler (CGA) ve
hacmi ve raporlama gereksinimi nedeniyle daha
Sertifikalı Yönetim Muhasebeciler (CMA) için 3 yıl,
karmaşık bir muhasebe sistemi için biraz daha para
tam zamanlı çalışan bir işyerinde iş deneyimi alınması
harcamak durumunda olabilir. Büyük işletmeler
da şarttır. Muhasebeciler muhasebe, denetim, vergi, iş
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KAYDA DEĞER
hukuku, finans ve iş diğer ilgili yönleri alanında
eğitilmiştir. Bir CA, CGA veya CMA lisansı eğitim, iş
deneyimi ve etik inceleme gereksinimlerini kapsayan,
titiz bir tekdüzen final sınavını geçtikten sonra başarılı
olan adaylara verilir.

İ
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TELVERGĐ
şirketler kanunu açısından gereklidir. Buna ek olarak,
çoğu kezde, kredi veya kaynak arama halinde kredi
sağlayanlar tarafından istenebilir. Bir inceleme,
özellikle bir denetim, iyi bir muhasebe sistemine sahip
olunduğunda, şirketinizin finansal tablolarına ekstra
kredibilite sağlayabilir.

yi bir muhasebeci ile çalışmak sadece dönem
sonunda veya belirli aralıklarla, mali durumun
Her zaman olduğu gibi tüm okuyanlara bol kazançlı
üzerinde karşılıklı görüş belirterek, size sadece
ve az vergili günler dilerim.
huzur vermekle kalmayacak, muhtemelen hatta ilk
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı yazarın
etapta ödemeniz gereken ticari vergi ödemeleriniz için
konuyla ilgili kişisel derlemeleri ve genel
de para tasarrufu sağlayacaktır. Đyi bir muhasebeci
görüşleri/yorumları olup, tüm hakları yazara
size vereceği tavsiyeler konusunda eğitilmiş olup,
aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısının
özellikle yıl sonu ayarlama girişleri üzerine yararlı
tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
önerilerde bulunacaktır. Bir muhasebeci indirilmeye
Ancak alıntılanan köşe yazısının bir bölümü,
uygun giderler veya vergiye tabi gelirler konusunda
alıntılanan köşe yazısına aktif link verilerek
tavsiyelerde bulunur. Buna ek olarak, bir muhasebeci
kullanılabilir.
bireysel ve / veya kurumsal düzeyde, ya da gelir
vergisi beyannamelerinin hazırlanması gibi diğer ticari
işlemlerde size yardımcı olabilir. Bir muhasebeci
vergilendirme konusunda, yıl boyunca düşük vergi
ödemeleri için kanun kapsamında izin verilen gider
indirim veya gelir erteleme durumlarında, vergiye tabi
veya gelir olmayan işlemlerde eğitilmiş olup, bu
konularda en yararlı ve güncel bilgileri vermek
durumundadır. Ayrıca, bir muhasebeci sizin vergi
denetimi gereksinimlerinizde size yardımcı olarak,
yetkili makamlar karşısında daha avantajlı bir
durumda temsil edilmenizi sağlayabilir.
Periyodik Mali Tabloların gözden geçirilmesi veya
denetim:
Büyük şirketlerin, özellikle ilgili taraflara bilgi
verebilmeleri açısından veya borsada halka arza bağlı
olarak yıllık mali tablolarının incelenmesi veya
denetimi gereklidir. Düzenli değerlendirmeler ve
denetimler pay ve hisse sahipleri, yatırımcılar ve
üyeler tarafından önerilir ve yerine getirilmesi
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Maide Yazar, Winner of the 2012 Ontario Volunteer Service 10 Year Award
Hatice Yazar, Architect, B.
Arch, MS Arch S, LEED AP
hyazar23@gmail.com

n a ceremony held on June
18th, 2012, in Toronto,
Maide Yazar was presented
with the 2012 Ontario
Volunteer Service Award
granted by the Ontario
Ministry of Citizenship and Immigration. Maide won
this 10-year Volunteer Service Award in celebration
of over 12 years of volunteer service to the
Cedarbrook Society who owns and operates the
Darling Home for Kids.

İ

www.darlinghomeforkids.ca With a long term
interest in services for children, Maide finds
volunteer service dedicated to the care of others to
be very rewarding.
Maide was born in Istanbul, Turkey. She has
degrees from McGill University and University of
Western Ontario. Maide works in the field of
healthcare strategy and information technology.
With over 25 years of experience in healthcare both
as a senior administrator and as a consultant in

The Ontario Volunteer Service Award recognizes
individual volunteers for continuous years of
commitment and dedicated service to an
organization. Adults are recognized for five, 10, 15,
20, 25, 30+, 40+, 50+ and 60+ years of
continuous service. Youth under the age of 24 are
recognized for two of more years of continuous
service. On June 18th, friends and family were there
to witness the granting of certificates to over 100
Ontario residents in the Toronto ceremony.
The Cedarbrook Society is a non profit children's
charitable organization with a founding mission to
optimize the care and quality of the lives of children
with complex medical care needs through the
development of a centre based community
paediatric respite and palliative programs. Maide
has served on the Board of Directors since 1999.

M

aide joined the board at the inception of
the respite care and hospice project. She
contributes her wealth of health care
experience to board governance, securing
government funding and fund raising for the
construction and operation of the facility which was
built and opened in 2006, and recently expanded to
12 beds. More information on the Darling Home for
Kids and donation opportunities can be found on

strategic healthcare planning and information
technology, Maide is the principal of Maide Yazar
and Associates, Health Care Strategy and Vision,
and can be reached at myazar@sympatico.ca for
information on her consulting services. She is an
avid reader and cook, and enjoys travelling.
Home/Ana Sayfa
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In search of a good Burrito

E.A.T—Edible Adventures in Toronto

By: Alican Arat Koc
alicanaratkoc@gmail.com

W

hen Burrito Boyz first
opened its Peter Street doors in 2004,
nobody could guess that the hole in the
wall room would change Toronto’s food scene for
years to come. Eight years later, after countless
rave reviews, a fragmentation of the Burrito Boyz
empire (several former Burrito Boyz locations offer
the same menu under the name Burrito Bandidos),
and thousands of burritos eaten, San Francisco’s
Mission-style burrito is almost as ubiquitous in the
city as gourmet hamburgers and sushi. Although
Burrito Boyz and Burrito Bandidos have spawned
countless imitations, most of them offer a less
satisfying and less interesting variation on the same
thing. A recent trip to Chinos Locos, a relatively
new burrito franchise brought a limp and
flavourless piece of fish and an inedible pool of
scorching habenero hot sauce (I had ordered it
medium hot) that was worlds away from Burrito
Boyz or Burrito Bandidos’ classic halibut burrito
($8.85 for small, $9.73 for large) with its mildly
battered chunks of fish, proper amounts of gooey
melted cheese, excellent guacamole, and super
fresh toppings (tomato, corn, cilantro, lettuce,
peppers, jalapenos, beans, rice, and onions).
Burrito Boyz and Bandidos both offer other burritos
as well, such as steak, chicken, veggie soy,
haddock, and shrimp, but the utter deliciousness of
the halibut, combined with its unusualness make it
an extremely addictive and worthwhile choice.

the standard burritos that have already been
perfected, Fat Bastard breaks the mould by offering
something completely different. In addition to the
usual meat and seafood options, Fat Bastard offers
several interesting veggie burritos such as roasted
veggie and roasted yam. In addition, they also offer
some super creative “premium” burritos, such as
buffalo and tequila lime chicken. Although such
elaborate burritos might seem somewhat gimmicky
and inauthentic, Fat Bastard’s burritos stay true to
the quality one might expect at Burrito Boyz/
Bandidos, while offering a creative twist that cannot
be found anywhere else.

T

he buffalo chicken burrito ($7.99 for a
small, 8.99 for a big, $11.49 for a huge) I
had was excellent, filled with mouthwatering breaded chicken fried in a buttery
hot sauce, and loaded with all the usual toppings
and two innovative additions: chow mein noodles
instead of rice, and crumbled tortilla chips for an
added crunch. Needless to say, both additions were
a well-received delight. I didn’t have room for
dessert after my burrito, but Fat Bastard also deepfries snickers and mars bars ($2.99) just in case
your burrito didn’t leave you feeling fat enough.

A

lthough most imitation burrito joints popping
up around the city have proven to be dull
and mediocre, I have found one exception
to this rule. I was initially skeptical about
Etobicoke’s Fat Bastard Burrito, which recently
opened a Parkdale location on Queen St West. My
opinion has changed after I decided to check it out
when a friend strongly recommended it. While most
burrito joints around town try too hard to imitate

Home/Ana Sayfa
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Kokulu Mektup Kağıdı
Deniz Gülerman

E

skiden mektup
arkadaşı denen
bir şey vardı…
Gazetelerde reklam
verirlerdi, mektup
arkadaşı arayanlar bu adrese bilgilerini
göndersinler diye. Şimdi olsa acaba kim adres gibi
özel bilgilerini verir hiç bilmediği birine?
Benim birkaç tane mektup arkadaşım vardı.
Funda’yla yazlıkta tanışmıstık, 11 yaşındaydık
daha. Hemen kaynaşmış, çok yakın arkadaş
olmuştuk. Yaz bittiğinde onlar giderken az
ağlamamıştım… 3-4 yıl mektuplaşmıştık. Sonra
büyüdükçe, mektuplar sarmaz oldu arkadaşımı,
kestik iletişimi. İngiltere’de İtalyan ev arkadaşım
Tania ile de uzun yıllar mektuplaştık. En son
Abdullah Öcalan’ın İtalya’da olması üzerine ne
düşündüğünü sorduğumda bitti arkadaşlığımız:)
Yine orada aynı okula gittiğim Eda ve Japon, Çinli,
Rus ve İspanyol arkadaşlarımla birkaç yıl
mektuplaşmaya devam ettik. Tabii onların da
arkası kesildi zamanla. Evinde kaldığım Mrs.
Powell’ın mektupları 2-3 sene önce kesildi. Cevap
alamamaktan korktuğum için, ben de yazamıyorum
artık.

Halifax’tan Fısıltılar
geldiğinde zarfa bir bakmıstım, o da desenli!
Hayran olduğum şey altı üstü bir zarf olmasına
rağmen, peehh demiştim, gavur yapınca yapıyor
işte… Asıl şoku, zarfı açınca yaşamıştım tabii.
Daha kapağını açarken, o incecik zarf kendiliğinden
açılıp, hooop bir mektup kağıdına dönüşüvermişti!
Bunun üstüne artık daha güzelini bulamayacağımı
bildiğim için pes edip, kareli okul defterimden
kopardığım bir sayfanın kenarlarını düzgünce kesip,
mavi tükenmez kalemle yazmıştım mektubumu.
Sonra da yine sıradan beyaz bir zarfa koyup
yollamıştım. Bu sadece 1 defa oldu tabii, sonra
yine azimle en güzel kağıtları seçip de yazmıştım
mektuplarımı.

K

anada’ya ilk geldiğimde, mektup yazdığım
annemle babamdan başka, bir Güzide halam
vardı, bir de Sinem. Üzerinde çiçekler ve
arıların olduğu, 20 yaşındaki bir genç kıza
pek de yakışmayan bir mektup kağıdı almıştım.
Sadece 2-3 tanesini kullandıktan sonra bunun
farkına varmış olmalıyım ki, kağıtlar hala pakedinde
duruyor hasır kutumun içinde.

Geçenlerde bir şeyler yazmam icin Nihal elime
tutuşturdu kağıt ve kalemi… Bilgisayarda olsam
çok daha hızlı yazarım, dedim. O günden beri dalga
geçiyor benimle. Gülüyorum, ama yazdıklarımı
görünce kendime kızıyorum. O kadar alışmışım ki
bilgisayarda yazmaya, el yazım içler acısı bir hal
almış! Kendi yazdığımı okuyamıyorum! Bir karar
verdim. Her ne kadar bende kötü bir anısı olsa da,
enden öncesini anlatılanlara dayanarak az
cicili bicili bir defter alıcam ve artık günlüğümü
çok tahmin ediyorum. Bir mektubun
bilgisayara değil de, yeni defterime yazıcam!
gönderilişi, en iyi ihtimalle 15 gün sonra
Gerekirse kurşun kalemle yazıp, düzgün yazana
diğerinin eline geçişi, onun cevap yazışı, yine kadar deniycem! Ve bir de… Çok acilinden bir
15 gün sonra diğerine ulaşması… İki kişinin
mektup arkadaşı istiyorum! Rengarenk mektup
arasında yılda kaç tane mektup gidip geliyordu
kağıtları alıp, mektubumun sonunda, ismimin
acaba? O nesil, bugün kullandığımız teknolojinin
yanına kocamaaaan bir kalp çizmek istiyorum!
kıymetini daha iyi biliyordur sanırım.
Zarfların üzerlerindeki pulları ve damgaları
inceleyip, biriktirmek istiyorum! Tek kuralım, imla
…
ve yazım kurallarına uyulması. Var mı benim
mektup arkadaşım olmak isteyen?
Ne güzel şeydi şu mektup arkadaşlığı. Kırtasiyeye
giderdik, en güzel mektup kağıdını almak icin.
Renkli, desenli, kokulu… Her seferinde aynı kağıda
yazmak istemediğimiz için paket değil de, tek tek
alırdık. Her ne kadar en güzelini seçmiş
olsam da, Tania bana hep çok daha güzelini
gönderirdi, değişik renklerde, desenlerde ve çok
Home/Ana Sayfa
farklı bir katlama şekliyle! Bir kere mektup
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Halifax Türkler’i Hep Bir Arada!
Deniz Gülerman

Yaz geliyor ve birçoğumuz tatil için Türkiye’ye
döndü bile. Bunu düşünerek sanıyorum, Turkish
Society of Nova Scotia ve Turkish Student Society,
herkes bir yerlere dağılmadan önce, mümkün
olduğunca bizleri bir araya getirmek icin çabaladılar.

Duo Turco - Ud: Đsmail Fencioğlu ve Kanun: Didem
Başar

20 Nisan’da World Trade and Convention Centre’da
geleneksel Türk Gecesi gerçekleşti. Sayın
başkanımız Yasemin Menşah’ın anlamlı
konuşmasının ardından, Montreal’den gelen Duo
Turco (Ud: Đsmail Fencioğlu ve Kanun: Didem
Başar) geceye renk katarken, bu sene ilk defa
Kanadalılar’ın da geceye ilgi göstermesi ve en az
bizler kadar keyif almaları ayrı bir gurur kaynağı
oldu. Yaklaşık 250 kişinin katılımıyla, yeni
arkadaşlıklar başlattığımız, dostluğumuzu
pekiştirdiğimiz Türk Gecesi, her sene olduğu gibi
yine başarıyla sonuçlandı.
Soldan sağa: Merve Kıyıcı, Nur Serefoğlu, Asuman Çınar

Turkish Society of Nova Scotia Başkanı Sayın
Yasemin Menşah

23 Nisan’da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı
kutlamak amacıyla, her sene olduğu gibi bu sefer
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Halifax Türkler’i Hep Bir Arada!
de miniklerimiz bir araya geldi. Çesitli etkinliklerle
eğlenceli ve unutulmayacak bir gün yaşandı.

19 Mayıs’ta Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor
Bayramı’nı kutlamak icin Public Gardens’ta kırmızıbeyaz giysileri ve ellerinde Türk bayrakları ile
çocuklar, gençler ve büyükler eşliğinde coşkulu bir
kutlama yapıldı. Kutlamaların devamı olarak 20
Mayıs’ta Sayın Mehmet Işkın ve Turkish Student
Society tarafından Lunenburg’a bir gezi düzenlendi.
Piknik sonrası, Lunenburg’un sakin, huzurlu ve
renkli sokaklarında dolaşarak güzel bir öğleden
sonra geçirdik. Gidişte Mahone Bay’da, dönüşte
Chester’da molalar verdiğimiz gezi süresince herkes
çok eğlendi.

13 Mayıs’ta Anneler Günü’nü kutlamak amacıyla
Sayın Asuman Çınar bizleri yine bir araya getirdi.
Sayın Kubilay Gönül’un misafirperverliğinde Turkish
Delight’ta yaklaşık 65 kişilik muazzam bir kahvaltı
ardından, Asuman Hanım’ın katkısıyla derneğimize
yardım amaçlı ufak bir çekiliş düzenlendi. Kadınlar
Günü yemeğinde olduğu gibi yine zarif düşünen
Asuman Hanım bizlere birer gül takdim etti. Bir
kısmımız annesiyle ya da çocuklarıyla gelirken,
benim gibiler yalnız gelerek, uzak bir ülkede
annemizden ayrı, bu özel ve duygulu günü bir arada
kutladık.

Yeni mezunlarımız için her sene düzenlenen gece,
bu sene 50 kişinin katılımıyla Cafe Istanbul’da
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Halifax Türkler’i Hep Bir Arada!
gerçekleşti. Bengisu Gönül,Selin Şeker, Can Esen ve Gokhan Başaran’ın mezuniyetleri sevinçle kutlandı.
Geceyi düzenlediği gibi, sunuculuğunu da yapan Mehmet Işkın, ödülleri takdim etmek için herkesi tek tek
sahneye davet etti. Halifax öğrencilerinden Damla Atak’ın hazırlamış olduğu mezuniyet pastası kesildikten
sonra şarkılar eşliğinde geceye son verildi.
Türk arkadaşlarımın çoğu Türkiye’ye döndüğü için bir yanım eksiktir ama yaz yine de güzeldir Halifax’ta.
Arada yağmur yağar, serinletir; bunaltmayan bir sıcak ve hafif esen rüzgar hep vardır. Bu yüzden
Türkiye’yi her ne kadar özlemiş olsam da, yazı burada geçirmek daha mantıklı geliyor bana. Bu da artık
genç olmadığımı gösteriyor sanırım :)
Halifax’tan sevgilerle,
Deniz

Home/Ana Sayfa

TURKISH SOCIETY OF CANADA - 1 TEMMUZ KANADA GÜNÜ
PĐKNĐĞĐ
Turkish Society of Canada tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen "1 Temmuz Kanada Günü
Pikniği" bu sene de 1 Temmuz Pazar günü Toronto Serena Gundy Park'da 3 numaralı alanda
olacaktır.
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πcasso
Elvan Eryöner DENĐZKUŞU

A

nkara’ dan abim gelmiş;
evde bir bayram
havası…

Ben yine bi şarkı tutturdum,
sergi gezmeye gidiyorum J))
Nereden bu yakınlık Picasso’yla
diye sormayın… Ne biliiim işte,
bizim oralara daha yakın bi
yerden geliyor ya, biz de
ucundan Avrupalıyız ya… Bi de daha önce de
kendisini ziyaret etmişliğim var,
heyecanlanıverdim… Çünkü bu sergi Đstanbul’a
geldiğinde gidememiştim, Paris’ e gidişlerimde de
Picasso’ ya vakit ayıramamıştım. Kendisiyle ancak
Madrid’de
buluşabilmiştik.
Okyanusu geçip gelince
sanki bana özel gelmiş
gibi hissettim:)

S

ınıfımı geçip, ESL
kursunu bırakınca
Pazartesi ilk iş
sergiye gittim… Atladım
Miway’e, doğru Kipling,
ordan TTC subway ile
AGOya kadar ulaştım…
Kendimi buralı
hissettiğim günlerden
biri J otobüs tanıdık,
şoför tanıdık, yollar
tanıdık. Çocuklar gibi
seke seke yürümek
istiyorum:)
AGOyu daha önce
dışarıdan görmüştüm,
şimdi bi de içini
keşfedeyim bakalım…
Önce gidip biletimi

The Red Weed
aldım. Aklınızda bulunsun GO bileti ya da Presto
kartınızı gösterince indirim yapıyorlar;) ikinci ana
görevim tuvaletleri bulmak, onlar da alt kattaymış.
Đyi ki alt kattaymış yoksa o güzelim gemi maketi
koleksiyonundan haberim olmayacaktı… Herşeyi
unutup gemileri gezmeye başladım, “fotoğraf
çekemiyoruz de mi?” “Yok” dedi güvenlik…
“Flaşsız?” “Maalesef…” Boynumu bükmüş ama
büyülenmiş bakarken yanıma yaklaştı, “seç bi
tanesini bi kerelik izin vereyim dedi:)” Hepsini tek
tek dolaştım, o kadar güzellerdi ki karar
veremedim:) “Hem ben Picasso’ ya geldiydim, bana
müsaade…”

O

kları takip ederek Picasso salonuna geldim…
Yazının devamında herhangi bir sanat değeri
olan yorum bulamayacağınızı şimdiden
söyleyeyim. Zira anlamıyorum… Hatta bana sergiyi
gezerken gördüğüm bazı amcalar ve teyzeler de çok
komik göründüler:)
Sağ ellerini çenelerine
dayamış, sol ellerini de
sağ dirseklerine destek
yapmış, düşünceli
düşünceli tabloları
seyreden birkaç kişi
vardı. Picasso’dan bir
açıklama bekler gibi bir
halleri vardı:). Başka
bir Uzakdoğulu yaşını
almış bir amca elinde
eskiz defteri, geçmiş
bir tabloyu kopyalıyor:))) onu biraz uzun
izledim omzunun
üstünden, fena da
kopyalamadı hani…
beni farketmeden
uzaklaştım…
En eğlenceli grup ise 8
-10 yaş arası öğrencilerdi… 2 ayrı grup
halinde öğretmenleri
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The Red Weed

ve AGO görevlileriyle birlikte
dolaşıyorlar, bazı resimlerin
önünde oturup açıklamaları
dinliyorlar, sohbet ediyorlar,
bazılarının önündeyse kimi
bağdaş kurmuş, kimi yere
uzanmış kendi şahe-serlerini
yaratmaya çalışıyorlar… onların
yanına çökesim var:)

D

ora Maar’ın portresini
görene kadar Picasso’
nun hiç de alış-madığım
tablolarına şaşırdım. Hatta “Vay
be bildiğimiz resim de yapmış!”
diye aklımdan geçmedi değil
hani:) Zaten Đspanya’ dan
Paris’e geçince değişim başlıyor.
Ben Dora’yı görünce “Hah doğru
gelmişim” dedim:) Sergide sıralamayı zamana göre yapmışlar
ki sanatçının hayatının iniş çıkışları eserlerine nasıl
da tam olarak yansımış onu görüyor-sunuz. Yani
tablosunun karşısına geçip hayatın anlamını çözmek
ister bakışlarla izleyip kendi sonucunuza varmanız
mümkün olabilir:) ya da ressamın hayatını
bilmeden eserlerine anlam verebilmek pek mümkün
değil.

B

en en çok vakti Guernica’nın yapım
aşamalarını gösteren fotoğrafların önünde
harcadım. Dora çekmiş fotoğrafları. Tabloyu
Madrid’de gördüğümde de çok etkilenmiştim.
Picasso, Đspanya’da demokrasi kurulana kadar
ülkesine getirilmemesini istediği için Guernica 1981
yılına kadar New York’ta sergilenmiş, 1992’de
Madrid’e getirilmiş. Reina Sofia’da fotoğrafa izin
veriyorlardı:) Sergiye benden ufak bir ilave…

diyordum ama meğer saatlerdir içerdeymişim, eve
dönme vaktidir. Yine de azıcık salonlarda
kaybolmanın zararı olmaz deyip kocaman bi
kapıdan içeri süzülüverdim; çıkışa doğru biraz uzun
bir yol izledim:) Arada gidip küçük keşifler yapmak
lazım, metroda farkettim ki 5.katta bir espresso bar
varmış… “Aahh bee… neyse bi daha ki sefere:)”
Ama alışverişi başka zamana bırakmak olmaz:)
çıkmadan önce azıcık da orayı gezeyim:)
Alışveriş standları… minik magnetler, tablolar…
Birisinde Picasso imzasıyla “ben hayatımı bir çocuk
gibi resim yapabilmeyi öğrenmeye adadım.”
yazıyordu; başka bir büyük afişte de “Youth has no
age”!
E ben daha ne söyleyeyim… Görüşmek üzere
gençler:)

Đkinci en çok vakit geçirdiğim yer de son salon oldu.
Galiba benim de mutluluğumla örtüştüğü için “The
Joy of Life” salonu beni daha da mutlu etti… Sergiyi
ağzım kulaklarımda terk ettim…
http://theredboots.blogspot.ca/
Ben aslında “bütün AGOnun altını üstüne getireyim”
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R

iverdale Artwalk, the
Artists’ Network
önderliğinde 2-3
Haziran 2012 tarihleri
arasında gerçekleşti. Artists’
Network, kar gütmeyen bir
organizasyon olup görsel sanatçıları pratik iş
yaşamlarında desteklemeyi amaçlıyor. Bu sene ki
Riverdale Artwalk’un Türk toplumu açısından
önemi, dört Türk görsel sanatçısının bu sergide yer
alması. Bu sanatçılarımızdan Mustafa Çetin’i

(www.mustafacetin.net) zaten Telve okurları
yakından tanımakta; kendisi geçen ay Galery
Hittite’teki kişisel sergisinden dolayı dergimizde yer
almıştı. Bu ay ki sayımızda ressam Asuman
Doğan’ın (www.dogan.art.com) röportajına yer
vereceğiz. Aynı zamanda Asuman Hanım’ın oğlu
Çağıl Atas Doğan da Riverdale Artwork’da
eserleriyle yer aldı. Bunun yanı sıra, gelecek ay
yine bu sergide yer alan ressam Sibel Coşkuner’in
(www.sibelcoskuner.com) röportajına yer
vereceğiz.
Sizi biraz tanıyalım, lütfen kendinizi ve
çalışmalarınızı bize anlatırmısınız? Resim
dalına ilginiz ne zaman başladı ve nasıl
gelişti?
1 Mayıs 1963 yılında anne tarafı Yunanistan baba
tarafı Arnavutluk ve Yugoslavya göçmeni olan beş
çocuklu bir ailenin üçüncü çocuğu olarak Đzmir’de
dünyaya geldim.
Küçüklüğümden beri hareket halinde olup, ama
aynı zamanda sakin ve gözlemci, azimli, hiç boş
duramayan, üretmeyi seven bir kişiliğimin olduğunu
söyleyebilirim. Çocukluğumda evdeki elektrik ve su
arızalarını tamir etmekten, cilası bozulmuş
konsolumuzu ve büfemizi ispirto ile gomalagi
karıştırarak elde ettiğim cilayla cilalamaktan,
değişik yemek denemeleri ve kıyafet dikme
denemeleri yapmaktan büyük bir zevk alırdım, evin
ve kapıların tamir edilip boyanması pencerelerin
macunlanması gibi aklınıza gelen evle ilgili her şeyi
yapmışımdır çocukluğumda. Cam macunlarından
ayrıca küçük heykeller yaptım o zamanlar. Tabiiki
macunun özelliğinden dolayı bunlar kurumazdı kısa
zamanda. Kalan zamanlarımda yaptığım çizimlerimi
babama göstermekten büyük bir zevk alırdım, o da
yaptıklarımı beğenir, takdir ederdi beni. Bütün bu
risk alarak yaptığım ve de kişiliğimin gelişmesini
sağlayan denemelerde ailem beni hiç engellemedi,
onun için bana rahat bir ortam sağladıklarından
dolayı özellikle anneme ve de babama teşekkür
ediyorum. Bu yaptığım denemelerin benim hayatta
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karşılaştığım sorunlar karşısında soğukkanlı olup
hemen bu problemleri çözme yöntemleri bulma
becerimi geliştirdiğini düşünüyorum. Ayrıca hayatın
kendisi problemden ibaret ve de her zaman negatif
olaylarda pozitif bir bakış açısı bulur mutlu olurum.
Olumsuzu yaşamanın bizi olumlu yola götürdüğünü
düşünüyorum.

İ

lkokula giderken yaptığım resim çalışmalarımı,
adını hiç unutamadığım ilkokul birden dördüncü
sınıfa kadar okutan öğretmenim ve hayatımda iz
yapmış değerli insan olan Belkis Ongan sınıf
panosuna asardı.
Onun sayesinde
matematik
alanında sınıfın en
iyilerinden oldum
ve de resim alanında kendimi geliştirdim. Dördüncü
sınıfta bir başka
öğretmen ile
beşinci sınıfta da
bir başka öğretmen ile okudum.
Bu yıllarımda
okulun korosundaydım ve içine kapanık bir kişiliğim olduğunu
hatırlıyorum. Belki bu öğretmenlerimde ilk
öğretmenimde bulduklarım yoktu ya da çok
sevdiğim öğretmenimizin emekli olması beni
üzmüştü. Beşinci sınıftaki öğretmenim sene sonu
karnemde “bu çocuk okuyamaz okula göndermeyin”
diye yorum yazmış, yorumu size bırakıyorum, ama
yine de diyebilirim ki nasıl bir öğretmen bir çocuğun, hele bir kız çocuğunun karnesine böyle bir yazı
yazar. Bu beni çok üzmüş olmalı ki beşinci sınıf
karnemi bulamıyorum, yok ettim herhalde nasıl yok
ettiğimi de hatırlayamıyorum doğrusu.
Öğretmenimin yorumuna rağmen ben ortaokulu,
liseyi, fakülteyi okuyarak öğretmenlik ve sanatçılık
hayatıma geçtim.

1977 yılında Đzmir’de Cumhuriyet Kız Meslek Lisesi
resim bölümüne ailemin beni yazdırmış olması
onların sanata değer verdigini gosteriyor. Bu karar
benim bu yolda ilerlememi sağladı. O ki, benim o
yıllarımda kaç aile çocuğuna hele bir de kız
çocuğuna bu yolda destek veriyordu, bu yüzden her
zaman kendimi şanslı hissettim.
1980 yılında liseden mezun oldum. O dönemlerde
ülkemizde yaşanan iç savaştan dolayı üniversite
sınavlarına katılamamıştım, ama o yılımı yağlı boya
resimler yaparak, çiçek yapma ve dikiş dikme
kurslarına giderek ve
Fransız Kültür’de
Fransızca dersleri alarak
geçirdim.
1981 yılının Mayıs ayında
benden bir buçuk yaş
küçük olan erkek
kardeşime kan kanseri
teşhisi konması büyük
bir üzüntü yaşattı
ailemize. Hastane,
Kızılay ve ev arasında
geçti zamanımız,
iyileşmesi için elimizden
geleni yaptık ama 1982 yılının Ocak ayında on yedi
yaşında onu kaybettik ve de arkasından babamız bu
olaydan dolayı büyük bir depresyon yaşadı. 1983
yılının Ocak ayında elli sekiz yaşında babamızı da
kalp krizinden kaybettik. Ailemiz büyük bir sarsıntı
geçirmişti o yıllarda.
1981 yılının yazında ilk kendi işimi kurmuştum
diyebilirim. Eskicilerden aldığım gazetelerden kese
kağıdı yaparak özellikle Güney Doğu Anadolu’dan
Đzmir’e gelip el arabasında meyve satan satıcılara
satardım, ne zaman ihtiyaçları olsa zilimizi
çalarlardı. O dönemde ailemizin ekonomisi yeterli
değildi. Bunun benim serbest mesleğe geçişimde
etkili olduğunu düşünüyorum.
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1983 yılında üniversite sınavlarına gece gündüz
evde kendim çalışarak girdim ve de çoğu zaman
çalışırken kafamın kitaba düşüp uyuyup kaldığımı
hatırlarım. O yıl Güzel Sanatlar Fakültesi ve Buca
Eğitim Fakültesi Resim bölümü sınavlarına girdim.
Güzel Sanatlar Fakültesi’ne alınacak olan üç
öğrenciden biri olmuştum, bu benim için büyük bir
başarıydı. Buca Eğitim Fakültes’ine alınacak olan
altmış öğrenciden de biri olmuştum. Đki okula girme
hakkına sahip olarak seçim yapmam gerekiyordu ve
ben Buca Eğitim Fakültesini tercih ettim çünkü
mezun olunca sanatçılığın yanında öğretmenlikte
yapabilecektim. O yıllarda Güzel Sanatlar
Fakültesi’nden mezun olunca öğretmen olunmuyordu. Bende ya sanatçı olarak geçinemezsem
düşüncesiyle Buca Eğitim Fakültesini tercih ettim ve
de mükemmelci kişiliğimden dolayı başarılı olarak
yaptığım öğretmenlik mesleğini, sanatçı yaşama
geçmek için bir basamak olarak kullandım diyebilirim. Çünkü özgür olmak ve de sanatçı olarak
yaşayarak üretmekti isteğim.

suluboya çalışmaları yapmaya basladık. Temel
Sanat Eğitimi öğretmenimiz Sayın Ali Rıza Kırkan
idi, kendisi bize üretme, yaratma sevinci verdi ve
de bizi suluboya çalışmaya ilk başlatan kişiydi. Yıl
sonu sergisinde, yaptığımız suluboya çalışmalarımızı
sergileyebilmemiz için kendi pasportu ve çerçevelerini bizlere verdi. Kendisini rahmet ve saygıyla her
zaman anıyorum kendisi bizim hayatımızda iz
yapmıştı.
Gerek sanat gerekse resim tekniği bakımından
resimlerinizde ne gibi öğelere vurgu
yapıyorsunuz?

Heykel bölümünde okumuş bir sanatçı olarak iki
boyutlu düzlemde üç boyutlu bir çalışma yaratmaya
çalışmışımdır her zaman. Bunu da doğru bir
perspektif çizimi ile renk perspektifini kullanarak,
siyah beyaz leke dengesini ışıktan yararlanıp
kurarak, çalışmalarımda derinliği yakalamaya
çalışmışımdır. Bunun için de güneşli günlerde
çizdiğim eskizlerimden ve de çektiğim fotoğraflarımdan yararlanarak çalışmalarımı üretiyorum.
uca Eğitim Fakültesi’nde eşim Atanur Doğan Çünkü resimde ışık çok önemli benim için ve iki
ile dört yıl aynı sınıfta okuduk. Đlk yıl temel
boyutlu çalışmalara hayat verir, ışığın iyi kullanılsanat eğitimi, üç yıl da heykel eğitimi aldık.
ması çalışmayı daha başarılı ve etkili yapar.
Đkinci yılımızda duygusal arkadaşlığımız başladı ve
Kağıdın beyazlığını bırakmak ta benim için çok
beraber çalışmalarımızı üretmeye ve geziler
önemli. Suluboya çalışmasında beyaz boya kullayaparak fotoğraf çekip eskizler çizmeğe ve de
nılmaz. Beyaz lekeyi kağıdın beyazını bırakarak
sağlarız. Bunu çalışmaya başlamadan önce
planlarım ya da çalışırken kendiliğimden hissederek
çalışmanın belli bir bölümünü boyamam ve de
aralarda kağıdın beyazlığını bırakırım, bu da
suluboya çalışmasının kalitesini gösterir.

B

Heykellerimde kadın figürlerini tercih etmeme
rağmen suluboya çalışmalarımda sokak görünümleri
tercih ettim. Düz duvara hayat vermeye çalışırken
yaratıcılığımı ve de renk kullanımımı geliştirdiğimi
düşünüyorum.
Ressamlık hayatınızda sizi en çok kimler veya
hangi akımlar, sanatçılar etki altında bıraktı?
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Beşinci sınıfta okurken sevdiğim bir takvim
yaprağındaki resmi guaj boya ile kopya edip yatak
odamın duvarına asmıştım. Đleriki yıllarda, sanat
eğitimi aldığım dönemlerde bu resmin Van Gogh’ un
“Saintes Maries’de Sahilde Balıkçı
Tekneleri” (Fishing Boats on the Beach at Saintes
Maries) olduğunu anladım.
Bu da rengi seven bir kişiliğimin olduğunun ve de
neden rengi çalışmalarımda yoğun olarak
kullandığımın göstergesi. Van Gogh gibi
expresyonist sanatçılar her zaman beni etkilemistir,
su an kendimi semi expresyonist olarak görüyorum
ve hala yapmak istediğim çalışmalarımı
yapamadığımı düşünüyorum. Çünkü yaratıcılığımın
bir bölümünü bir anne olarak ailemi büyütmek için
kullandım bugüne kadar, bir de sanatçı çoğu zaman
diyebilirim ki hiç bir zaman yaptığı çalışmayı
beğenmez kendisi için yeterli bulmaz. Çünkü daha
iyisini yapabileceğini bilir, ya da kendi hatalarını
görür çalışmasında, ama çoğu zaman izleyici bunun
farkında değildir. Đzleyici için mükemmel bir çalışma
olsa bile sanatçı için olmayabilir. Sanatçı için güzel
bir duygudur bu, çünkü daha iyisini üretecektir ve
kendini geliştirecektir her çalışmasında.

B

azen, bu çalışmamda renk fazla
kullanmayacağım diyorum ama sonunda
çalışmam renkli olarak sonuçlanıyor. Bu
yüzden kendime, bu sensin kendinini kabul et
değiştirmeye çalışma diyorum. Çalışmalarımda
kullandığım yoğun renklerin kişilere rahatsızlık
vermediğini ve de kendilerini mutlu ve sakin
hissettiklerini düşünüyorum. Ben bir sanatçı olarak
bulunduğum ortama göre değişmelimiyim, bence
hayır. Bulunduğum ortamdaki kişilerin farklı
çalışmalardan zevk almaya başlaması gerekiyor.
Elbette sanatçıların aşamaları oluyor hayatlarında
ve de bu aşamaların oluşmasında bulundukları
ortamlarda etkili oluyor.

geldiğimde ya da diyebilirim ki diğer ülkelere
yaptığımız seyahatlerden sonra o ülkelerden
çalışmalar yaptım. Özelllikle Fransa ve Đtalya beni
ağırlıklı olarak etkiledi.

K

anada’ya geldiğimizde çevremizdeki kişiler
her zaman bize Kanada içerikli konuları
yapmamızı önerdiler. Ben de denemeler
yaptım ama Kanada yaşantısını yeterince
hissedemiyordum doğrusu o dönemlerde. Benim
esinlenmem gene ülkemiz ve Avrupa ülkeleri idi.
Çünkü bu sokaklarda bir karakter, bir kültür
görebiliyordum ve de kendime yakın
hissediyordum. Ya ben değişecektim ya da onlar
benim çalışmalarımı kabul edeceklerdi. Bir sanatçı
olarak kendi yolumda ilerlemeye karar verdim. Bu
bendim ve de yaptığım çalışmaları sevecek kişilerin
olacağını düşündüm. Hiç bir zaman çalışmalarımı bu
konuyu satarım düşüncesiyle yapmıyorum, beni
etkileyen konuları yapıyorum, biliyorum ki yüksek
kalitede üretilmiş bir sanat eseri her zaman yerini
bulur. Sanatçılığımın başlarında yaptığım çalışmaları
satmak zor gelirdi bana ya da çalışmalarımın
aşılacağı yeri düşündüğümde üzülürdüm doğrusu.
Sonraları çalışmamın üretim sürecinde aldığım zevk
ve mutluluk benim için önemli olmaya başladı.
Çünkü bu süreç bana aitti bitirdikten sonra benim
yaşadığım heyecanda bitmiştir ve bu çalışma başka
birisine aittir, düşüncesini geliştirdim çünkü artık
benden çıkmıştı. Yeni bir konu ile yeni bir heyecana
ya da diyebilirim ki yeni bir bilmeceyi çözmeye
başlarım. Profesyonel sanatçılar olarak ürettiğimiz
çalışmalar ile hayatımızı sürdürmekteyiz.
Çalışmalarımızın yerini bulması da, biz sanatçıları
daha üretken ve yaratıcı yaptığı bir gerçektir.
Riverdale Art Walk” üzerine düşünceleriniz?

Kanada’ya göç etmenizin yaptığınız çalışmalar
üzerinde nasıl etkileri oldu?
Daha önceleri ağırlıklı olarak Türkiye’mizden sokak
ya da panoramik kasaba ya da şehir görünümlerini
çalışmalarıma konu alıyordum. Kanada’ya

Bence güzel bir sergiydi ve Toronto her zaman
bizim için iyi bir market. Đyi bir organizyasyondu, iyi
hizmet verdiler, ve de organizasyondakilerin
sanatçılara değer verdiğini söyleyebirim. Sanatçılar
ile konuştuğumda bazısı memnundu bazısı
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memnun değildi, her sergide olduğu gibi. Mayıs ayı önemlisi görsel yönümü geliştirdi. Ayrıca değişik
sonları Haziran ayı başları bizim için marketin yavaş kültürleri kolayca anlayarak zevk almamı onları
yavaş başladığı bir dönemdir onun içinde bu
olduğu gibi kabul edip, saygı duymamı sağladı.
dönemlerde sergilerimize başlarız.
Suluboya çalışmalarıma Türkiye’mizden seçtiğim,
köy evleri (özellikle Cumaovası), sokak görünümleri
Hiç bir zaman kendimizi ve de çalışmalarımızı
(Kula, Torbalı, Tire, Zile, Afyon, Ankara, Đstanbul,
değişik sergilerde sunmadan tanıtamayız ve de
vb), insanlar ile hareket halinde olan çarşılar
çalışmalarımız sahibini bulamaz.
(özellikle Đzmir - Kemeraltı) eski evler, panoramik
kasaba (Đstanbul ve Safranbolu), vb. konular ile
Ayrıca üretim sürecinde sanatçı kendi kendinedir,
başladım ve de uzun yıllar bu konuları çalışmaya
yalnızdır. Sanatçıların katıldığı bütün bu sergiler
devam ettim. Türkiyemiz’den yaptığım çalışmaların
sanatçılara sosyalleşme, farklı fırsatlar ile
çoğu şu an diyebilirim ki belgesel niteliktedir.
karşılaşma, ya da diyebilirim ki kendisi için doğru
marketi bulma şansını oluşturur.
Resimlerinizde Türkiye’nin kültür yapısıyla
ilgili ne tip öğeler kullanıyorsunuz?
Kültür yapısı çok zengin, insan ilişkileri yoğun olan
ülkemiz Türkiye’de doğmuş ve büyümüş olmam
benim için çok önemli. Çünkü çocukluğumda ve
gençliğimde beni saran çevrem yani yaşadığım
yaşantılar, bulunduğum ortamlar, gezdiğim yerler
beni ve hayat görüşümü oluşturdu, ve de en

Hala, zaman zaman beni etkileyen Türkiye’mizin
hayat dolu zengin sokak görünümleri konum oluyor.
Đleride Türkiye’ye yapacağımız gezi ile yeni
çalışmalarımı, sanıyorum daha farklı bir şekilde
yorumlayarak oluşturacağım.
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Lullabies (Ninniler)
Lullabies (2)
(Ninniler)

Dr. Đlhami Gökçen
ilhamigo@hotmail.com

The best time to sing a lullaby to a child is before he/she goes to sleep. After
reading a story to the child in bed, the parent should turn the lights off. Then, the
parent should sit beside the child and sing a lullaby in a soft, loving voice. The lullaby is like saying
“goodnight” to the child and no further talking should take place once the lullaby is sung. One could sing
lullabies to children up to 10-12 years of age.
Another example is also a well-known lullaby from Đstanbul area, again in Hicaz makam.

Dere dibi saz olur ninni (Rushy is the bottom of a creek)
Gül açılır yaz olur ninni (The roses blossom and it is summer)
Ben yavruma gül demem ninni (I would not call my little one a rose)
Gülün ömrü az olur (Too short is a life of a rose)
Hû hû hû yavrum ninni (Ee, ee, ee, my little one, ninni)
Shakespeare starts one of his sonnets with a rhetorical question: “Shall compare thee to a
summer’s day? Then, he argues back by saying that no, he would not because a summer’s day may not
be perfect as it may be cloudy, windy, etc. while “thou are more lovely and temperate” and “thy eternal
summer shall not fade.”
The lyrics of the lullaby above states without questioning that no, he/she would not call his/her
child ‘a rose’, because the rose’s life is too short. I have been struck by the same poetic art in both
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of these verses.
The next lullaby is a folk song from Bayburt, now the capital of a province in Eastern Anatolia.
The song utilises a Hüseyni-like scale, like many other Anotolian songs. It is actually a lament-lullaby
(ağıt-ninni). Initially, in a somewhat recitative manner, it tells the story of a baby whose cradle had
rolled over from the earthen flat top of the house where the family was probably sleeping during the hot
Anatolian summer nights. The parents lament the baby’s loss by saying things like he/she loved the baby
more then his/her mother and father. Mid-way there is a (düyek like, 4/4) change of meter and there
comes an irresistable “nenni” tune. No baby could fail to fall asleep to such a tune.
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Bebeğin beşiği çamdan (Baby’s cradle made of pinewood)
Yuvarlandı düştü damdan (It rolled over and fell off the earthen roof )
Ben bebeği çok severdim (I loved my baby very much)
Hem anamdan hem babamdan (More than my mother and my father)
Nenni, nenni, nenni bebek (Nenni, nenni, nenni, my baby)
(Some words changed according to Sarısözen)
Karadeniz, M.Ekrem. Türk Mûsikîsinin Nazariye ve Esasları. Ankara: Türkiye Đş Bankası Yayınları, 1983.,
s. 783.
Gökçen, Dr. Đlhami. “Dandini Dandini Dastana”, Musiki Mecmuası, No. 461, 1998, s. 2225 ; Türk Musikisine Katkılar, Ankara: Ürün Yayınları, 2008., s. 275-281.
Sarısözen, Muzaffer. Türk Halk Musikisi Usulleri. Ankara, 1962., s. 34.
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Advertise online with TELVE
+1000 Turkish Canadians visit Telve’s site every month after it’s publish online.
www.turkishcanada.org is the most visited Turkish Community website
Attract the community’s attention with your advertisement.

Telve’s monthly advertisement rates:
Full page: $200
Half page: $100
1/4 page: $50
Business Card, 1/8 page: $30
Discounts:
3 months advertisement: 5%
6 months advertisement 10%
1 Year advertisement: 15%
For further information contact us at:
info@turkishcanada.org
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Asumanca Lezzetler

S

evgili Telve okuyucuları,

Bugün sizlerle paylaşacağım cheesecake tarifim tam 26 yıllık. Bu tarifi babalar günü
dolayısı ile bütün babalara ve özellikle sevgili eşime ithaf ediyorum. Kanada’ya ilk geldiğimde
bir arkadaşımda yemiş, hemen tarifini almış ve o günden beri de başka tarifleri
denemeye gerek görmeden hep bu tarifle yapmışımdır.
Son yıllarda Türkiye’de de “peykek“ (peynirli kekin kısaltılmış hali olmalı) adı ile farklı
peynirlerle yapılıyor. Ben ’labne’ peyniri ile yapılanını denemiştim, çok güzeldi.
Biz Türkiye için geri sayıma başladık, gelecek 2 sayımıza tarifleri Türkiye’den göndermeye çalışacağım. Özellikle Bodrum pazarındaki sebzeleri, meyveleri ve Ege’mizin
değişik otlarını sizlerle paylaşmak keyifli olacak.
Hepinize keyifli ve güzel bir yaz diliyorum, kalın sağlıcakla...
Sevgiler,
Asuman

ÇĐLEKLĐ CHEESECAKE
MALZEMELER:
Tabanı için:

•

3/4 cup ceviz (robotta çekilmiş)

•

3/4 cup Graham cookie crumbs

3 yemek kaşığı eritilmiş tuzsuz tereyağı
Ceviz kullanmazsanız;
1,5 cups crumbs
Đçi için:

• 2 adet philadelphia cream cheese
(oda sıcaklığında)
•

4 yumurta (oda sıcaklığında)

•

1+1/4 cup şeker

•

1 yemek kaşığı limon suyu

Birkaç damla vanilla extract
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Üzerine:

•

500ml. sour cream

1/4 cup şeker
Süslemek için:
Taze meyve ya da istediğiniz bir pie filling
HAZIRLANIŞI:
Fırınınızı 325F (165C) ye ısıtın, fırının bir köşesine içi sıcak su dolu bir kap koyun (pişerken peynirin
üzerinin çatlamasını önlüyormuş)

•

Cheesecake tabanını hazırlamak için; 23 cm’lik kelepçeli bir kalıbın tabanına parşömen kağıdı serip,
bir kenara ayırın.

•

•

Crumb’ları erimiş tereyağ ve ceviz ile karıştırıp, kalıbın altına yayın.

Buzdolabından en az 1 saat önce çıkarmış olduğunuz peynirleri mikser ile biraz ezin, sonra sırası ile 4
yumurta, 1+1/4 cup şeker, 1 yemek kaşığı limon suyu ve birkaç damla vanilla extract ı da ekleyip,
pütürsüz olana kadar tekrar karıştırın.

•

Peynirli karışımı taban malzemesini üzerine döküp, hava kabarcıklarını çıkarmak için biraz tezgaha
vurup, önceden ısıtılmış olan fırında, 40-45 dakika pişirin.

•

•

Kek pişerken, sour cream ve şekeri karıştırın, bir kenarda bekletin.

•

Kek pişip, biraz ılındıktan sonra, en üste sour cream i döküp tekrar 325F-165C de 5 dakika pişirin.

•

Soğuduktan sonra üzerini kapatıp en az 1 gece buzdolabında bekletin.

Ertesi gün, kalıptan çıkarıp, arzu ettiğiniz gibi süsleyip, afiyetle yiyin...

http://www.arnavutcigeri.blogspot.com/
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Babalar Günü Şiirleri

ŞĐĐR KÖŞESĐ

balarımıza da şükran borçluyuz. Doğurdukları gün
anneler büyür, bebelerini kucaklarına aldıkları an
kadınlar olgunlaşır. Ama babaların bu olgunluğu
yaşaması tabiiki zaman alır. Bebek ağladığında
evgili Telve okurları,
telaşla ve heyecanla, ne yapacağını bilmez şekilde
döner durur babalarımız. Ama zamanla öyle bir
Yaşamın canlandığı güzel
Mayıs ayında sevgili annel- sorumluluk kazanırki çelik kesilir evladını korumak
için, ömür boyu yavrularının arkasındadır. Bilirizki
erimizin gününü kutladık. Heren zor günümüzde babamız oradadır. Korkumuz
kesin sevinçle tatil planları
yoktur.
yaptığı, ruhumuzun yazın
gelişiyle can kazandığı bu güzel Haziran ayı’nda da
Tüm babaları sevgiyle anıyor ve kucaklıyor,
sevgili babalarımızın gününü kutluyoruz. Annelhepsine teşekkürlerimizle birlikte 'Babalar
erimizin nasıl hakkını ödeyemezsek aynı oranda baGününüz Kutlu Olsun' diyoruz.
Nilgün Erinç

S

Babama (Babalar Günün Kutlu Olsun)
Sana, çiçekler getirdim baba,
Sana, torunlarından sevgiler
Đğde kokularını getirdim sana,
Hanımeli ballarını...
Đyot kokusunu Ege’nin..
Toprağın kokusunu örtmek için,
Bebek kokusu getirdim sana.
Bak üçüncü pazarı geliyor Haziranın,
Ezgisi yanık türküler getirdim sana
Yılların söndüremediği
Yangın alanı yürekte,
Özlemlerimi getirdim sana.
Toprağın karanlığını kaybetmek için,
Sevginin ışığını getirdim sana.
Babam, yarım kalmış bir öykünün
Hazan yapraklarını getirdim sana
Bugün hergün gibi senin günün
Bugün hergün gibi senin özlemin
Babalar günün kutlu olsun.

Arzu Öztürk
Home/Ana Sayfa
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Melek Ökten

D

eğerli Telve okuyucuları,

Sıcak yaz günlerinin usul
usul kendini gösterdiği bu güzel
Haziran ayında, en büyük güven
kaynağımız, bizi BĐZ yapan ve haklarını asla
ödeyemeyeceğimiz iki fedakar insandan biri olan
BABALARIMIZIN gününü kutluyoruz. Başta
varlığıyla bana her zaman gurur, güven ve güç
vermiş, biz evlatlarının ihtiyaç ve mutluluğunu
daima kendi isteklerinin önünde tutmuş olan Sevgili
Babamı sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum. Bugün
başardığım her şeyden senin payın var babacığım,
senin gibi bir babanın kızı olduğum için çok
mutluyum. Nur içinde yat biricik Babam, sen daima
kalbimizdesin.
Tüm babaları saygı ve sevgiyle anarken, her türlü
fedakarlıkları için sonsuz teşekkürlerimizi iletiyor,
hepinize mutlu, sağlıklı ve tüm sevdiklerinizle
birlikte geçireceğiniz nice güzel Babalar Günleri
diliyoruz.
Sevgiyle kalın...
Melek Okten

Bir Babanın Dilinden
Baba
Baba
Baba
Baba

olmak,
olmak,
olmak,
olmak,

dağ gibi
gönlü saray gibi
her derde şifa gibi
bir rüya gibi

Baba olmak, değildir cismi
Baba olmak, değildir resmi
Duyulunca, evde ismi
Kucağına atlamalı çocukların her birisi
Baba rahmet
Baba merhamet
Baba aş, baba ekmek
Babaya düşer, çile çekmek
Baba
Baba
Baba
Baba

koruyucu
kollayıcı
dert, baba acı
tüm dertlerin tek ilacı

Benim babam
Hiç kötülük yapmadı kimseye
Dürüstlük hep ilkesi oldu
Yön verdi iyiye, güzele
Benim babam memurdu
Özel adamdı, güzel adamdı
Babam benim adam gibi adamdı
Hiç kula kul olmadı
Haram'a hiç dokunmadı
Đyiliğe yaklaştı, kötülüğe
bulaşmadı
Benim babam memurdu
Özel adamdı, güzel adamdı
Babam benim adam gibi adamdı
(Serdar Sayıl-2007)

Baba huzur
Baba bereket
Baba eli nasırlı
Babanın kalbi yumuşak

Güngör Celep

Home/Ana Sayfa
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Chrysler 300S: The Return of the American

WHEELS & ROADS

Varol Karslıoğlu

performance.

varol@rogers.com

In the USA and Canada the “Big Chrysler” is
offered with three different engines:

C

hrysler had introduced
the revamped 300
Series for the 2012 model
year during the North American International Auto
Show in Detroit in January
2011.

300 (C) V6 Pentastar with 3.6 lt. (292 HP),
300 (S) V8 Hemi with 5.7 lt. (363 HP) and
300 (SRT) V8 with 6.4 lt. (470 HP).
Hitting The Road
My test car was a 300S, the
middle version with the 5.7
liter hemi engine. The name
“hemi” originates from
hemispherical combustion
chamber and dates back as
early as 1940’s to generate
maximum power especially
in drag races.

Similar to Cadillac of GM or
Lincoln of Ford, Chrysler’s
position within the FIATChrysler Group is crucial as
the luxury flagship brand.
After the American-Italian
marriage connecting both
sides of the Atlantic,
I drove the Chrysler flagship
Chrysler is expected also to The Cockpit is well designed and beautifully crafted
sedan for about 500
inject fresh blood to Lancia,
kilometers across the GTA
the Italians’ noble brand in the form of rebadged
and the Southern Ontario.
Chrysler models. This model is already on sale as
Lancia Thema in Europe.
The powerful V8 delivers a maximum torque of 534

T

Nm. This is impressive and
he competition in the
felt during acceleration, lane
North American luxury
changing and passing on the
sedan segment is very
highway, as well as on
tough and largely dominated
country roads. The bold
by the Germans, even if not
American accelerates from
as strongly as in Europe.
zero to 100 in slightly less
During my one-week test
than 6 seconds. This
drive I searched the answers
performance level provokes
about how good is the sedan
you to take this car to
from Detroit in comparison
Germany where outdated
with other established names Hemi, an iconic powerplant lasting for decades
North American speed limits
like: Mercedes E Class, BMW
are not a problem. The average consumption of
5 Series, Audi A6, Lincoln MKS, Cadillac XTS, Lexus
around 11.5 liters in the mixed mode is very
GS, Infiniti M and Acura TL.
reasonable for a car weighing 1962 kg. That’s not
all about it: The technology, called MDS (FuelSaver
Olivier Francois, Chrysler’s brand director (then)
defined the 300 Series as “affordable luxury” during Multi-Displacement System) allows the engine to
its launch one and a half years ago. Since then, this seamlessly switch from eight cylinders to four
during cruising.
model proved its success with a brilliant sales
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he multilink
suspension system in
front and rear are
adjustable. The
chassis provides a
level of comfort so
good and mature,
Crabby Joe's is a good choice if that I was not afraid
to compare it to the
you want to stick to Italian
BMW 5 Series. It is
cusisine in your visit to Port
worth remembering
that the 300 Series shares some platform
components and development history with the EClass of Mercedes. An asset inherited from the days

Rich nutrients pose a challenge for Lake Scugog

of the Daimler-Chrysler Era.

WHEELS & ROADS

British style shopping is possible in the small, loyalist
town of Port Perry

speed automatic transmission ( An 8-speed from
the German ZF is also available), GPS navigation
system with rear-view camera and front/rear park
assist, four-wheel ABS, traction stability control, Uconnect Bluetooth system, HVAC with dual zone
automatic control, “Beats” 10-speaker sound
system with 552 Watt Amplifier and subwoofer in
the trunk, adjustable suspension, HID headlamps,
20” polished aluminium wheels with all-season
performance tires, rain-sensing wipers, blind spot
monitoring system, power sunroof, power-adjusted,
cooled and heated front seats with memory
function, heated side mirrors, dashboard with

From a design point of view, the car has a high
beltline and a very masculine look. I found it even a
bit claustrophobic. However, once you sit behind
the steering wheel (or on the passenger side) the
feeling of claustrophobia quickly vanishes. Front
seats are adjustable in every possible direction to
deliver the maximum comfort. Even the big power
sunroof does not reduce the headroom.
Specifications and Pricing
The test car provided by Chrysler Canada is fully
loaded:
The standard and optional equipments include: 5-

The chrome and carbon combination makes
a bold statement for the sporty S

carbon-fibre treatment , heated and leather-
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WHEELS & ROADS

populations of weeds. Nutrients enter the lake in a
number of ways. One important source is the runoff
from the lawns. Large grass lawns contain
fertilizers and pesticides which contribute to weed
growth in the lake.
The ecologically fragile lake attracts thousands of
vacationers and weekenders particularly from the
GTA particularly in the summer months.
Conclusion:
The information screen hosts much more than the

wrapped steering wheel with audio controls and
shift paddles, remote engine starter, adaptive
cruise control with forward collision warning. And
this nice and luxurious interior comes with seats in
red nappa leather with silver-accent stitching. The
MSRP including these options is nearly 55,000
Canadian dollars. This price tag is at least around
10K cheaper than a comparable German Sedan
from Stuttgart, Munich or Ingolstadt.

If you need a large and powerful sedan “Made in
America”, Chrysler 300S will positively surprise
you. In the last couple, turbulent years with tears
and blood, the “Bigs of Detroit” reinvented and
revisited their glorious pasts. The consumers still
profit from it.
If you are not convinced, book a test drive with a
Chrysler 300. You will understand what I mean.
For the most accurate and updated
information on specifications and pricing,
please visit:

Port Perry and Lake Scugog
As part of our test drive and with five people on
board, we drove to Port Perry, a town on the Lake
Scugog in the Kawartha Region. Port Perry, with a
population of around 10,000 was founded by
Reuben Crandell, a united loyalist in 1821. This
beautiful town is one-hour drive from Downtown
Toronto.

W

ith a landmass of about one million
square kilometers Ontario is 25 per cent
larger than the entire Turkey. It is hardly
believable that our province has nearly three million
lakes. There are 3,900 lakes bigger than three
Red nappa leather fits well to black dominated colour
square kilometers. No surprise that Canada has the
largest freshwater reserves in the world. Scugog is www.chrysler.ca
a shallow, warm water lake and a popular
destination for boating, fishing and swimming. It is
part of the Trent-Severn Waterway. The lake is
Home/Ana Sayfa
very rich in nutrients. This results in large
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A n n o u n c e m e n t

Women’s Market Familiarization Trip/Trade Mission
to İstanbul, Turkey
September 23-29, 2012

We would like to thank you for your interest in our upcoming Market Familiarization Trip/Trade Mission to Istanbul
September 23-29. We have been working on details and logistics, and would like to give you this update and outline of
next steps.
Here is the schedule:
Sunday, Sept 23: Depart Toronto late evening
Monday, Sept 24: Arrival around 5:00pm
Tuesday, Wednesday, Sept 25 and 26: Trade Mission
Thursday, Sept 27: City tour and wrap-up dinner
Friday, Sept 28: Additional optional tours or meetings
Saturday, Sept 29: Departure or optional country tour

Our preliminary program includes:
A welcome session featuring a briefing by the Canadian and Swiss Consulates and informative presentations from
local speakers. (Members of OWIT’s Geneva Chapter are hoping to join us on this mission)
Roundtables with members of Turkish business organizations
Networking events with Turkish business organizations and women’s business associations
A city tour (including lunch)
Wrap-up dinner
Plus, as a value-add, potential one-on-one business matching meetings for Canadian participants through the
Canadian Consulate. (The various networking events may also present opportunities for you to meet others with
whom you may want to set up meetings while you are there.)
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Announcement
Please note that the KAGIDER Women Entrepreneurs’ Association Summit originally scheduled for September 27-28
has been postponed, so obviously there is no extra fee for that component. We have been working with additional
interested partners to provide other networking opportunities, and the response has been good. Since we are still
planning and in discussions with the various groups, things could change or be added, but we wanted to give you a
general idea at this point.
Here are some additional details:
Registration fee for trade mission participation: For OWIT members: CAD $600. For non-members: CAD$800. A
deposit of CAD$250 is required by June 30. No deposit refunds after July 31. The balance (CAD$350 for OWIT
members and CAD$550 for non-members) will be due by July 31 and is non-refundable. Cheques are payable to OWITToronto. Mail to OWIT-Toronto, c/o Gail Morris, 65 – Thirty-Seventh St., Toronto, Ontario M2W 3C7, writing “Istanbul
trade mission” on the front of your cheque.
Airfare and accommodations: We have negotiated a special group rate with Stellar Travel Inc. GSA of Turkish
Airlines (for example, from Toronto, direct flight, which includes airfare, Eresin Taksim Hotel for 5 nights, double
occupancy, in Istanbul, transfers, breakfasts, a full day city tour and 1 day lunch for CAD$1,650 including taxes; single
supplement approx. $285 extra), which is an excellent rate. A non-refundable deposit of $400 ($300 towards hotel and
$100 towards airfare) is due the end of June as Istanbul is an extremely busy city and hotels are filling up quickly.
Departure from other cities to get to Toronto to catch this direct flight is available. Contact Turkish Airlines and provide
the code OWIT to make your deposit. Contacts are: Darlene Paolucci at darlene.paolucci@thycanada.com
416.596.8668 ext 223 or Nihat Mercan at nihat.mercan@thycanada.com 416.596.8668 x 205.
Optional Tours are available after the trade mission – one through Western Turkey and one to Greece. We will send
that information soon.
If you plan to participate in this mission, please respond to me via email as soon as possible by completing and returning
the attached form which also asks for the major business objective that you are seeking to accomplish on this mission.
We encourage you to send in your deposit as soon as possible and no later than June 30, 2012 to confirm your
participation. The sooner we receive that, the sooner we can put the wheels in motion to collect the necessary additional
information from you to try to set up one or two business matching meetings through the Canadian Consulate.
We will continue to keep you informed about the mission as details firm up. In the interim, we look forward to hearing
back from you. Let us know if you have any questions in the meantime.
Trade Mission Committee
Susan Baka, sbaka@baycomm.ca, 416.410.1654
Alma Farias, afarias@tradepartners.ca, 905.827.5646
Gail Morris, gmorris@georgia.org, 416.998.9622
Evnur Taran, aetaran@globalserve.net, 416.666.9647
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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 ( for one year starting signed date )

Member contact info:
Title: Mr. ( )

Mrs. ( )

Miss. ( )

Ms. ( )

Name: ___________________________________

Last Name: ________________________

Occupation: _______________________________

Address: _________________________________

City: ______________

Postal code: _________Province: __________

E-mail: ___________________________________

Country: ____________

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
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BE PART OF TURKISH CANADIAN COMMUNITY

T

urkish Society of Canada (TSC) is a not-for-profit organization that was founded in September 2006. The main objectives
of the TSC are to increase support in the Turkish Community; to
create visibility of the Turkish Canadian Community in Canada; to organize cultural, social and artistic activities for the Turkish Canadian
Community members; to represent the Turkish Community and Culture
in Canada the best way possible.

5100 Erin Mills Parkway
P.O. BOX 53060

Visit our website http://www.turkishcanada.org/
&
at Face Book
And get connected with the Turkish Society of Canada.
Follow us at Twitter:
TRSocietyofCanada(@TRSocieyofCAN)
Telve is published monthly with the continuous support from
community members. All the current and past issues can be accessed
through www.telve.turkishcanada.org

Thank you for your support.
Latest member count is:

If you would like to promote a cultural activity or suggest events that
you would like to see, please let us know!

289

Email us at info@turkishcanada.org.

JOIN OUR CONTINUOUSLY GROWING NUMBER OF
THE MEMBERS!

•

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

•

Please consider the environment before printing the
TELVE
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