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Evnur Taran 

aetaran@globalserve.net 

Sevgili Okuyucularımız, 

Bu yaz, tatillerini erteleyip, 

Toronto’da kalmayı tercih 

edenlerimiz hoş sürprizlerle karşılaştı.  Sayıca yüksek 

bir katılım ile kutlanan “1 Temmuz Kanada Günü” 

pikniğinin ardından Türk sanatçılar, plastik sanatlar, film 

ve müzik alanlarında bahar çiçekleri gibi açtılar. Resim 

sergileri, konser ve film festivallerinde hepimizi 

gururlandırmaya devam ediyorlar. Bu sayımızda Emre 

Yurga Riverdale Art Walk’a katılan ressamlarımızdan 

Sibel Coşkuner’i tanıtıyor. Önümüzdeki sayılarda da 

birer birer bütün sanatçılarımız ile sohbetlerimiz devam 

edecek. 

1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu 

(…”Türkiye Limanları ve sahilleri arasında yük ve yolcu 

taşınması ile kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri, Türk 

Vatandaşları ve Türk Bayrağı taşıyan gemilerce yapı-

lır…”) nedeni ile her yıl 1 Temmuz günü Türkiye’de 

“Denizcilik ve Kabotaj Bayramı” olarak kutlanır.  Bu sayı-

da yazarlar grubumuza katılan Özen Vekiloğlu, Deniz-

cilik Bayramı nedeni ile bizlere ilk Kadın Deniz Subayı-

mız Sn.Türkan Suyolcu Menteş’i tanıtıyor.  “Kanada 

Günü” pikniği ile ilgili haberi Lale Küstü’nün kaleminden 

okuyoruz. Elvan Eryöner Denizkuşu Ege sahillerinde.. 

Karaburun’un derinliklerine dalıp dalıp çıkıyor, ve “YAZ 

YAZ YAAAZZ!” diye sesleniyor. Elvan’ın yolladığı sualtı 

resimleri nefes kesici. Yazısını da bir çırpıda okuyup 

“yaz yaazz” demek geliyor insanın içinden.. Egenin bütün 

güzelliklerini yaz bize !..  Prof. Mustafa Koç: “Garip şey 

çikolata. Hem tatlı hem acı. Hem cömert, hem acımasız..” 

derken, yerken hiç düşünmediğimiz konuları vurguluyor; 

üretimdeki adaletsizlikler.. Fildişi Sahilleri’ndeki  

üreticiler.. köle çocuklar.. ve de..  

Prof. Naciye Yıldız, Cengiz Dağcı’nın Kırım Türkleri’nde 

halk kültürü konusunu işlemeye devam ediyor. Dr. Haluk 

Özçelik, “detoks” üzerine yazıyor ve detoks’un muhtemel 

zararlarına dikkatlerimizi çekiyor.  Aile ve Çocuk 

Uzmanı’mız Sevda Akıllı, “İyimser Olma ve İyimser 

Çocuk Yetiştirme”nin sırlarını bizlerle paylaşıyor ve bu 

konu ile ilgilenen ailelere  Martin E. Seligman’nın kitabı: 

“Learned Optimism: How to Change Your Mind and Your 

Life”i öneriyor. Dr. Mehmet Danış, “Wanted: The 

Unreasonable” başlıklı yazısında gençlerimize yönelik 

yeni bir burs projesi olan “Dr. Danış - Be Un-

reasonable Award”unun duyurusunu yapıyor. Bu 

girişiminden dolayı Dr. Mehmet Danış’ı kutluyoruz! 

Önümüzdeki sayıda bu burs ile ilgili detaylı bilgileri 

yazacağız. Jerry Çopuroğlu, “Kiralık Konut” üzerine 

önemli ayrıntılara dikkatlerimizi çekiyor. 

Dr. Erhan Berber, “algılama”, “anlaşma” ve “çatışma 

önlenmesi ve çözümü” konulu yazısında kendi deyişi ile 

bizleri kısa bir yolculuğa davet ediyor. Emre Yurga, 

“postmodern güçler”den ortaya çıkan “yeni gerçekler” ve 

“heterotopik/parallel gerçekler”in varoluşuna değinirken 

bizleri biraz ürkütüyor, biraz da derin düşüncelere 

daldırıyor. Halifax’ta Fısıltılar’da Deniz Gülerman’ın bu 

seferki konusu “Veda”. Alican Arat Koç ile Chinatown’da 

deniz mahsulleri yemeye gidiyoruz. Bu seferki 

restaurant’ımız: Xam Yu.. Dr. İlhami Gökçen’in “Türk 

Müziği” köşesinde, “Çocuk Şarkıları” söz ve notalarını 

bulacaksınız. Asuman Dinçer’in “Asumanca Lezzetler” 

tarifi Bodrum’dan. Deniz börülcesi salatasını kim 

sevmez? Bir de deniz börülcesini burada bulabilsek.. 

Nilgün Erinç belli ki İstanbul’u özlemiş; Orhan Veli’nin 

“İstanbul’u Dinliyorum” şiirini Türkçe ve İngilizce olarak 

bizlerle paylaşıyor. Melek Ökten’in tercihi de Cevat 

Şakir Kabaağaçlı’nın “Bodrum” şiiri. 

Hepinize keyifli yaz günleri diliyorum.. 
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Lale Küstü 

Lale-kustu@sympatico.ca 

 

erkese merhaba, 

1 Temmuz 2012 Pazar günü 
Turkish Society of Canada’nın 
her yıl düzenlediği ve artık ge-
lenekselleşen Kanada günü 
pikniği 115 kisinin katılımıyla 
başarı ile gerçekleşti. 1 Temmuz’un Avrupa kupası 
final maçına  rastlaması, şehirde aynı gün düzen-
lenen diğer aktiviteler ve yaz tatilinde olan üye-
lerimize rağmen pikniğe olan bu yoğun katılım 
bizleri çok mutlu etti. 

Bu sene pikniğimiz için farklı bir mekan olan Toron-

to’daki Serena Gündy Parkı‘nı seçmiştik. Şehrin 
ortasında olan ama aynı zamanda da araba parkı 
sorunu olmayan yemyeşil, çok güzel bir park bu. 
Bizim için ayrılan alan otoparktan biraz içeride idi 
ama ağaç ve direklere takılan işaretler, Türk bay-
rakları ve derneğin afişleri  sayesinde katılımcılar 
alanı bulmakta zorlanmadıklarını  söylediler. Alanın 
çok geniş olması nedeniyle çocuklar, gençler rahat 
rahat koşup, çeşitli oyunlar oynadılar. Oturmak için 
de ağaçların altı güzel ve serin bir ortam sağladı 
herkese. 

Tabii ki her pikniğin bir de yemek ve servis boyutu 

var; bu sene menümüz dönerli sandviç, salata, 
zeytinyağlı dolma, karpuz ve içecekten oluşmuştu. 
Dönercimiz Yaşın Usta başlangıçta koca döner 
makinesini alana taşımakta biraz zorlandı ama dö-
neri o kadar lezzetliydi ki herkes ona övgülerini 
iletti ve beğenerek yedi. Böylece o da başlangıçta 
çektiği zorluğu unuttu ve alandan mutlu ayrıldı. 
Rüçhan ve Nalan ikilisi sandviçlerin sarılmasına ve 
servisine yardım etti, bu da döner servisinin hızlı 
olmasına çok yardımcı oldu. Ben ise günün salata 
ve zeytinyağlı dolma masası sorumlusu idim:). 
Hem bu görevin hem de pikniğe katılmanın en 
güzel yanı uzun süredir görmediğim pek çok kişiyi 
görme ve sohbet etme imkanı idi. Sanırım bu nokta 
sadece benim için değil pikniğe  katılan herkes için 
geçerli idi.  

Bu güzel günü hatırlamamız için bol bol resim 
çekildi, Resimlerin hepsini  görmek için websitemizi 

ziyaret etmenizi öneririz (www.turkishcanada.org). 

Ancak, şunu da ilave etmek isterim ki piknik tam bir 
ekip çalışması idi. Gönüllü üyelerimiz bize 
malzemelerin alana taşınması, işaretlerin yer-
leştirilmesi, karpuzların kesilmesi, piknik sonunda 
malzemelerin toplanması, resimlerin çekilmesi gibi 
konularda çok yardımcı oldular. Buradan TSC olarak 
bize bu organizasyonda destek olan Canadian Herit-
age  Center’a, tüm gönüllülerimize ve de pikniğe 
katılarak bu günü renklendiren, bizlerle paylaşan 
tüm üyelerimize ve ailelerine gönülden teşekkür 
ederiz. 

TSC “Canada Day” Pikniği’nin Ardından… 
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Ayrıca, sizleri ve tüm dostlarınızı yakında detaylı 
duyurusunu yapacağımız , 20 Ağustos 2012 Pa-
zartesi  akşamı Jerusalem Restaurant’ta  düzen-
lenecek Ramazan Bayramı yemeğinde de aramızda 
görmek istiyoruz. 

Keyifli, sağlıklı ve neşe dolu bir yaz geçirmeniz 
dileğiyle. Đçten sevgiler.. 
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D U Y U R U 

Turkish Society of Canada - Geleneksel Bayram Yemeği  

20 Ağustos 2012 Pazartesi 
 
 

Turkish Society of Canada’nın geleneksel hale getirmeyi amaçladığı Ramazan Bayramı Yemeği 
etkinliklerinin 6.cısı  bu yıl North York’daki Jerusalem Restaurant’da 20 Ağustos 2012 Pazartesi akşamı 
düzenleniyor.  

Bayramın ikinci günü yapılacak olan ve şimdiden takvimlerinize işaretlemenizi önerdiğimiz bu etkinlik, 
hem geride kalan Ramazan ayının yorgunluğunu atmak, hem de tüm dostlar ve arkadaşlar ile biraraya 
gelerek bayramlaşmak ve  sohbet etmek amacını taşıyor. Mekan olarak da yine gerek şehirdeki merkezi 
konumu, gerekse Türk Mutfağı'na yakın menüsü ile konuklarımızın beğenisini kazanan Jerusalem 
Restaurant seçildi. Oldukça uygun olduğuna inandığımız fiatlar ise şöyle belirlendi: Dernek üyeleri: 
$27.50, Dernek üyesi olmayan yetişkinler: $30, 10 yaş ve altı çocuklar: $15.  Yemek servisinin saat 
19:00 ile 22:00 arası açık olacağı ve fiatlara meşrubat ve çay-kahvenin de dahil olacağı bu güzel 
etkinlikte sizlerle birlikte olmayı arzuluyor ve tüm dostlarınızla ve arkadaşlarınızla beraber sizleri bu 
yemeğe davet ediyoruz.  

Rezervasyon veya ek bilgi için info@turkishcanada.org yazışma adresini kullanabilirsiniz. 

 

Restaurant adresi: Jerusalem Restaurant, 4777 Leslie Street, North York, ON, M2J 2K8 

www.jerusalem-restaurant.ca 
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ozenvekil@gmail.com 

 

evgili Telve okuyucuları, 
bu ayki konuğumuz 
ülkemizin ilk kadın deniz 

subaylarından Emekli Kıdemli 
Deniz Yüzbaşı Sn. Türkan 
Suyolcu Menteş. 

Sevgili Türkan hanım bizler sizi sevgi dolu, 
güleryüzlü, fedakar, misafirperver, kalbinizi 
herkese en içten sıcaklığınız ile açan, 
muhteşem enerjiniz ve aktifliğiniz ile 
bizlere örnek olan bir dost olarak 
tanıdık ve sevdik.  Siz, aynı zamanda 
da ülkemizin ilk kadın deniz subayla-
rındansınız. Lütfen okuyucularımıza 
kendinizi tanıtır mısınız?  

Öncelikle hakkımda ki güzel düşünceleriniz 
ve benimle söyleşi yaptığınız için sizlere en 
içten teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ben 
Lüleburgaz’da doğdum. Đlk okul ve 
ortaokulu burada bitirdim ve daha sonra 
Đzmit Lisesi’nden mezun oldum. Üniversite 
eğitimimi, Deniz Kuvvetleri namına Dil-
Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nde askeri 
öğrenci olarak tamamladım. 

Askeri okula girmek idealiniz miydi? 
Yoksa tamamen tesadüf mü oldu? Kendi 
isteğiniz miydi yoksa aileniz ve çevreniz mi 
teşvik etti? 

Orduya ilk giren kız öğrencilerden biriyim. Aynı 
senelerde bir kız arkadaşımız (Đnci Arcan) 
kanunları incelemiş, orada askeri okula girecek 
öğrencilerin cinsiyeti hakkında hiç bir şart 
olmadığını öğrenmiş, müracaatını yapmış ve bir çok 
yazışmadan sonra kendisini Kara Harp Okuluna 
kabul ettirmişti. Böylece o bizlere yolu açmış oldu. 
Bu haber gazete ve radyolarda günlerce anons 
edildi. Ben bunu duyunca çok çok mutlu oldum ve 
asker olmaya o anda karar verdim. Benim ile 
birlikte asker olmak için müracaat eden kızların 
sayısı yirmibeş idi. Bazılarımız, Kara, Hava ve Deniz 

Harp Okullarına kayıt oldu. Bizler de askeri talebe 
olarak üniversitelere girdik.  Benim asıl amacım, 
Hava Harp Okulu’na girip pilot olmaktı. Sebebi ise 
çok sevdiğim ağabeyimin Hava Kuvvetleri’nde pilot 
olmasıydı. Ona çok gıpta eder ve çok takdir 
ederdim. Diğer bir sebebim ise Đzmit Lisesi’nde 
okurken askerlik dersi veren suvari binbaşı 
hocamızın verdiği ilhamlar olmuştu. Bunu sizlerle 
paylaşmak istiyorum. Bu hocamızın derslerini ve 
söylediklerini zevkle dinlerdik. Bir gün,”Çocuklar 
artık liseyi bitiriyorsunuz kendinize mutlaka bir 
istikbal düşünüyorsunuzdur ben de düşüncelerimi 
sizler ile paylaşmak istiyorum “ dedi. Herkes 
fikirlerini soyledi. Sıra bana gelince, ben de,”Eğer 
kızları askeri okullara alsalardı asker olmayı çok 

isterdim” dedim. Hocamız hafifçe gülümsedi ve 
“Bütün sınıfta kimse bizim mesleği düşünmüyor bir 
tek Türkan hevesli ama o da kız olduğu için 
olamayacak” dedi. O zaman, bu bana çok 
dokunmuştu ama sonra idealime kavuştuğumda 
cok sevinmiş ve değerli hocamı sevgiyle 
hatırlamıştım.  

Başlangıçta ailem bu isteğime çok karşı çıktı, 
bilhassa rahmetli babam katiyen razı olmadı. Daha 
sonra benim çok üzüldüğümü ve isteğimi görünce 
ikna oldular. Onların fikirlerini değiştirmelerine 
fırsat vermeden hemen Hava Harp Okulu’na 
başvurumu yaptım. Onlar da, gerekli evrakları 
hazırla ve 25 temmuz 1954’de okula kayıt için 

Türkan Suyolcu Menteş ile 
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müracaat et dediler. Büyük bir heves ve sevinçle 
herşeyi tamamlamaya başladım. En önemlisi,  
Eskişehir Hava Kuvvetleri Hastanesi’nden heyet 
raporu almaktı. Yanıma rahmetli anneciğimi de 
alarak Lüleburgaz’dan Đstanbul’a oradan da 
Haydarpaşa’dan gece trenine binerek sabaha karşı 
Eskişehir’e vardık.  Ben o zamanlar on sekiz yaşımı 
yeni bitirmiş, ayağımda lastik pabuçlar ve 
eşofmanla, anneciğim ise başı örtülü olarak 
hastaneye girdik. Orada bulunanlar 
bizi sevinçle karşıladılar, beni takdir 
ettiler, bizlere böyle sizin gibi gençler 
lazım diyerek işlemlerimi bitirip 
heyet raporumu hazırladılar. Annemi 
ve beni o gece hastanede misafir 
ettiler ertesi günü de Eskişehir-Đzmir 
tren biletimi verdiler annem beni 
Đzmir’e yolcu ettikten sonra kendisi 
de Đstanbul’a döndü. Tren de hiç 
uyumadım. Hem annemin yaptığı 
fedakarlığı hem de geleceğimi 
düşündüm tüm yolculuk boyunca. 
Trende benimle beraber on beş 
kadar erkek talebe vardı, hatta bir 
tanesi okul arkadaşımdı. Onlar ile 
konuşarak, hayaller kurarak Đzmir’e 
vardık. Ben bu yolculuk sonunda 
kararımı vermiştim artık bu yoldan 
dönüş yoktu.  Đzmir’de, orada polis 
olan ağabeyim beni ve iki erkek 
arkadaşımı karşıladı ve arabası ile 

Güzelyalı’da ki, Hava Harp Okulu’na 
götürüp teslim etti. Orada benden başka 
üç kız öğrenci daha vardı. Birisi Leman 
Bozkurt idi. Kendisi Türk Kuşu’ndan 
gelmiş Hava Harp Okulu’na girmeye hak 
kazanmış ilk kız talebe idi. Daha 
sonraları jet pilotu oldu. 

Kızların çok alışık olmadığı bir eğitim 
alanı askerlik.  Bize ilk gününüzden 
başlayarak okuldaki yaşantınızı biraz 
anlatır mısınız? 

Henüz dersler başlamamıştı. Kıyafetler 
için ölçüler alınıyordu. Okula girişimden 
yaklaşık on gün sonra Almanya’da pilot 
olarak görev yapan ağabeyim benim 
Hava Harp Okulu’na girdiğimi duyunca 

apar topar Đzmir’e geldi.  Uçmanın,  bilhassa 
hanımlar için kolay olmayacağını, bir çok 
zorluklarının olduğunu söyledi. Hava Harp 
Okulun’dan vazgeçmemi bir üniversite de askeri 
öğrenci olarak okumamı (O dö-nem bütün 
üniversitelere askeri öğrenci alınıyordu) tavsiye etti 
ve beni ikna etmeyi  

başardı. Ben de bu şekilde okuyacaksam,  Deniz 
Kuvvetleri namına okumayı tercih edeceğimi 

Türkan Suyolcu Menteş ile 
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kendisine söyledim.  Deniz 
Kuvvetleri için sadece Ankara Dil-Tarih ve Coğrafya 
Fakültesi’nde, kütüphanecilik bölümünde bir 
kontenjan vardı,  hemen başvurumu yaptım ve 
kabul edildim. Üniversite’de kütüphanecilik, sanat 
tarihi ve diğer yardımcı dersleri aldım. 1959 yılının 
Haziran ayında Deniz Teğmeni rütbesi ile mezun 
oldum. Dört yıllık üniversite tahsilim 
süresince Dikmen Kara Harp 
Okulu’nda kaldık. Toplam on beş kız 
öğrenciydik. Đki tanesi Kara Harp 
Okulu talebesi, bizlerde öğretmen 
sınıfı idik. Üniversiteye askeri kıyafet 
ile giderdik. Üniversite’de ilk yılımız 
başlamadan iki ay önce bizleri iki ay 
boyunca Kara Harp Okulu’ndaki 
öğrenciler ile birlikte askeri eğitime 
koydular.  Đkinci ayın sonun da yemin 
töreni yapıldı; artık üniversiteye 
gitmeye hazırdık.  Harp Okulu’ndaki 
hayatımız; sabah 6’da kalk borusu ile 
başlar ve saat 7’de kahvaltı 
masalarımıza oturmuş olurduk. 
Okulda bizler dahil toplam beş yüz 
talebe vardı. Hep beraber yarım saat 
süren kahvaltımızı yapar saat 8’de 
okul önünde sıra olur, yoklamadan 
sonra askeri araçlar ile okullarımıza 
dağıtılırdık. Öğlen yemeklerimiz Harp 
Okulu’ndan gelir, üniversitenin 

arkasında askeri öğrencilere tahsis 
edilmis yemekhanede bir subayın 
kontrolünde yemeğimizi yerdik. 
Derslerden sonra yine askeri bir 
araç bizleri üniversitelerden toplar 
Harp Okulu’na getirdi. 5:30 – 6:30  
arası etüd saatimiz vardı, herkes 
dershanelerde  toplanır ders 
çalışırdık.  Daha sonra akşam 
yemeği, yemekten sonra ikinci 
etüd olurdu ve bizler ders 
çalışırken başımız da bir bölük 
komutanı olurdu.  9:30’da yat 
borusu çalar ve yatakhanelerimize 
çekilirdik.  Yaz tatillerinde 
üniversite kapanınca bir aylık tatil 
yapar, ayın sonun da yine Harp 
Okulu’na döner askeri  kampa 
alınırdık. Kışın ise, Şubat ayında iki 

haftalık tatilimiz olurdu. Tatillerde yolculuk 
yaparken resmi elbise giyme zorunluluğu vardı. Bu 
bana büyük bir heyecan ve zevk verirdi.  

Kütüphane ve müze müdürlüğü ile uzun yıllar 
süren öğretmenlik tecrübeleriniz de var, biraz 
da onlardan bahseder misiniz? 

Türkan Suyolcu Menteş ile 
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1959 yılının Temmuz ayında, Deniz Harp Okulu’na 
kütüphane ve müze müdürü olarak tayin oldum. 
Göreve başladıktan iki ay sonra bu defa, Genel 
Kurmay, ARGE (Araştırma ve Geliştirme) 
Başkanlığına tayinim çıktığı için Ankara’ya döndüm. 
1961 Ağustos ayında, Deniz Kuvvetleri, beni orada 
bırakmayarak tekrar Deniz Harp Okulu’na tayin etti. 
Okula geldiğimde benim gibi aynı üniversiteden 
mezun olan edebiyat öğretmeni 
Yurdagül Ünlü ayrıca iki tane 
de Harp Okulu’nda okuyan bayan 
teğmen talebe vardı: Đlgi Yener 
ve Nihal Gökçakın.  

1970 senesine kadar Deniz Harp 
Okulu’nda önce kütüphane ve 
müze müdürü daha sonra da 
Eğitim Şube Müdürü olarak 
çalıştım. Ben oldukça disiplinli bir 
ailede yetiştim. Üç tane benden 
büyük ağabeyim vardı ve ben 
hep onları taklit ederdim. Bu 
bakımdan askeri okula 
girdiğimde askeri eğitim alırken 
hiç zorlanmadım. Kütüphane, 
müze müdürlüğü ve eğitim 

müdürlüğü yaptığım sıralarda öğrenciler 
ile ilişkilerim gayet iyiydi. Onlar hangi 
kitapları okumak istediklerini listeler 
halinde bana bildirirler, ben de 
inceledikten sonra Deniz Kuvvetleri’ne 
bildirirdim ve  en kısa zamanda kitaplar 
kütüphaneye gelirdi. Müzemiz de oldukça 
zengindi.  Eğitim Şube Müdürü olduğum 
zamanlarda öğretmenlerin müfredat 
programlarını inceler ve onların kitap 
haline gelmesini sağlardım. Öğrencilerin 
eğitimlerine ait her türlü bilgi benden 
geçerdi. Okulda çok güzel bir matbaamız 
vardı. Bu çalışmalarıma ilaveten Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı’nın izni ile, 
Heybeliada Lisesi’nde sekiz yıl boyunca 
haftada on saat beden eğitimi 
öğretmenliği de yaptım. Çok severek ve 
zevk alarak yaptığım bir görevdi. 

Öğrencilik ve meslek hayatınız 
sırasında Cumhuriyet tarihimizin önemli 
şahsiyetleri ile tanışma şansınız oldu mu?, 
kimlerdi bunlar? 

Evet, o yıllarda ki Cumhurbaşkanları,  Başbakanlar,  
Milli Savunma Bakanları, Kuvvet Komutanları ile 
tanışma şansım olmuştu. Bunlar çok güzel anılar 
olarak hep hafızamda.  Đsmet Đnönü, Celal 
Bayar, Cemal Gürsel, Fuat Köprülü, Süleyman 
Demirel aklıma gelen ilk isimler.  

Türkan Suyolcu Menteş ile 
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1966—Malta’ya giderken 
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Görevli olarak Malta’ya bir geziniz olmuştu, 
bana gösterdiğiniz fotoğraflardan 
anımsıyorum.  Biraz bahseder misiniz?. 

Orduda vazifeli iken dış ülkelere seyehatlerim oldu. 
Almanya, Đtalya, Đngiltere ve Malta’ya gittim. 
Malta’ya 1966 yılında iki Türk hanım subay olarak 
gittik.  Ben üst teğmendim, arkadaşım ise 
teğmendi.  Malta’lılar karşılarında iki Türk hanım 
subay görünce çok şaşırdılar. Orada Đngiliz 
donanması vardı, bizlere çok misafirperverlik 
gösterdiler.  Güzel anılardı. 

Evlendikten sonra mesleğinizden ayrıldınız ve 
Kanada’ya geldiniz.  Mutlu bir evliliğiniz,  
güzel bir aileniz olduğunu biliyoruz.  Eşiniz 
Güney Bey ile nasıl tanıştığınızı ve kılıçlar 

altında gerçekleşen düğün töreninizi biraz 
anlatır mısınız? 

Eşim Güney Menteş ile kendisi Genel Kurmay 
Başkanlığın’da yedek subaylığını yaptığı sırada 
tanıştık. Askerliğini bitirince önce Paris’e, sonra da 
Kanada-Toronto’ya gitti. Sekiz yıl sonra Türkiye’ye 
izinli geldiğinde beni aradı ve görüşmek istediğini 
söyledi görüştük ve evlenmeye karar verdik.  
Nişandan sonra o Toronto’ya geri döndü.  Ben de 
bilgi ve görgümü artırmak ve lisan öğrenmek için 
Deniz Kuvvetleri’nden bir yıllık izin istedim, fakat 
tam o sırada Kıbrıs harekatı oldu ve izin alamadım. 
Kibris harekatı sonrası isteğim kabul edildi ve izin 
aldım. 23 Mart 1968’de Türkiye’de evlendik ve 
Toronto’ya geldik.  Düğünümüz Kasımpaşa Ordu 
evi’nde oldu. Nikah şahitlerimiz okul komutanım 

Türkan Suyolcu Menteş ile 
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Tuğamiral  Ahmet Çakır ve eğitim komutanı  
Amiral Kemal Kayacan idi. Albayların tuttuğu 
kılıçlar altından geçerek dünya evine girdik. Kılıçlar 
altından geçerken çok çok heyecanlanmıştım, 
kalbim duracak gibiydi. Güney de aynı heyecan 
içindeydi. 

Ve Toronto günleri... 

Toronto’ya geldiğim yılın sonunda büyük kızım 
Ayça doğdu.  Bu defa doğum iznimi kullandım ve 
kızım beş aylıkken onu alıp Türkiye’ye döndüm. 
Çünkü bir senelik mecburi hizmetim vardı onu 
tamamlamam gerekiyordu. Dönüp onu 
tamamladım. Eşimin işinin Toronto’da iyi olması ve 
çocuklarımızın istikbali için Toronto’da yaşamaya 
karar verdik. Kıdemli yüzbaşı rütbesinde iken 
ordudan ayrıldım. Daha sonra küçük kızım Müge 
doğdu.  Madem ki çok sevdiğim mesleğimden ve 
arkadaşlarımdan kopup buralara geldim, burada 
yaşayıp çocuklarımı en iyi şekilde yetiştirmek 
hayatımın amacı oldu. Aile ve vatan özlemi hariç 
mutlu bir evliliğimiz oldu. Eşim her konuda oldukça 
anlayışlı ve yardımcı davrandı. Kızlarımız Ayça ve 
Müge bizleri üzmeden güzel okudular, ikisi de 
Toronto Üniversitesi’nden mezun oldular. Evimizde 
benim alıştığım ve uyguladığım bir disiplin vardı ve 

şimdi düşününce kızlarımın bundan fazlasıyla 
nasiplendiklerini gülümseyerek anımsıyorum. Ama 
onlar bu durumdan hiç şikayet etmediler.  
Aralarında on yedi ay yaş farkı var, ikiz gibi 
yetiştiler ve birbirlerine çok destek oldular. Güzel 
işler buldular, mutlu evlilikler yaptılar ve ikisinin de 
çok çok tatlı ikişer evlatları var. 

1 Temmuz, “Denizcilik ve Kabotaj Bayramı” 
sizin zamanınızda nasıl kutlanırdı? 

Denizcilik Bayramı bizler için çok önemliydi. O 
gün bütün okul personeli tören kıyafetlerini giyer, 
çelenkler hazırlanır, teğmenler kılıç kuşanır, bando 
takımı hazırlanır, Deniz Harp Okulu önünde 
merasim kıtası oluşur ve yüksek rütbeli subayların 
yer aldığı bölümde resmi geçit yapılırdı.  Sonrada 
donatılmış askeri gemilerle Kabataş’a gidilir, 
Dolmabahçe Sarayı önünde çelenkler denize 
atılarak gün coşku içinde kutlanırdı. 1 Temmuz’lar, 
ayrıca 23 Nisan’lar, 19 Mayıs’lar, 30 Ağustos’lar ve 
29 Ekim’ler büyük bir özlemle anımsadığım güzel 
günlerdi. 

Anılarla dolu bu güzel sohbet için çok 
teşekkürler...... 

Türkan Suyolcu Menteş ile 
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Let’s Meet Özen Vekiloğlu... 

 

zen has a strong understanding of different 
cultures, having lived and worked in several 

countries including Turkey, Europe, the Middle East 
and North America. With an academic background 
in Economics and Turkish Literature and Art, she 
has taught refugees and minorities in Turkey, and 
has many years of experience teaching Turkish to 
adults in Europe and in the Middle East. Özen has 
also conceptualized, planned and implemented 
projects for various non-governmental institutions, 
and has dealt with issues such as orphans, gender, 
women abuse and disaster relief. She has particular 
interest in building cultural and social friendship 
ties between the people of Turkey and Greece. She 
is presently enrolled in the "Work, Organization and 

Leadership" Masters of Art program at the 
University of Athabasca.Ozen is presently teaching 
Turkish Language lessons since four years at the 
University of Toronto / Continuing Studies Program.  

ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ            
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Elvan Eryöner DENĐZKUŞU 
 
 

 
 
ge’den bildiriyorum: burası 
çok sıcak ve daha da sıcak 
olacak :) 

Sıcak yüzünden her şey…  

Rehavet sıcak yüzünden…  

Tembellik sıcak yüzünden…  

Yüzmeye dalmaya gelince sorun 
yok; ama o da sıcak yüzünden:) 

Karaburun’dayım. Đzmir’de… Çok kimse bilmez… 
Türkiye’ye karşıdan bakarız biz… Güneşin doğuşu 
bir başka keyiflidir, Foça’nın üstünden… Geceleri ya 
mehtabı bekleriz ya da yıldızları kaydırırız… Kısacası 
huzur buluruz Karaburun’da… Bana yeryüzündeki 
huzur az derseniz, sualtını tavsiye ederim:)  

Gelir gelmez ilk yaptığım iş, yakın arkadaşlarımla 
acil buluşma hariç tabii, sualtıyla buluşma idi…  

6 ay aradan sonra ilk dalışı kolay bir noktadan 
yapalım dedik. Volkan ve Kağan (ğ nüfus 
memurunun ilavesidir) budyylerimle birlikte Küçük 
Ada’ nın Đzmir burnundan 8mt’den başlayıp 20-25 
mt civarında devam edecek basit bir güzergah 
belirledik, hazırlığımızı yaptık… Attık kendimizi serin 
sulara, ortak bir dostumuzun kollarına atılır gibi… 

Ben çok ara verdiğim için fotoğraf çekmeyeceğim 
ilk dalışlarda, size gelen görüntüler Volkan’ ın 
kamerasından… Biraz heyecanlıyım, acaba 
kulaklarım da hatırlıyor mu dalışı? Eşitlemesi kolay 
olacak mı? Kilo da aldım, ağırlıkları doğru 
ayarlayabildim mi acaba? Ayy bu BC de 
küçüüülmüüüşşş… 3 kişi dalıyoruz… Suda 
kuşandıktan sonra OK’ leştik ve inişe geçtik… 
Bizimkiler sürekli beni gözlüyorlar…  

OK?  

Kulaklar OK!  

OK?  

Ağırlık OK!  

Sorun yok, yaşasıııınnn…  

Önce erişte tarlasının üstünden gidiyoruz… Oofff 
yoruldum yahuuu… Akıntıya karşı palet vuruyoruz… 
Neyse dönüşü kolay olacak:). Bu dalışın bize 
armağanı 20 metrelerde bir kayanın altında 
rastladığımız istakoz olduJ. Gülmeyin hemen canım, 
Ege sularında pek alışık değiliz biz bu tür 
karşılaşmalara… Volkan ve Kağan fotoğraf 
çekiyolar, istakoz da ağır abi:)). Kollarını 
kavuşturmuş homur homur homurdanıyo sanki… 
Ben de üçünü izliyorum… En çok istakozu tabii… Bu 
keyiften sonra daha ne olsun ki deyip dalışı daha 
fazla uzatmadan geri dönüyoruz; bunda benim 
havamı bitirmekte olmamın da payı var tabii:)). 

Birkaç gün aradan sonra yine dalıştayım ben… 

YAZ YAZ YAAAZZ…  
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The Red Weed 

Fotoğraf: ©Volkan Anık 

Fotoğraf: ©Volkan Anık 

Đlk dalıştaki istakoz 

Foto # 1 

Foto # 2 
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Bu sefer zodiac botla ve 11 kişi gidiyoruz, 5 kişi 
sığ dalacak; biz derin… Ekibin lideri Volkan, ben 
de ona buddyim… Đki ekibe de cevap verecek bir 
dalış noktasına geliyoruz… Buranın adı “Đrem-
Mete”; dalış dönüşü trafik kazasına kurban 
verdiğimiz dalgıç arkadaşlarımızın anısına… Artık 
yabancılığı attım üstümden… Masmaviliğin içinde 
derin nefes alarak ilerliyorum… 30 mt 
civarındayız… Mürenler… Orfozlar… O da neee? 
Mavi bi deniz tavşanı… Volkan’a gösteriyorum…  

Oooo köşedeki müreni gördün müüü? Yanında bi 
de tüp kurdu açmış… Nefis bir kare olur! 
Voooolkaaannn….  

Mor deniz tavşanlarına baaakkk…  

Fotoğraf çalışmaları devam ediyor, bizim ekipten 
Mustafa da fotoğraf çekiyor ama flaşında problem 
olduğu için çok mutsuz, maskenin arkasından bile 
anlaşılıyorJ. E ben de diğer dalışta aliiim artık 
makinayı yanıma… En sonunda Volkan en güzel 
kareyi çekiyor ve çıkışa geçiyoruz… 

Dalış yapmayı çok özlemişim… Nasıl 
anlatsaaammm… Mürekkep şişesine damlayan bir 
su zerresinin hislerini anlayabilir misiniz?  

Đşte öyle bişey  

Sevgiyle k(d)alın… 

Açıklamalar:  

Volkan Anık: Canım arkadaşım, grubumuzun 
Vond’u, Mercan’ın babası, ulu dalgıç, dalış eğitmeni.  

Kağan Pehlivan: Nüfus memurunun muhteşem 
Türkçe’si sayesinde uzunca bir süre “yumuşak gli” 
diye seslendiğimiz ama artık kısaca Pehlivan 
dediğimiz dalış arkadaşımız, dalış eğitmeni. 

Mustafa Dönmez: Geçen sene Tahsin Ceylan’ın 
sualtı fotoğrafçılık kursunda tanıştığım dalgıç 
arkadaş. Bu durumda Tahsin Ceylan kim? 
www.tahsinceylan.com Türkiye’nin sayılı sualtı 
fotoğraf ve video ile görüntüleme üstatlarından 
biri.. 

BC: BCD kısaltmasının kısaltılması:) sualtında 
yüzerliğimizi ayarlamamıza yardımcı olan yelek 
(Buoyancy Control Device) Karaburun’da dalış 

yaptığımız merkez “cKc dive center” (Can-Kaan-
Cindemir kardeşler) 

Fotoğraflar: 

#1: 2inci dalışın son karesi.. mor tavşanlar..(daha 
fazla bilgi edinmek isteyenler için latince adı: 
cratena pregrina) 

#2: Đlk dalıştaki istakoz 

#3: murena helena.. Üzerinde de temizlikçi 
karidesler.. Benim tüp kurdu Volkan’da macro 
olduğu için çekilememiş:) 

#4: Mavi tavşan:) büyüklüğü tırnağımın beyazı 
kadardı (hypselodoris) 

http://theredboots.blogspot.ca/ 

YAZ YAZ YAAAZZ…  
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Foto # 3 

Foto # 4 

The Red Weed 

Fotoğraf: ©Volkan Anık 

Fotoğraf: ©Volkan Anık 
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arip şey çikolata. Domates, patates, yer 
elması, ayçiçeği ve mısır gibi Amerika 
kıtasının keşfinden sonra dünyaya yayılan bir 

bitki. Maya ve Aztek kültürlerinde elitlerin kullandığı 
kakao bitkisisin çekirdeklerinden yapılmış acı bir 
içecek olarak başlayan çikolatanın tarihi MÖ 1900 
lere kadar uzanıyor. Theobroma Cocoa, Latince 
adıyla tanrıların yiyeceği, çok uzun yıllar ayrıcalıklı 
bir bitki ola gelmiş. Yoksulların hayal edemeyeceği 
bir içecek. Daha sonra Avrupa elitine sunulmuş. 
Kralların, kardinallerin içeceği olmuş. Kimi biraz süt, 
kimi biraz şeker katmış.  

Çikolatanın yaygın tüketimi 19 uncu yüzyılda sanayi 
devrimine uzanıyor. Endüstri devrimi çikolatayı, 

kakao, kakao yağı, şeker, süt tozu ve başka katkı 
maddelerinden oluşmuş bir şekerlemeye 
dönüştürmüş.  Modern sanayi toplumununda 
çikolata da, çay, kahve ve sigara türünden çok 
kârlı legal uyarıcılar ve kitlesel keyif ürünleri 
sınıfına giriyor. Her sınıf insanın tüketebileceği bu 
yeni lezzet, modern sanayi toplumlarında eşitliğin 
ve demokratik tüketimin de sembolü olmuş. Parayı 
verdimi zengini de yoksulu da, Brahmini de, 

paryası da gofretinin, kolasının, tadını çıkarabiliyor 
artık. Modern pazar toplumunun adalet anlayışı bu.  

Kurumsal kârlılık ve kitlesel erişilebilirliğin bir arada 
olması, ham maddeninin olabildiğince ucuz olmasını 
da gerektiriyor.  Kakao üretiminin yüzde 39 unu 
gerçekleştiren Fildişi Sahillerinde yaşayan kakao 
üreticilerinin çikolanın ne olduğundan haberlerinin 
olmayışının nedeni zevksizlik değil, yoksulluk.  

Çikolatadaki sanayi devriminin Đngiltere ve 
Amerika’daki önderleri Fry, Cadburry, Rowntree, 
veya Hershey gibi aile şirketleri. Ortak yanlarından 
biri de dindarlıkları. Çoğu Hristiyan Quakers 

Küresel Çikolata 

GGGGGGGGGGGG            
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mezhebi üyesi. Çalışanlarına daha temiz ve adil 
çalışma koşulları sağlamasıyla ünlü Cadburry 
ailesinin kurduğu bahçe şehir Burnsville, 
Hershey’in Amerika’da yarattığı Herhsey, 
Pennsylvania sanayi kentleri, işçilerine bahçeler 
arasında kurulmuş, elektriği, suyu olan konutlar 
sağlamış, meyhanenin, sendikanın giremediği 
reformist kapitalizme örnekler oluşturmuş. Ama 
görünürdeki bu idealistliğe rağmen, ucuz kakaoya 
duyulan iştah, kakao üretiminin, belirli iklimlerle 
sınırlı ve emek yoğun oluşu, kakao üretiminde çok 
uzun yıllar köle emeğinin kullanılmasına, aile 
tarımının egemen olduğu koşullarda bile kakao 
üreticilerinin acımasız sömürülmesine neden olmuş.   

luslararası Kakao Örgütü’nün verdiği bilgiye 
göre her bir dolarlık çikolata satışından 
üreticinin eline geçen bunun  % 6sı. % 4 

aracının payı, % 3 şekere harcanıyor, 
hammaddenin işlenmesine ayrılan pay % 12 geriye 
kalan % 70 imalatçı ve perakendecinin elinde 
kalıyor. Kakao üretiminin % 75i üç ülkede 
gerçekleşiyor. Fildişi Sahili üretimin  % 39 unu, 
Ghana % 20,4 ünü ve Endonezya % 15,6 sını 
sağlıyor. Diğer belli başlı üreticiler Nijerya, 
Kameron, Ekvador ve Togo da toplam üretimin % 
19 unu karşılıyor (ICCO, 2010: 32).  

Üreticilerin % 95i küçük aile işletmeleri. Bunların 
büyük çoğunluğu yoksulluk sınırının altında yaşıyor. 
Yaşlı çiftçilerin, çocuk işçilerin egemen olduğu bir 
sektör (Parenti, 2008). Carol Off  kakao üretiminde 
duyulan yoğun iş gücü ihtiyacını karşılamakta 
komşu ülkelerden toplanıp getirilen çoğu 12 yaşının 
altında çocuk işçilerin, olağan üstü güç koşullarda 
zorla çalıştırıldıklarından bahsediyor.  ABD Devlet 
Bakanlığının 2000 yılında hazırladığı bir rapor kişi 
başına 140 dolara satılan 15,000 kadar Malili 
çocuğun  günde 12 saatlik vardiyalarla yılda kişi 
başına 135-189 dolara mukaveleli hizmete mahkum 
edildiklerinden bahsediyor (Off, 2007:133). 
Uluslararası kuruluşlar bu konuda çoğunluka sessiz 
kalmayı tercih ediyor. 

ildişi Sahili gibi başlıca tek ürünle dünya 
pazarlarına giren ülkeler özellikle 1980’li 
yıllarda IMF ve Dünya Bankası’nın baskıları ile, 

sektörde çalışma koşulları, çevre koruma gibi  
alanlardaki düzenlemeleri ticaretin serbestleşmesi 
ve dış yatırımları teşvik amacıyla kaldırmak zorunda 
kalmışlar. Kemer sıkma politikaları ise tarımsal 
destekleme ve kırsal kalkınma projelerinin 
durmasına neden olmuş.  1980 lerden bu yana 
dünya pazarlarında Kraft, Mars, Nestle, Ferrero ve 
Hershey gibi çikolata ve şekerleme devlerinin, 
Cargill ve Archer Daniel Midland gibi küresel tahıl 
tekellerinin egemen olduğu kakao ticaretinde 
sadece küçük üreticiler değil, dış borç girdabından 
kurtulamayan üretici ülkeler de kendilerine dikte 
edilen fiyatları ve koşulları kabul etmek zorunda 
kalmışlar. 2000 lerin başlarına kadar kahvede, 
şekerde, tropikal yağlarda, tütünde olduğu gibi, 
kakaoda da fiyatlar ciddi bir düşüş yaşamış (Tablo 
1). Gitgide yoksullaşan yoksul üreticiler her yıl 
düşen fiyatlara rağmen daha çok üretim yaparak 
hayatta kalmaya çalışmışlar. Erozyon, doğanın 
tahribi, kimyasal atıklar, biyoçeşitlilik kimsenin 
umurunda değil. Bu aşamada ne toprağın 
dinlenmesine, ne sürdürülebilirlik ilkelerine, ne 
organik tarıma dikkat eden olmamış. Yarı köle 
yoksul çocuk işçiler, kaybolan sendikacılar ve 
gazeteciler, siyasi hırslar, silahlanma yarışı için 

Küresel Çikolata 
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Tablo 1: Kakao fiyatlarındaki değişim

ICCO gündelik fiyatları 2008/2009 ABD $ 

UUUUUUUUUUUU            FFFFFFFFFFFF            
Kaynak: ICCO 2010, Tablo 2 Sayfa 31 den uyarlanmıştır. 
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talan edilen ürünler, ve bu konuda sessizliğini 
koruyan küresel kurumlar bu tablonun parçaları. 
Küresel tekellerin ülkeden ülkeye değişen fiyat 
politikaları küçük üreticilere, yoksul devletlere fiyat 

konusunda pazarlık şansı tanımamış (Tablo 2). 
Aracı tüccarlarsa sadece taşeronluk yapabilmiş 
devlere.  

Küresel Çikolata 

Yıl Brezilya Domini
k 

Ekvator Kameron Fildisi Gana Nijerya Malezya ICCO 

    Cumh/     Sahili       fiyatı 
2000/01 100 100 100 100 100 100 100 100 100   
2001/02 192 196 109 143 166 111 117 154 157   
2002/03 234 259 160 225 174 167 109 189 171   
2003/04 160 199 116 159 89 153 97 152 128   
2004/05 130 134 115   78 134 94 144 125   
2005/06 104 133 133 115 80 119 94 133 124   
2006/07 118 157 168   87 110 93 148 139   
2007/08 138 265 205   102 106 107 165 172   
2008/09 163 225 179 159 129 143  160 186   

Çikolata’nın devleri Kraft, Mars, Nestle ve Hershey 
çok güçlü de olsalar, kıyasıya bir küresel rekabette, 
küçük üreticilerin, tarım işçilerinin sorunlarından 
çok “bottom line” dedikleri kâr marjlarına 
odaklanmak zorundalar. Rekabet ve temerküz el 
ele.19 uncu yüzyılın büyük markalarından bir tek 
Hershey kalmış. Rowntree 1969 da Mackintosh’la 
birleşmiş, 1988 de de Nestle grubunun bir parçası 
olmuş. Cadbury 1969 da Schweppes’le ortak olmuş 
2007 de ayrılmışlar, 2010 dan beri Kraft’in bir 
parçası. Kraft’ın Philip Morris’le 1988 de başlayan 
birlikteliği General Food’un daha sonra Nabisco’nun 
da Kraft grubuna dahil olmasıyla devam etmiş. 
2003’de Altria’nın bir parçası olmuş. 2008’de 
Altria’dan ve Philip Morris’den ayrılmış. 2010 daki 
yıllık geliri 49 milyar doların üzerinde 127 bin 
çalışanı ve protfolyosunda binlerce  markası var.  
Gıda sektörünün devlerinden Nestle’de büyük 
çikolata grubunda. 6000 in üzerindeki marka, 110 
milyarlık yıllık gelir (2010) ve 281 bin çalışanıyla 
Nestle nerede yok ki? Mars’ın 2010 gelirleri 30 
milyar çalışanı 70 bin, Hershey’in ise 5.7 milyar 
dolar geliri 13700 çalışanı varmış 2010 yılında.  

ICCO ya göre ABD’deki satışlar kriter alınırsa,  
çikolata devleri arasında ilk onda Türkiye’den Yıldız 
Holding’de bulunuyor. Türkiye bu konuda oldukça 
yeni ama çok hızlı ve hırslı atılımlar yapıyor. Yıldız 
Holding’in bir parçası olan Ülker grubunun yıllık 1.5 
milyar dolarlık satışı ve 11 bin çalışanı olduğu 
tahmin ediliyor.  Ülker’in 2007 yılında Đsviçre asıllı 
Godiva Chocolatier’i 850 milyon dolara Campbell 
Soup’dan satın alması küresel ekonomi gözlemcileri 
açısından çarpıcı bir haber olmuştu (Shwiff, 2007). 
Ama nedense godiva.com sitesinde ne yeni küresel 
patronlardan ne Ülker’den bahseden bir satır 
görünmüyor. Küreselleşme böyle bir şey herhalde: 
sahip olduğunu bile dillendirmek istemeyebiliyorsun 
küresel imajı zedelememek için; ya da sahip 
olduğunuzda bile gerçekten neye sahip olduğu-
nuzdan pek emin olamıyorsunuz. 

Çikolata ve bisküvide Ülker’in ardından Eti’nin 
Türkiye pazarının büyük bir oranını kontrol ettikleri 
iddia ediliyor. Oral’a göre 2008 itibariyle 1,4 milyar 
TL büyüklüğe ulaşan pazarın %50’yi aşkın bölümü 
Ülker tarafından kontrol edilmekte; onu Nestlé ve 

Kaynak: ICCO 2010 Tablo 4, (Producer prices in constant terms), sayfa 33 den uyarlanmıştır. 

Tablo 2- Kakao Üretici Fiyatları Đndeksi (2000/01=100) 
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Küresel Çikolata 

Eti izlemekte. Kraft (Milka), Ferrero, Şölen ve 
Unilever (Algida) pazarın diğer önemli oyuncuları 
arasında (Oral, 2010). Türkiye dışında artık sadece 
Türk asıllı marketlerde değil, pek çok yabancı 

süpermarkette bile Türkiye’den tanınan büsküvi, 
şekerleme ve çikolataları bulmak sürpriz olmuyor. 

Şirket Net Satışlar 2011 

(ABD $ milyon) 
  

Kraft Foods Inc (ABD) 19,965 

Mars Inc (ABD) 16,200 

Nestlé SA (Đsviçre) 12,808 

Ferrero Group (Italya) 9,612 

Hershey Foods Corp (ABD) 6,112 

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (Đsviçre) 2,796 

August Storck KG (Almanya) 2,205 

Yıldız Holding (Türkiye) 2,095 

Meiji Co (Japonya) 1,791 

Arcor Group (Arjantin) 1,716 

Türkiye’de çikolata tüketiminde hızlı bir artış 
gözleniyorsa da, belli başlı çikolata tüketicileri 
arasında Türkiye’nin adı henüz geçmiyor. Gelişmiş 
ülkelerde %2 büyüyen çikolata pazarının Türkiye’de 
%10 büyüdüğü iddia ediliyor (Monster, 2008). En 
büyük çikolata tüketicileri (2009/2010) kişi başına  
5,67 kg ile Belçika, ardından Đsviçre (5,57 kg.), 
Almanya  (3,85 kg.), Đngiltere (3,70 kg), Fransa 
(3,61kg). Kişi başına düşen tüketim  de daha geri 
sıralarda olsalar da ABD (2,43 kg/kişi) ve Rusya 
(1,35 kg./kişi) ile sıralamadaki önde gelen ülkeler 
(Anga, 2010). ICCO’nun listesindeki ilk 15 kakao 
öğütücüsü ülkeler arasında da Hollanda (1inci), 
Almanya (2inci), ABD (3üncü) ve daha az oranlarda 
Fransa, Đspanya ve Đngiltere gibi çikolata ticaretinin 
kaymağını yiyen Batılı ülkelerle, Fildişi Sahili, 
Malezya, Gana, Brezilya, Endonezya başlıca kakao 
üreticisi ülkeler bulunuyor. Đlk 15 de Belçika ve 

Đtalya arasında 14üncü durumda Türkiye’nin 
bulunması bu sektördeki yeni gelişmeleri yansıtması 
açısından anlamlı (Anga, 2010).  

Çikolata uzun yıllar yabancı bir lezzet olagelmiş 
Türkiye’de. Daha çok Istanbul merkezli, küçük 
imalathaneler ve aile işletmeleri “bayramdan 
bayrama” yenen çikolataları hazırlıyormuş bu ilk 
yıllarda. Bunların belki de en bilineni 1924’te Todori 
Değirmencioğlu tarafından kurulan Elit Çikolata, 
“Elite Çikolata, Meyveli Şeker ve Karamela 
Fabrikası” adıyla Đstanbul’da faaliyete başlamış. 
1980lerde Küçük ailesine geçen Elit Çikolata ve 
Şekerleme’nin Genel Müdürü Burak Halimoğlu 
Türkiye’nin son yıllardaki küresel hedeflerinin 
sınırlarını yansıtıyor: “Đhracatta en büyük pazarlar 
Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetler.  

Kaynak: http://www.icco.org/about/chocolate.aspx 
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Đran ve Libya bizim için çok önemli pazarlar. Đran en 
büyük müşterimiz. Đran’a yaklaşık 2 milyon dolarlık 
bir ihracatımız var. Wallmart ile Brezilya ve 
Meksika’da da varız. Singapur, Tayland, Çin gibi 
ülkelerde de varız. 2012 yılı içerisindeki 
hedeflerimiz arasında Hindistan da var, 
çalışmalarımız devam ediyor.” 

Todori Değrimencioğlu’nun çikolatayı tanıttıkların-
dan biri de Konyalı Hamdi Kitapçı. 1970 lerde 
akıllardan çıkmayan reklam müziği “Çikolata, 
Şekerleme, Ender Yoksa Sakın Yeme” ile meşhur 
olan Ender çikolataları küresel ekonominin hızlı 
değişimine dayanamayan firmalardan biri. Şubat 
2010’da Vatan gazetesi krizde zor duruma düşen ve 
fabrikası boşaltılan Hamdi Kitapçı’nın “ev kiramı bile 
ödeyemeyecek hale geldim” diye yakındığını 
yazıyordu (Yüce ve Günay, 2010).  

ürkiye’de çikolata  üretiminde adı geçen 
firmalara baktığımızda, çoğunun Anadolu’dan 
kaynaklanan, helvacılıktan, şekercilikten veya 

ticaretten bir şekilde çikolata sektörüne kayan, 
küçük işletmeler şeklinde ortaya çıktıklarını 
görüyoruz.  1956 da kurulan Kent Gıda’nın gerisin-
de 1927 lere Diyarbakır’dan Mardin’e şekerlemeden 
helvaya uzanan bir tarih yatıyor. 2000 yılında 
Finans Bankı satın alan National Bank of Greece’e 
Eminönü'ndeki Ender Đş Merkezi'ndeki ofisini bila 
ücret teklif etmesiyle haber olan Ender Kitapçı 1940 
lara uzanan anılarında Anadolu ticaret sermayesiyle 
Istanbul sanayi sermayesi arasındaki erken bağlara 
ışık tutuyor. "Ailem ve ben çikolata işini Rumlar'dan 
öğrendik. Rahmetli babam Hamdi Kitapçı, Rum asıllı 
Todori Değirmencioğlu ile Elit Çikolata'yı kurmuştu. 
Đlk çikolata fabrikamız Tahtakale'de idi. Yanımızda 
250 Rum çalışırdı. Benim en iyi arkadaşlarım da hep 
Rumlar olmuştur. Saint Benoit'da okurken bir aile 
gibiydik. Bay Dodori evine ne alırsa, bize de alırdı. 
Hatta hiç unutmam biz Konya'da yaşarken evimize 
buzdolabı ve yemek odası takımı gönderdi. 1940'lı 
yıllarda yemek odası takımı çok lükstü. Hatırlarım 
ne çok sevinmiştik."  

Bugünün Anadolu sanayicisi sadece Istanbul’a değil, 
dünyanın dört limanına çıpa atıyor. Gaziantep’ten 
çıkan Şölen, Eskişehir’den doğan Eti ve Erden Gıda, 
Kırım muhaciri Ülker’ler, Samsun asıllı Melodi  
Çikolata (Uras, 2009), Konya asıllı Ender Çikolata 
bunların erken örnekleri.  

Daha yakın yıllarda Eskişehir , Gaziantep ve 
Karaman gibi merkezlerin bisküvi, çikolata ve 
şekerleme de ihraç merkezleri olma çabası içinde 
olduklarını gözlüyoruz.  Karaman Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Mustafa Toktay, Karaman'ın 
Türkiye'nin bisküvi üretiminin yüzde 30'unu 
gerçekleştirdiğini belirterek, 2011 yılında 4 kıtada 
100'den fazla ülkeye yaklaşık 300 milyon dolarlık 
bisküvi, çikolata ve gofret ihracatı gerçekleştirdiğini 
duyuruyor.  Bunun yankısı Gaziantep’ten geliyor.  
22 Mart 2012’de Dünya gazetesinde yazan Orhan 
Karadağ 2011 yılında 440 milyon dolar olan Türkiye 
çikolata ihracatının yüzde 24'ünün Güneydoğu 
Anadolu Đhracatçı Birlikleri (GAĐB) bölgesindeki 
illerden yapılığını, sadece Gaziantep'in Türkiye 
ihracatındaki payının yüzde 21 civarında olduğunu 
duyuruyor.   

Küresel liglerde oynamanın, artan hammadde, yakıt 
ve şeker fiyatlarına rağmen kalite ve pazar 
tuturmanın bedeli maliyetten bir şekilde kısmak. 
Burak Öz’ün Birgün’deki çikolata işçilerinin 
şikayetlerini dile getirdiği yazısı buna güzel bir 
örnek: “Sabah saat 8.00'de işe başlarız. Mesai 
bitimi saati 18.00 ama saat 21.00’den aşağı eve 
gitmeyiz. Taşıma işi çıktığında sabaha karşı saat 
3.00’lere kadar da çalıştığımız oldu. Đstirahat nedir 
bilmiyoruz” (Öz, 2012).  

Maliyeti düşürmenin bir başka yöntemi ise kaliteden 
taviz vermek. 2003 yılında hazırlanan ĐTO çikolata 
raporuna göre  “taklit mallar ile yapılan haksız 
rekabet çikolata sektöründeki en önemli sorun”. 
“Kakao çekirdeği, ambalaj malzemeleri, yağlar gibi 
ithalata dayalı hammaddelerin yüksek maliyeti 
enflasyon ile birlikte üreticiyi ve tüketiciyi zor 
durumda bırakmakta.” (Palacıoğlu, 2003) 

Küresel Çikolata 
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Bu konuda sektör içinden gelen uyarılar da konunun 
önemini yansıtıyor. “Yüksek kalitede ve az 
miktarlarda çikolata üretenler, seri üretimin kötü 
çikolata kalitesine neden olduğunu savunmaktadır. 
Bazı seri üretim çikolatalar, daha az miktarda kakao 
(pek çok durumda %7 gibi az bir miktarda) ve 
kakao yağı hariç yağlar içermektedir. Kötü fermente 
edilmiş ve/veya kavrulmuş çekirdekleri gizlemek 
üzere, ucuz çikolatalarda genelde bitkisel yağ ve 
yapay vanilya kullanılmaktadır.” (CKLT, 2012)  

üketiciler Birliği Genel Başkan Yardımcısı 
Kemal Özer, bayramlarda sağlıksız 
koşullarda, hileli üretilen çikolata ve 

şekerlerin halk sağlığını tehdit ettiğini duyuruyor 
(Hürriyet Sağlık, 2007). ''Amaç daha ucuza ve daha 
fazla satıp kar elde etmek.…. Bazı üreticiler, 
maliyeti azaltmak adına çikolata yapımında kakao 
yerine keçiboynuzu, fındık kabuğu, leblebi tozu ya 
da soya unu kullanıyor, fazlaca şeker katabiliyor. 
Kakao yağı yerine ucuz mutfak atığı yağlar, 
margarinler kullanılabiliyor. Bazıları ise bayatlamış 
çikolata ve şekeri yeniden işleyip piyasaya 
sürebiliyor.'' 

Capital Online 2004 de eski markaların gıda 
sektöründe yerli ve yabancı devlerin portföylerinde 
toplanmasını haber ediyor. O zamandan beri pek 
çok eski marka ya yok oldu ya da bize gençlik, 
çocukluk yıllarımızı anımsatan, yarı gerçekler olarak 
sektörün yeni egemenlerinin elinde toplanmaya 
başladı. Bazen insanın yüreği sızlıyor. Çocukken 
özene bezene topladığınız, sakız paketlerinden 
çıkan nadir kartları, sizden daha güçlü veya varlıklı 
birine kaptırdığınızdaki duyguya benzer bir his. 
Artık pek çok “start up” ların rüyası bir Hershey, bir 
Nestle olmak değil, işi kıvamına getirip uygun fiyata 
Nestle’ye Hershey’e satıp yeniden başlamak. Onca 
yıl, onca emek, onca kavga ne için?  

Garip şey çikolata. Hem tatlı hem acı. Hem cömert, 
hem acımasız: üretenlerine de, çalışanlarına da, 
patronlarına da, tüketicilerine de.  Kimimiz için 
kakao oranını bilmeden sevdiğimiz şemsiye 

çikolatamızda, özenle topladığımız yaldızlı çikolata 
kağıtlarında, yediğimiz ilk gofrette, kulaklarından 
başlayarak kemirdiğimiz tavşan çikolatalarda 
yaşayacak en güzel anılarımız. Carol Off gibi 
çikolatanın acı yanlarını hatırlatanlara kızacağız. 
Kimimiz, çoğumuzun adını bile telaffuz 
edemeyeceği artizan çikolatalarda arayacak 
mükemmeli ve Afrikalı köle çocukların  ızdırabını bu 
keyfin bedeli olarak normal karşılayacaklar.  

Çikolata yarattığı tutkularla, neden olduğu ve 
yansıttığı adaletsizliklerle, çevreye verdiği tahriple, 
modern uygarlığın bir mihenk taşı olmaya devam 
ediyor. 
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engiz Dağcı, halk kültürünün unsurlarından 

din temasını da eserlerinde sıkça kullanır. 

Đnançlar, toprakları hatta her şeyleri ellerinden 

alınmış insanların sığınabilecekleri son noktadır. 

Kırım’ın mesut günlerinde, Müslüman ve Türk 

evlerde pazartesi ve cuma geceleri okunan “Yasin”, 

zulmü bir şekilde hisseden her çocuğun kulağında 

ebediyete kadar çınlayacaktır. Yazarın, Korkunç 

Yıllar isimli romanında annesini “Yasin” okuyuşu ile 

(Dağcı, Korkunç Yıllar:186) yâd eden Sadık, kendisi 

de sık sık dua eder, Allah’ın adını anar, hatta çektiği 

bütün acılara rağmen Türk olarak kendisini yarattığı 

için Allah’a şükreder (Dağcı, Korkunç Yıllar:154, 

133, 161, 184; Dağcı, Yurdunu Kaybeden 

Adam:89,112). Onlar Da Đnsandı’daki Esma (Dağcı, 

Onlar Da Đnsandı:200), Korkunç Yıllarda Sadık’ın, 

Badem Dalına Asılı Bebekler’de Haluk’un annesi, 

omuzlarında tülbenti ile Kur’an okur (Dağcı, Yansılar 

3b:7). Yazar, eserlerinde Kur’an okuma ile kadınları 

bütünleştirmiş gibidir. Bu tercihi ile yazar, 

çocukların eğitiminde kadınların rolünü de 

vurgulamak ister. Okunan Kur’an, sadece bir kutsal 

kitap değildir; Korkunç Yıllar isimli romanda, 

Sadık’ın öldüğü haberinin yazılı olduğu kağıttaki 

bilgilerin, Arap alfabesi ile Kur’an sayfalarına 

yazılması gibi, Kur’an-ı Kerim’in içine aldığı her şeye 

bir kutsiyet verdiğine de inanılır (Dağcı, Yurdunu 

Kaybeden Adam:113-114). Bunlar, dinin insan 

hayatındaki yerini göstermektedir.  

“O Topraklar Bizimdi” isimli eserde, kolhozlar 

kurulup din yasaklandığında da, gizlice hatim duası 

okutulur, helva, lokum dağıtılır. Cenaze evine 

karısıyla gizlice kefen gönderirken kolhoz reisi bile 

ağlar (Dağcı, O Topraklar Bizimdi:14-18). Burada, 

bizzat sistemin adamı diyebileceğimiz bir kişi 

tarafından böyle bir davranış sergilenmesi, 

yasakların ne kadar boş olduğunu ve yasaklarla 

dinin ortadan kaldırılamayacağını vurgulamaktadır. 

Yazar, Ruslar veya Almanlar karşısında millî hislerini 

ortaya dökemeyen kahramanlarına dinî duyguları ile 

güç verir. Din, aynı zamanda, yazarın aynı kandan 

geldiğine inandığı Özbek, Kırgız, Başkurt gibi diğer 

Türk boyları ile de birleştiği unsurların en 

önemlilerinden biridir. 

azarın “Korkunç Yıllar” adlı romanında, 

romanın kahramanı Sadık’ın okulun 

penceresinden baktıkça, “içine iman 

dolduran” (Dağcı, Korkunç Yıllar:18) bir Tokal 

Camisi vardır. Bu caminin önce mühürlenmesi, 

ardından da minaresinin zincirle bağlanıp makine ile 

çekilerek yıkılması, Sadık’ın da içinde bir şeylerin 

yıkılıp yok olmasına sebep olur. Kahramanın daha 

sonra sık sık hatırlayacağı bu olay (Dağcı, Korkunç 

Yıllar:18, 225), çocuklarına Siyer-i Nebi okuyacak 

kadar (Dağcı, Korkunç Yıllar:75) bilinçli bir insan 

olan babası tarafından da şu şekilde ifade edilir 

“Bak Sadık, harçlarına atalarımızın alın teri karışmış 

CENGĐZ DAĞCI’NIN ROMANLARINDA HALK KÜLTÜRÜ II 
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din ocaklarımız düşmanlarımızın ayakları 

altında!” (Dağcı, Korkunç Yıllar:20). Sadık “Yurdunu 

Kaybeden Adam”da da Tokal camisini hatırlar. Bu 

cami Akmesçit’te Sadık’ın oturduğu mahallenin 

sembolü gibidir. Caminin minaresinden geriye kalan 

yıkıntılar ise bir avuç kadar kalan Kırım Türk’ünün 

karşısında Rusların korkusunun, dolayısıyla her şeyi 

yok etmeye çalışmasının ifadesidir. Kırım Türk’ü bu 

yıkıntılara bakarak kendisinden ne kadar 

korkulduğunu hissetmeli, asla yılmamalıdır. Eserde, 

minarenin yıkılması, kahramanın çocuk aklıyla önce 

hatırlamaktan kaçındığı bir olaydır; ancak 

babasının, her ne kadar Kazak, Kırgız, Tatar, 

Başkurt gibi farklı isimlerle adlandırılsa da aslı Türk 

olan büyük bir milletin bir ferdi olduğunu ve 

Bahçesaray’dan Kaşgar’a kadar binlerce cami 

minaresinin bulunduğunu söylemesi, onun ruhuna 

bir nebze olsun teselli verecektir. Bütün bir hayat 

boyu, Kırım’ı düşünen yazar gibi roman kahramanı 

Sadık da, Kırım’ı düşündüğünde, Kırım onun 

gözünde minarelerle canlanır Yıkılan minareler de 

halkın elinden alınan toprakları ve değerleri ifade 

eder (Dağcı, Yurdunu Kaybeden Adam:99). Bu 

özelliği ile minareler maddi kimliğinden sıyrılıp 

manevi bir hüviyete bürünür. 

amaz konusu da işlenmiştir eserlerde. 

Mesela Korkunç Yıllar’da, Sadık orduda 

görevliyken, cuma günü, çalılıkların ardında gizlice 

namaz kılanları gördüğü zamanı şöyle anlatır: 

“Çalıların arkasında namaz kılanlara bakıyorum. 

Onların fısıltılı sesleriyle içime bir şeyler doluyor, 

yalnız hissettiğim, anlayamadığım, 

anlatamayacağım bir şey. Oturduğum yerden kalkıp 

o insanların yanına gitmek, koşmak istiyorum; 

kalbimde ne varsa onların önünde boşaltmak, 

onlarla yaşamak, onlardan biri olmak istiyorum. 

Onlar bana, hayatta ebedi imişler gibi geliyor. 

Onların dualarında bir kuvvet var. O kuvvet bana da 

geçiyor. Onlar Allah’la yaşıyorlar. Allah’la yaşarken 

dağ gibi heybetli görünüyorlar. Ben de her 

nefesimde Allah adını anarak yaşamak istiyorum. 

Gözlerime sevinç yaşları doluyor. Savaşmak ve 

yaşamak istiyorum. Niçin yaşayacağımı, neyin 

uğrunda savaşacağımı bana o çalıların arasında 

namaz kılan sekiz on Özbeğin birden ağzından çıkan 

Allah adı gösteriyor” (Dağcı, Korkunç Yıllar:82). 

Burada yazar, insanın kimliğinin bir parçası olan 

imanı ve imanın insana kattığı gücü, hiçbir yoruma 

meydan vermeyecek bir şekilde, kahramanın 

ağzından dile getirmektedir.  

azar, tabiatı da din çerçevesinde 

değerlendirme özgünlüğünü gösterir ve aynı 

teslimiyeti tabiatta da bulur; ona göre “ay” denize 

doğru uzanan Ayı Dağı’nın burnunda, seccadesini 

sermiş beklemektedir (Dağcı, Yurdunu kaybeden 

Adam:137).  

azar, “Yurdunu Kaybeden Adam”da, 

Müslüman Türk kimliğini işlemeye devam 

etmektedir; ancak, bu kimliğe sahip nurlu ihtiyarlar 

bile, gerçek hayatta, düşmanın reva gördüğü üzere 

hayvan vagonlarına doldurularak pislik, açlık ve 

sefalet içinde savrulmuş (Dağcı, Korkunç 

Yıllar:226); hatta memleketten uzaklarda, taşsız, 

yazısız, mezarsız –yani halk kültürünün bütün 

değerleri ellerinden alınarak- toprak olmuşlardır 

CENGĐZ DAĞCI’NIN ROMANLARINDA HALK KÜLTÜRÜ II 
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(Dağcı  1989 b:52). Her birinden ayrı bir film 

senaryosu çıkabilecek olan bu hazin hikâyeler, 

yaşayanların hafızalarında unutulmalı mıdır? Halkın 

kültüründe o mezarlar kirletilmeyecek kadar 

değerlidir.  Romanda, Sadık’ın babası ise, mezarları 

temizlediği için hapse atılmıştır (Dağcı Yurdunu 

Kaybeden Adam:121).  

Halk kültüründe Allah’a tevekkül, Bekir Ağa’nın 

“Tanrı dinler, dinler, sonra kesip biçer, nasıl doğru 

görürse öyle yapar; onun emri” (Dağcı, Onlar Da 

Đnsandı:12) sözlerinden daha açık ve net 

anlatılabilir mi? 

Cengiz Dağcı’da halk kültürü konusunu 

işlemeye devam edeceğiz; her şey gönlünüzce 

olsun…. 

 

CENGĐZ DAĞCI’NIN ROMANLARINDA HALK KÜLTÜRÜ II 
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oronto’lu genç yönetmen Metin 

Güler’in, geçen sene öğrenci iken 

çektiği, “The Man On The Cliff- Uçurumun 

Eşiğindeki Adam” filmi, Ankara Film 

Festivali’nden sonra, bir kaç hafta önce  

Mississauga Independent Film festivali’ne de  

kabul edildi.   

Film, 28 Temmuz Cumartesi günü 4pm-7pm arasında, AMC Winston Churchill 

(Oakville) sinemasında gösterilecek.   

Film, ayrıca festivalde “Viewers Choice Ödülü”ne aday.  

Festival ve filmin gösterimi hakkında detaylı bilgiler: www.miff.ca  

Filmin resmi websitesi: www.themanonthecliff.tumblr.com 
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Detoks’a Gel 

Dr. Haluk Özçelik 

halukozce@yahoo.com 

 

epinize Merhaba... 

Koş vatandaş koş! Bu fırsat 
kaçmaz! Gelenekselden 
moderne, 

ağızdan alınandan damardan 
verilene, büyük şişelerde müşteri (pardon; hasta) 
bekleyen renkli sıvılardan küçük kutulara dizilmiş 
kısmetini bekleyen minik haplara kadar tüm detoks 
ürünleri bizim için... 

Sağlık piyasasının abileri ablaları çoktan kolları 
sıvamışlar, bedenimizi tertemiz yapmaya, tüm 
zehirlerden bizi arındırmaya kararlılar. Hatta 
ablalardan biri öyle başlıyor söze: “Evlerimizde nasıl 
bahar temizliği yapıyorsak, vücudumuz için de aynı 
şeyi yapmalıyız.” Harika bir fikir! Detoksçulara göre 
cildimiz, akciğerlerimiz ve böbreklerimiz haftada 7 
gün 24 saat bu amaçla çalışsalar bile atık maddeleri 
bedenimizden atamıyorlarmış, bu nedenle mutlak 
acilen birşeyler yapmamız lazımmış.  

Detoks yöntemlerinden bazıları açlıkla arındırma, 
hidroterapiler, saunalar, hatta diyetler gibi zararsız, 
masum görünenler. Bir de gözalıcı ilanlarla sağlık 
piyasasını kaplayan sağlıklı olmamızın temel koşulu 
(!) natürel detoks programları var ki, gerçekten çok 
ilginç. Bu programın evreleri şöyle:  

Kalın barsak detoksu, işin başlangıcı. Efendim; kalın 
barsaklarımızda birikmiş olan atık maddeler ve 
zehirler bu harika yöntem sayesinde vücut dışına 
alınarak sindirim sistemimiz pırıl pırıl parlayacak! 
Đkinci evrede arkadaşlar karaciğerin yıkama 
yağlamasını yapıyorlar. Üçüncü evre ise detoksun 
en vurucu bölümü, burada altın vuruşu yapıyorlar. 
Kanımızı temizliyorlar! Ayriyeten pankreas ve safra 
kesesini de şöyle bir yokluyorlar. Bu satırların 
hemen altında ise klasik olarak uzun ürün listeleri, 
dolgun fiyatlı kredi kartı ödeme formları yer 
almakta. 

Değerli okurlar!  

Binlerce yıldır insanoğlunun en çok ilgilendiği ve 

gizlerini çözmeyi en çok arzuladığı konu olan insan 
vücudu, tıp biliminin odak noktasıdır. Vücudumuzu 
incelerken bilmsel yöntemleri titizlikle uygulamak 
zorundayız. “Kanıta dayalı tıp” dediğimiz kavram, 
tüm gözlemlerimizin yoğun biçimde ve doğru 
yöntemlerle sınanmasını gerektirir. Detoks 
konusuna tıp bilimi açısından baktığımızda hem 
komik, hem de içler acısı bir tabloyla 
karşılaşmaktayız.  

Bir kere barsaklarımızın içeriği “kirli” veya 
“temiz”, “atıklı” ya da “saf” olarak tanımlanamaz. 
Sindirim kanalımız, belirli işlevleriyle besin 
madelerinin temel bileşenlerinin kana geçmesini, 
posa dediğimiz atık maddelerin de vücuttan 
atılmasını sağlar.  

Yani barsakların kirletilmesi nasıl imkansız ise 
temizlenmesi de söz konusu olamaz. Vücudumuz 
çok karmaşık ve mükemmel bir makine gibidir; ama 
kesinlikle bir otomobilde olduğu gibi bir filtre, 
karbüratör veya şanzuman ile eşdeğer 
görülebilecek, zaman zaman temizlenmeyi gerekli 
kılan yapılar içermez.  

Barsak kanalı içinde bize zararlı olabilecek yabancı 
parçacık ve maddeler savunma hücrelerimiz olan 
beyaz küreler tarafından derhal yutulur veya etkisiz 
hale getirilir. Aynı durum mikroplar için de geçer-
lidir. Hastalık yapma riski taşıyan mikroplar ve 
zararlı maddeler aynı beyaz küreler tarafından yok 
edilir veya hızla dışarı atılabilmeleri için çeşitli 
mekanizmalar çalıştırılır. Biz bu etkinlikleri çok 
yakından tanıdığımız karın ağrısı ve sulu dışkılama 
biçiminde yaşarız. 

Bazı kimyasallar, ağır metaller, bir takım virüsler 
ise barsak yüzeyinden emilerek hızlı biçimde kana 
geçer. Bunların etkisizleştirilmesi görevi ise artık 
kanda dolaşan beyaz kürelerle karaciğer ve 
böbreklerimize düşmektedir.  

Yani barsaklarımızı bu maceracıların ellerine teslim 
ederek hiçbir bilimsel yanı olmayan yöntemlerle 
“temizlemeye” çalışmak oldukça garip bir durum.. 
Hatta kullandikları hiç de doğal olmayan ilaçlar ve 
bitkisel olduğu iddia edilen ürünleri nedeniyle 
bedenimiz için risk taşıyan süreçler bile oluşabilir. 
Kullandıkları yöntem ve söylemler ise uluslararası 
kabul görmüş hiçbir tıbbi yayında yer bulamaz. 

Sağlığımız 

HHHHHHHHHHHH            
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Önümüzdeki ay, detoks cambazlarının karaciğer ve 
böbreklerimizle ilgili hünerlerini ele almaya 
çalışacağım.  

Bu konuda veya sağlık alanındaki tüm konularda 
kafanıza takılan sorularınızı, katkı, öneri ve 
eleştirilerinizi heyecanla bekliyorum. Eğer olursa 

sizden gelenlere bu satırlarda gelecek ay yer 
vereceğim. Mail adresim her zaman olduğu gibi: 
halukozce@yahoo.com 

Sağlıklı ve esenlikle kalın! 

Dr. Haluk Özçelik 

Đyimser Olma ve Đyimser Çocuk Yetiştirme Üzerine… Çocuk ve Aile 

Sevda Akıllı, PhDc 

Çocuk Gelişim ve Aile 
Uzmanı 

Yazı Dizisi (I): 
Đyimserlik Nedir? 
Đyimser Bakış Açısının 
Kökleri Nerede Yatar?  

erhabalar Sevgili 
Telve Okuyucuları,  

Bu ay bir yazı dizisiyle karşınızdayım. Yazı dizimiz 
“iyimserlik” üzerine. Đlk yazımda sizlere çok keyif 
alarak okuduğum bir kitaptan bahsedeceğim ve 
kitabın arkasında yatan çalışmaları, araştırmacıların 
iyimserliği nasıl incelediğini ve neler bulduğunu 
anlatacağım. Alıp okumak isterseniz diye kitabın 
referansını dipnotta* veriyorum .  

Popüler psikolojinin en çok sevdiği konulardan biri 
iyimserlik. Bardağın dolu tarafını görme, herşeye 
pozitif yaklaşma, pembe gözlüklerle bakma 
hayata... Đyimserlik konusu her ne kadar ‘psikoloji 
klişesi’ olarak gözükse de aslında değil. Sizlerle 
paylaşacağım her bilgi bilimsel çalışmalardan 
geliyor. Đlk yazımın temelini oluşturan kitap da Dr. 
Martin Seligman tarafından yazılmış. Dr. Seligman 
oldukça başarılı bir araştırmacı. Çoğumuzun 
duyduğu “öğrenilmiş çaresizliği” psikoloji 
literatürüne kazandıran kişi kendisi. Halen de 
University of Pennsylvania’da araştırmalarına 
devam ediyor.  

Öncelikle, kısaca bu kitabın nasıl ortaya çıktığından 
bahsetmek istiyorum. Dr. Seligman daha önce de 
belirttiğim gibi araştırmalarına “öğrenilmiş 
çaresizlik” ile başlıyor ve çalışmaları kendisini 
öğrenilmiş çaresizlik’ten depresyona ve kötümser 

düşünceye götürüyor. Peki nedir öğrenilmiş 
çaresizlik? Öğrenilmiş çaresizlik, Dr. Seligman’ın 
“öğrenme prensipleri”ni çalışmasından çıkmış bir 
kavram. 1960’ların sonunda, Seligman çalıştığı 
laboratuardaki köpeklerde oldukça ilginç bir 
davranış gözlemliyor; köpeklerin bazıları 
kaçabilecekleri halde elektrik şokundan kaçmıyor, 
şok almaya devam ediyorlar. Bu durum Seligman’ın 
çok ilgisini çekiyor. Araştırdıkça bu tepkisiz 
köpeklerle yapılmış olan önceki deneylerde, 
köpeklerin aldıkları şokları durdurmalarına izin 
verilmediğini görüyor. Bu köpekler de, kontrolleri 
altında olan olumsuz bir durumla karşılaştıklarında 
dahi hiç bir şey yapmadan, çareleri yokmuşcasına 
oldukları yerde yatıp şok almaya devam ediyor. 
Seligman da, köpeklerde oluşan bu kavrama 
‘öğrenilmiş çaresizlik’ adını veriyor.  

Đşin en ilginç kısmıysa Seligman’ın “öğrenilmiş 
çaresizlik” kavramı insanlara uygulandığında ortaya 
çıkıyor; katılımcıları iki gruba ayırıp, bir gruba 
kontrol edebildikleri yüksek frekansta ses 
veriyorlar. Bu gruptaki katılımcılar biraz 
aradıklarında sesi kontrol edebilecekleri düğmeyi 
buluyor. Đkinci gruptaki katılımcılar ise, ilk 
gruptakilerle aynı odaya konuluyor fakat ses kontrol 
düğmesi bu grup için devre dışı bırakılıyor. 
Dolayısıyla, bu gruptakiler yüksek frekansta sese 
deney boyunca maruz kalıyor. Sonra bu iki gruptaki 
katılımcıları, yine yüksek ses düzeneği olan ama 
tüm katılımcıların biraz uğraşla kontrol düğmesini 
kolaylıkla bulabilecekleri başka bir odaya 
koyuyorlar.  Ne oluyor dersiniz? Đlk gruptaki 
katılımcıların hepsi kontrol düğmesini biraz 
aramadan sonra buluyorlar. Đkinci gruptakilerin üçte 
ikisi ise düğmeyi doğru dürüst aramıyor bile! Aynı 
Seligman’ın çaresizliği öğrenmiş köpekleri gibi tüm 
deney boyunca, bu sefer kendi seçimleriyle, yüksek 
sese maruz kalıyorlar. Üçte biri de düğmeyi arıyor 

MMM   

Sağlığımız 

Home/Ana Sayfa  
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ve buluyor. Đşte işin ilginç tarafı dediğim kısım asıl 
bu bulgudan sonra başlıyor. Seligman ve 
araştırmacı arkadaşları ikinci gruptaki bireysel 
farklılıkların neden kaynaklandığını merak etmeye 
başlıyorlar. Neden bu insanlar bir önceki 
başarısızlığa rağmen aramalarını sürdürdüler? 
Araştırmaları sonunda görüyorlar ki, cevap kişilerin 
olumsuz olayları kendilerine açıklama şekillerinde 
gizli.  

Olayların açıklanmasında kullanılan üç unsur 
buluyorlar. Bu üç unsur “devamlılık (permanence)”, 
“yaygınlık” ya da “genelleme (pervasiveness)” ve 
“kişiselleştirme (personalization)”. Bu üç unsurdan 
ayrı ayrı bahsetmek istiyorum. Devamlılık ile 
başlayalım.  Đnsanların bir kısmının kötü olayları 
açıklarken bu olayların devamlılığına inandığını 
buluyorlar. Yani, kötü olayların ne yaparlarsa 
yapsınlar sürekli devam edeceğini düşünüyor bu 
kişiler. Diğer bir kısmı ise (deneydeki aramayı 
sürdüren üçte bir kısım bu gruba giriyor) bu 
olayların geçici olduğuna inanıyorlar. Bu iki grup, iyi 
olayları açıklamalarında ise tam tersi bir pattern 
gösteriyor. Đlk grup, iyi olayların geçiciliğine, ikinci 
grup ise iyi olayların sürekliliğine inanıyor.  

Gelelim yaygınlığa.  Araştırmacılar, insanların bir 
kısmının hayatlarının bir alanında bir engelle 
karşılaşınca bunu tüm hayatlarına yaydıklarını 
buluyor; diğer kısım ise bu engeli sadece 
hayatlarının o alanında tutuyorlar. Örneğin, 
işyerinizde işten çıkarılma yapılacağını duydunuz. 
Eğer ilk gruptaki insanlardan biri iseniz, bu olay 
sizin aile yaşamınızı etkiliyor, eşinizle kavga 
ediyorsunuz; sosyal yaşamınızı etkiliyor, 
arkadaşlarınızla görüşmek istemiyorsunuz. Đkinci 
gruba aitseniz. evet stres oluyorsunuz (bu durumda 
kim stres olmaz ki?), ama işteki bu olumsuzluğun 
aile yaşamınızı ya da sosyal yaşamınızı etkilemesine 
izin vermiyorsunuz: eşinizle planladığınız haftasonu 
gezinizi iptal etmiyorsunuz, arkadaşlarınızla 
biraraya geliyorsunuz. Son olarak da 
kişiselleştirmeye değinelim. Bazı insanlar, olumsuz 
olayları kişisel algılarken diğerleri olumsuz olayları 
kişisel almıyorlar. Örneğin, sınavdan kötü 
aldığınızda ilk grupta iseniz bunu zekanıza, 
yeteneğinize bağlarken; ikinci grupta iseniz, 
sınavdan kötü not almış olmanıza rağmen, bunu 
soruların zorluğuna, o gün kötü gününüzde 
olmanıza ya da çok çalışmamış olmanıza 

bağlıyorsunuz. Kısacası, uzun süren araştırmalar 
sonucunda, Seligman ve arkadaşları olumsuz 
olayları kişilerin kendilerine nasıl açıkladıklarının bu 
olaylar karşında ne gibi bir tavır takınacaklarıyla çok 
ilgili olduğunu buluyorlar. Hangi grubun sürekli 
olumsuz yani kötümser, hangisinin ise daha olumlu 
yani iyimser bakış açısına sahip olduğunu tahmin 
etmek çok zor değil, değil mi? Evet, ilk grubumuzu 
kötümser kişiler oluştururken, ikinci grubumuzu ise 
iyimserler oluşturuyor.  

Peki insanlar nasıl iyimser ya da kötümser 
oluyorlar? Đşte köşemizi en çok ilgilendiren noktaya 
geldik. Seligman ve arkadaşları araştırmaları 
sonucunda önceki paragrafta bahsettiğim olumsuz 
olayları algılama stilinin çocuklukta geliştiğini ve bu 
gelişen stilin yetişkinlikte de sabit kaldığını 
bulmuşlar. Peki stilin gelişmesini neler etkiliyor? 
Seligman üç ana etkenden bahsediyor.  

Đlki etken “annenin olumsuz olayları algılama şekli”. 
Araştırmacılar, 100 çocuk ve anne-babayla 
araştırma yapıyorlar, ve annenin, ama yalnızca 
annenin, olumsuz olayları algılamasının çocukla çok 
yakın olduğunu buluyorlar. Anneler olumsuzsa 
çocuklar da olumsuz olurken, anne negatif olaylara 
olumlu yaklaşıyorsa, çocuk da olumlu yaklaşıyor ve 
bu sonuç çocuğun cinsiyetinden bağımsız. Yani 
kızlar ve erkekler için de annenin bakış açısı önemli. 
Babanın bakış açısının ise anne ve çocuktan 
bağımsız olduğunu gösteriyor bu çalışma. Aslında, 
genelde annelerin çocuklarla daha çok vakit 
geçirdikleri düşünülünce çok şaşılacak bir bulgu da 
değil bu.  

Đkinci etken ise, çocukların büyüklerinden ve 
öğretmenlerinden aldığı eleştiriler. Eğer çocuğunuzu 
eleştirirken, eleştirinizi çocuğunuzun 
“yeteneklerine” yöneltiyorsanız (örneğin, “Kafadan 
hesap yapamıyor musun?”  “Matematiğin çok 
kötü”); eleştirilerinizi belli olumsuz davranışı 
gördüğünüz alanda tutmayıp “genelliyorsa-
nız” (örneğin, “yine mi silgini kaybettin? Herşeyde 
bu kadar sorumsuz olmak zorunda mısın?”); ve 
eleştirilerinizde “olumsuzlukların hep devam 
edeceğini” ima ediyorsanız (örneğin, “tabağını 
masadan kaldırmayı unutmuşsun. Bu gidişle 
sorumluluk almayı asla öğrenemeyeceksin.”), 
çocuğunuzu kotumser olmaya itiyorsunuz demektir. 
Farkettiyseniz, devamlılık, kişiselleştirme ve 

Çocuk ve Aile 



Volume 6, Issue 41 Page 26 

Đyimser Olma ve Đyimser Çocuk Yetiştirme Üzerine… 

yaygınlaştırma ya da genelleme burada da 
karşımıza çıktı.  

Üçüncü ve son etken de çocuklukta yaşanan 
travmalar. Seligman ve arkadaşları özellikle 
ebeveyn kaybının çocukların hayata nasıl baktığını 
çok etkilediğini bulmuşlar ve annesini erken yaşta 
kaybeden çocuklarda olumsuz yaklaşımın çok 
yaygın olduğunu görmüşler.  

Peki çocuklarımızı nasıl eleştirmeliyiz ki iyimser 
olsunlar? Đyimser olmak onlara neler kazandırır? Bu 
konulara, kapsamlı örneklerle bir sonraki yazımda 
değineceğim. Đyimserlik konusunda paylaşmak 
istediğiniz örnekler varsa bana emaille 
ulaşabilirsiniz. Okur örneklerimizi kullanmak 
köşemizi daha da keyifli hale getirecektir. Bilgi 
almak ya da paylaşmak istediğiniz başka konular 
varsa da bana yazabilirsiniz.  

Emailim: sevda.akıllı@yahoo.ca.  

Ayrıca Kanada’da yaşayan Türk ailelere destek 
vermek amaçlı kurulan emailimizi tekrar 
hatırlatmak isterim. Gruba üye olmak için aşağıdaki 
linki kopya edip, sayfaya girdikten sonra ‘Join Thiş 
Group’ tuşuna tıklamanız yeterli.  

Link: http://groups.yahoo.com/group/
tchcc_çocuklu_aileler  

Herkese bol neşeli, güneşli ve de iyimser bir ay 
diliyorum,  

Sevgiler, 

Sevda Akıllı, Çocuk ve Aile Uzmanı 

_____________________ 

* Martin E. Seligman: Learned Optimism: How to Change Your 
Mind and Your Life  

 Home/Ana Sayfa  

Çocuk ve Aile 
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I believe in the notion that to-

morrows problems cannot be 

solved by today’s solutions, let 

alone yesterdays. As much as 

global warming is the en vogue 

problem of the day, violent crime in Canada is an-

other horror that looms over us. This morning as I 

drove into work news of another shooting spree in 

Toronto covered the airwaves. Experts everywhere 

are insisting on changing laws, increasing penalties, 

building more prisons, increasing the budget to so-

cial systems and so on. With so many opinions it’s 

difficult to predict which one will prevail. But if the 

best indication of the future is the past, it is obvi-

ous. We will most likely do exactly what we did be-

fore. Until the pain of the present situation is great-

er than the pain of change, things will remain the 

same. (It’s no accident that the Renaissance oc-

curred only after the Dark Age). Under no circum-

stances will any politician that is likely to run for 

office stick their neck out with a truly unique idea. 

The chances of ridicule, the possibility of being un-

popular is too high a price to pay for any serious 

future political leader. Instead it is wiser to put a 

different package on an existing idea from the past. 

Like Coca Cola Classic, formerly the Original Coke, 

presently just “Coke”. The same thing with a fresh 

new look attached the possibility of a different ex-

perience. More police presence, additional prisons, 

the death penalty all sound like new options. But 

are they really? If we are geographically near 

sighted, perhaps. But a short drive across the bor-

der will prove that these so called solutions have 

failed miserably. More prisons have not produced 

peaceful neighbourhoods but only more jobs for 

private sector prison guards. Tougher penalties 

have not decreased the frequency of shootings or 

drug use. Instead they have just filled up the 

shiny new jail cells.  

It’s difficult to blame the people responsible for the-

se ideas though. These responses to crime and oth-

er social problems are not illogical. They have 

sound economical and practical merit. However 

they do not work. As reasonable as these ideas are, 

they have proven to be ineffective. What looks 

good in theory does not always come to life, at 

least not always the way we hoped. And sometimes 

the result is not a simple failure but worse, a Frank-

enstein of a creation. The violent crime epidemic 

south of the border is just one example. A genera-

tion of incarcerated youth, largely representative of 

a few minority groups are exiting a “correctional” 
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system more violent and less prepared to cope with 

social pressures than when they entered. And it 

does not end there, there’s a battle to be fought 

everywhere you look. Our depleted health care sys-

tem cannot cope with the load of our population. 

Our legal system reacts too slowly to the dynamic 

problems we face. Our foreign policy and political 

leaders allow a 15 year old “child soldier” to be im-

prisoned for a decade for being part of a war he did 

not invite, understand nor initiate. Yes, Omar 

Khadr, a Muslim Canadian, is now 25 years old and 

still incarcerated in Guantanamo Bay Military Pris-

on. Geneva convention? Rolling in its grave.   

Bernard Shaw wrote “The reasonable man adapts 

to the world, The unreasonable one persist in trying 

to adapt to world to himself. All progress therefore 

depends upon the unreasonable”. Then perhaps 

what we need are ideas that are unreasonable. Yes, 

I’m not a politician, so maybe its easier for me to 

write of such heresy. I don’t have my job to lose or 

my popularity to worry about when I say something 

unreasonable. If someone calls me crazy or naïve, 

sticks and stones I say. But if yesterday’s solutions 

are what we deem reasonable, then we are in trou-

ble. Reason is based on the status quo. Common 

sense is based on the common thought, the com-

mon man. Common reason therefore is the antidote 

to originality, the opposite of progressive thought. 

What we need now are not more talking heads with 

reasonable solutions. We need warriors brave 

enough to stick their necks out and risk being ridi-

culed. To speak of things previously unspoken and 

to come up with ideas that may seem strange or 

unreasonable at the moment. It may be our only 

chance to have a breakthrough, a renaissance. 

Hopefully without having to suffer the pain of an-

other dark age.  

What’s needed so dearly now is not more lawyers, 

but more lawyers that will take up human rights 

and foreign policies that are actually ”humane”. We 

don’t need more politicians but more political lead-

ers that will fight the good fight, risk loosing their 

precious seats and give us a chance in hell of mak-

ing some progress. We need writers that write 
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about ridiculous dreams and bitter realities. We 

need more doctors without borders, we need more 

Greenpeace soldiers, we need more David Suziki’s, 

Terry Fox’s, Romeo Dallaires and Muhammad 

Yunus’.  We need Wikipedia authors, cancer re-

searchers and foreign aid workers. Common people 

need not apply. 

It’s easy to be an armchair quarterback though. 

Ghandi pleaded, “Be the Change you want to see”. 

So here is my contribution. I am announcing offer-

ing a “bounty” on conventional thought. I’m calling 

out the future innovators, the game changers, the 

mavericks of our youth. I want to inspire the inspi-

rational. Will anyone of our youth stick their neck 

out with their ideas, their unreasonable dreams and 

ambitions? I hope so.  

So it’s my humble pleasure to announce the Dr. 

Danış “Be Unreasonable” Award. 

An annual $1000 bursary to be awarded to the stu-

dent with the most inspirational and impressive 

promise delivered in essay form. In partnership 

with the Turkish Society of Canada, I hope to moti-

vate those “Young Turks” of our community to 

speak out and make a promise to their community. 

A promise in a form of an essay based on what they 

hope to achieve and what they hope to change at 

the outcome of their present course of study.  

 

http://mehmetdanis.blogspot.com/ 
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How will they 
inspire others?  

How will they 
break barriers?  

How will they be 

the change we 

need to see in 
the world?  



Volume 6, Issue 41 Page 30 

Jerry Çopuroğlu, TEP, 
CGA 

jerry@jcprofessional.com 

 

 

 
on on yıl içinde borsada büyük kayıplara 

uğrayan ve borsanın kafa karıştırıcı, karmaşık 
işleyişinden bunalan birçok kişi mülk edinme ve 
kiralama yoluyla yatırım yapmaya yönelmiş 
bulunmaktadır. 
 
Bu kişiler, kiralık gayrimenkul piyasalarında, 
borsaya kıyasla, daha iyi bir anlayış sahibi 
olduklarından, emlak sahibi olduklarında kendilerini 
çok daha rahat hissetmektedirler. Unutulmamalıdır 
ki hem hisse senedi ve hem de gayrimenkul 
piyasaları kendi risklerine sahiptir ve yatırımcıların 
varlıklarını belirli oranlarda ve 
tipik bir şekilde sahip oldukları 
yatırım portföyüne oranlı ve risk 
alma faktörlerine göre 
yerleştirilmelidir. Bu yazımda, 
kiralama amaçlı gayrimenkul 
satın alma ve kiralama ile ilgili 
gelir vergisi konularında bilgi 
vermeye çalışacağım. Ancak 
unutulma-malıdır ki kiralama 
amaçlı emlak satın almak 
durumlarında vergi dışı bazı 
konular da gözden 
kaçırılmamalıdır. 
 
Üzerinde durulacak önemli bir ayrıntı, 
gayrimenkulun konumu ve bu kiralık emlak için 
ödenecek fiyatın ne kadar adil olduğudur. Bu 
yazının amaçları açısından, yatırımcının, bu iki 
konuyu çözmüş olduğunu varsayıyorum ve kiralık 
emlak satın almak üzere olduklarını kabul 
ediyorum.  Bu durumda dikkate alınması gereken 
konulardan bazıları şunlardır: 
 
Yasal Yapılandırma 
 
Bir kiralık emlak satın almak için verilecek ilk karar 
edinilecek mülkün ya bir çeşit kişisel / ortaklık 

kapasite altında satın alınması veya bir şirkete dahil 
edilmesidir. Bir kerelik mülk satın alınması 
durumlarında, çoğunlukla kabul edilen görüş, 
sigorta veya herhangi bir potansiyel, yasal 
sorumluluk olmadığı sürece, kurumsal bir yapı 
kullanmanın minimum fayda sağladığıdır. 
 
2011 yılı itibariyle, Ontario’da , pasif kira gelirleri 
için kurumlar vergisi oranı, kişisel marjinal gelir 
vergisi oranına kıyaslandığında, en yüksek oran 
olarak kalmıştır, bu oranın % 46 olduğu gözönüne 
alınırsa, bir şirket çatısı altında emlak satın almanın  
hiçbir vergi avantajı yoktur. Buna bir de şirket ile 
ilgili kuruluş ve yıllık muhasebe ücretleri maliyete 
dahil edildiğinde, çoğu durumda, şirket kullanımı 
mantıklı değildir. 
 
Buna ek olarak, mülkiyet kişinin kişisel kapasitesi 
altında olduğunda satın alınan herhangi bir 
gayrimenkulun işletmesinden dolayı oluşan kayıplar, 
kişilerin diğer kişisel gelirini dengelemek için 

kullanılabilir. Yani, bu kayıplar 
kişilerin diğer vergiye tabi 
gelirlerinden düşülerek, bir 
vergi avantajı sağlanabilir. 
Ancak mülkün sahibi bir şirket 
ise, bu kayıplar şirkette kalır ve 
ancak kiralık mülk ilerideki 
yıllarda kar doğurduğunda, bu 
kazançlardan düşürülmek üzere 
kullanılabilir. 
 
Kişisel kapasitede kiralık emlak 
satın almaya karar verirseniz, 

hukuki yapının nasıl olacağı konusunda karar 
vermek durumundasınız. Bu yapı, tek mülkiyet, 
ortaklık veya ortak girişim (joint venture) olabilir. 
Birçok kişi arkadaşları ya da akraba veya eşleri ile 
birlikte kiralık taşınmaz satın alıp ortaklaşa sahip 
olmak ister. Bu satın alma gerçekleştirildiğinde ise, 
çoğu insan mülkiyet konusunda bir ortaklık veya 
ortak girişim anlaşması imzalanması konusunu 
gözardı eder. Bu durum, mülk sahipleri arasındaki 
ilişki kötü giderse ya da kiralık emlakın nasıl 
işletilmesi gerektiği konusunda taraflar arasında 
anlaşmazlık oluşursa, pahalı bir gözden kaçırma 
durumu olabilir. 
 
Bundan başka bir de bir ortaklık ve ortak girişim 
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arasında ince farklılıklar olduğuna dikkat çekmem 
gerekiyor. Bu karmaşık hukuki bir konudur, ancak 
hukuki yapı bir ortaklık ise, gelir vergisi açısından, 
amortisman gibi birçokları tarafından bilinen 
sermaye maliyet yardımı ("CCA"), ortaklık 
düzeyinde talep edilmelidir. Böylece, ortaklar CCA 
giderini paylaşır. Ancak yasal yapı, bir ortak girişim 
ise, her girişimci bu gideri kendi beyan eder, diğer 
girişimcinin burada ne yaptığı önemli değildir. Bu 
ince ama önemli bir farktır. 
 
Satın Alma Bedelinin Bölüştürülmesi 

 
iralık emlak satın alınması sonrasında, arsa 
ve bina arasındaki alım fiyatının tahsisi 
gerekir. Arsa gelir vergisi amaçları açısından 

amortismana tabi değildir, bu nedenle genellikle 
yılda bir düşüş bazında % 4 (bir konut kiralık emlak 
varsayarak) amortismana tabi olabilir bina satın 
alma bedelini büyük oranda bina kısmına tahsis 
etmek isteyebilirsiniz. Çoğu insanın bu tahsisi 
desteklemek için herhangi bir sabit verisi yoktur 
(sigorta tutarı veya gayrimenkul vergi faturası 
yararlı olabilir) ancak son yıllardaki uygulamalarda, 
75% -80% bina ve % 20-25 arsa bedeli arasında 
tahsis yapmak, standart haline gelmiştir. Tipik 
olarak, bir condominium alımında, 
% 10’lük bir bölüm toprak kısmına tahsis edilir. 
 

Onarım ve Bakım 
Eğer satın alınan mülk 
hemen kiralanacak bir 
durumda değilse, kiralık 
hale getirmek için 
yapılan harcamalar, 
genellikle binanın 
maliyetine eklenir, ve 
amortisman ayırma 
tarihi, binanın 
kiralamaya uygun 
olduğu tarihten itibaren 
başlar. Bir bina bir süre 
önce satın alınmış ve 
kira için hemen 
kullanılabilir durumda 

ise ve daha sonra yapılması gereken bazı işler 
gerekiyorsa, o zaman, bu masrafların özelliğine 
bakmak gerekir. Bu harcamaların onarım için mi 
yoksa binanın iyileştirmesi için mi yapıldığı önemli 

bir hale gelir. Eğer bu harcamalar binayı orijinal 
durumuna geri getirme özelliği taşıyorsa, bu 
durumda bunlar masraf olarak görülmemeli, binanın 
maliyetine eklenmeli ve amortisman ayırılmalıdır.  
 
CCA 

CCA (vergi amaçlı amortisman) iki ucu keskin bir 
kılıçtır. Bir özelliği, kiralık mülkün net gelir ürettiği 
durumlarda, bu gelir kadar talep edilerek, geliri 
sıfıra düşürmek ve vergiden tasarruf etmektir. 
Kiralama / leasing’in özelliği, amortisman gideri ile 
kira kaybı oluşturulamamasıdır. Amortisman gideri, 
en azından, ilk yıllarda pozitif bir nakit tasarrufu 
sağlar, bunun nedeni gelir vergisini  azaltması veya 
ortadan kaldırmasıdır. Birçok kişi amortisman 
giderini kullanarak, yaratılan pozitif nakit akışıyla, 
mülkiyet üzerindeki ipoteği daha çabuk ödemek 
yolunu tercih eder. Ancak mülkün satışı 
durumunda, önceki yıllarda talep edilen amortisman 
giderlerinin toplamı, elde edilen kazancın üzerine 
eklenerek, vergilendirilir. Dolayısıyla bu önemli 
ayrıntı gözden kaçırılmamalıdır. 

Bazı mülk sahipleri, bundan dolayı, emlakı satma 
noktasına ulaştıklarında, kiralık emlak satmak 
istemezler. Ancak iyi bir fiyata mal satılabiliyorsa, 
şahsen ben, aynı fikirde değilim. Bütün vergiler 
düşüldükten sonra yine de net nakit akışı iyi bir 
durumda olacaksa, bu durumun dikkatlice gözden 
geçirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Ancak, özellikle 
yıllar boyunca talep edilen amortismanı hatırlamak, 
dikkat edilmesi gereken bir konudur. 

Eğer bir mülk üzerinde amortisman ayrılmış ise ve 
mal sahipleri zaman içinde, bir noktada bu mülkü 
şahsi olarak kullanmaya karar verirlerse, Gelir 
Vergisi Yasası kurallarına "kullanım değişikliği" 
altında kazanç erteleme mümkün olmayacaktır. 

Makul kazanç beklentisi testi 

ir kiralık emlak tarihsel süre içinde ticari 
kayıplar yaratabilir. Bu durumda vergi 
daireleri mükellefin, bu durumu önceden 

bildiğini iddia ederek ve "makul bir kazanç 
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beklenti"si olmadığına dayanarak bu kayıpların 
vergiden düşürülmesine meydan vermeyebilir. 
Neyse ki, bu testin uygulanması konusunda vergi 
dairesinin yetkileri ciddi anlamda sınırlı kalmıştır. Bu 
test Kanada Yüksek Mahkemesi tarafından incelenir 
ve onların bakış açısına göre, aktivite/ hobi, kişisel 
fayda gibi herhangi bir unsur olmadığı sürece, belirli 
bir süre için karlı olmasa bile, kiralık özelliklerinden 
dolayı bu kayıpların kullanılması konusunda 
mükellef lehine karar verilebilir. 

u yazımdan anlaşılacağı gibi bir kiralık emlak 
satın satın alınmadan önce önemli miktarda 
düşünme ve durum tespiti çok önemlidir. 

Temel gelir vergisi konusunda bir bilgiye sahip 
olmak, kiralık emlak satın almak için nihai karar 

yapımında yardımcı olabilir. 

Her zaman olduğu gibi tüm okuyanlara bol kazançlı 
ve az vergili günler dilerim. 

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı yazarın 

konuyla ilgili kişisel derlemeleri ve genel 

görüşleri/yorumları olup, tüm hakları yazara 

aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısının 

tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. 

Ancak alıntılanan köşe yazısının bir bölümü, 

alıntılanan köşe yazısına aktif link verilerek 

kullanılabilir. 

www.jcprofessional.com 
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anda gördüğünüz fotoğraf Telve için yazımı 
hazırlarken karşıma çıktı. Facebook’un çok 

sevdiğim “Eski Türkiye Fotoğrafları” (ETF) grubunda 
gördüğüm bu fotoğrafın altına bir çok kişi yorum da 
yapmıştı. 

Arzu ediyorsanız, söyleyeceklerimin geri kalanını 
okumadan önce elinize hemen bir kağıt kalem alın 
ve  geri gelin. Hazırsanız, lütfen şu soruya 
birbirinden farklı en az 8-10 cevap üretin: 

“Bu fotoğrafa bakınca neler görüyorsunuz?” 

* * * 

Bu satırı okuduğunuza göre cevap vermeyi bitirmiş 
olmalısınız. 

Bir örnek olması açısından, ETF grubu üyeleri’nin bu 
fotoğrafa bakınca gördüklerini nasıl ifade ettilerini 
kısaca paylaşayım: 

1. Karizmatik  

2. Bayağı esaslı bir duruş 

3.   Entellektüel 

4.   Günün geçerli duruş ve kıyafetleri ile 

5.   Tabii bunu biraz da fotoğrafçısına borçlu bence 

6.   Hayal gücünü yabana atmayalım 

7.   Osman Hamdi Bey deyince aklıma hemen    
Kaplumbağa Terbiyecisi gelir. 

8.  Böyle değerli insanlar çıkacak mı acaba artık 
ülkemden? 

9.  Halen çok değerli insanlarımız var inanıyorum. 

Bir de kendi cevaplarınıza bakın.  Sorumda “neler 
gördüğünüzü” sormuştum; cevaplarınızdan 
hangileri görüntü olarak algılanabilen “gerçek” ile 
ilişkili? Hangileri değil? 

Şimdi sizi “algılama”, “anlaşma”, “çatışma 
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önlenmesi ve çözümü” konulu kısa bir yolculuğa 
davet ediyorum. Anlatacağım yöntemin adı 
“gerçeklik filtresi” (veya çıkarım hiyerarşisi; 
Đngilizce’leri “reality filters” veya “ladder of 
inference”). Buna kısaca GF diyeceğim. GF’nin pek 
çok farklı sürümü var; ben en basit olanlarından 
birini konu edineceğim. 

GF’nin en altında, ya da başlangıç noktasında, 
hakikat [=gerçek = reality (Đng.)] var. Hakikat’in 
bir üstünde gerçeklik [=facts (Đng.)] yer alıyor. 
Yukarıdaki fotoğraf örneğinde fotoğrafın kendisi 
hakikati, fotoğrafın bir erkeğe ait olması, şahsın 
sakallı olması, gözlüklü olması gibi bizim görüp 
işaret edebildiğimiz özellikler ise gerçekliği temsil 
ediyor. Gerçeklik katmanındaki bilgi veya veriler 
olabildiğince objektif. Her biri gözlenebilir, 
algılanabilir ve büyük ölçüde başkalarınca da 
doğrulanabilir durumda. 

erçeklik’in bir üstünde yorumlar yer alıyor. 
Yorumlar deyince var sayımlar, çıkarımlar da 
işin içine giriyor.  Đnançlar, değerler, arzular, 

deneyimler ve kültür hepsi nasıl bir yorum 
yapacağımızı etkileyen belli başlı faktörler. Örnek 
fotoğrafımıza dönersek, gözlük takıyor olan bu 
beyin gözlerinin bozuk olduğunu, kollarını 
kavuşturduğu ve gözlerini fotoğrafçıdan kaçırdığı 
için içe dönük ve içine kapalı bir kişi olduğunu öne 
sürebiliriz. 

Yorumların bir üstünde ise görüşler [= kanaat = 
opinion (Đng.)] yer alıyor. Yorumlarımızda birazcık 
da olsa yanlış olma payı vardı, ancak iz sürerken 
kendimizce bulduğumuz, aynı yöndeki her küçük 
işaret bizi şüpheli bir yorumdan uzaklaştırıp kesinlik 
değerinin artmış olduğunu algılamaya başladığımız 
bir kanaate doğru yaklaştırıyor. Düşüncelerimizi 
izleyerek, fotoğraftaki kişinin içe dönük bir kişi 
olduğuna karar veriyoruz. 

Modelin en üstünde ise eylemler var. Fotoğraftaki 
kişi ile ilgili varmış olduğumuz kanaat bir karara 
varmamızı kolaylaştırıyor. Kadrosu açık durumda 
bulunan Đstanbul Arkeoloji Müzesi'ne müdürlük 

başvurusunu, bu görev için daha atılgan, girişken 
bir kişiye ihtiyacımız olduğunu düşünerek 
reddediyoruz. (Ne büyük hata! Gerçek hayatta 
Osman Hamdi bey bu göreve atanmış, başarıyla 
görevini yerine getirmiş, müzenin en üretken, en 
başarılı yöneticilerinden biri olarak tarihe 
geçmiştir.) 

odele dikkatle bakınca, üst raflardaki 
değerlerin (yorum, görüş ya da eylem) 
sadece alttakilerden yola çıkarak 

oluşturulmadığını, kişinin etkisi altında olduğu 
kültür, sahip olduğu değer, inanış, ön yargı ve 
tecrübelerden de etkilenildiğini görebilir, realiteden 
eyleme doğru objektifliğin azaldığını, sübjektifliğin 
arttığını çıkarımlayabiliriz. Đstesek de istemesek de, 
aklımızda kalan ya da bizi etkisi altına alanların pek 
çoğu - objektif realiteden de çok - algıladıklarımızı 
yorumlayış şeklimiz, yorumlarımızdan çıkardığımız 
anlam ve sonuçlardır. 

Buna karşılık, insanlar birbirleri ile anlaşmakta 
zorluk çektiklerinde, genelde objektif hakikati değil 
kendi görüş ve düşünceleri etkisindeki yorumlarını 
paylaştıklarının farkına varmazlar. Başkaları ile 
konuşurken çoğu zaman hakikat ve öğelerini 
kullanmak yerine ulaştıkları yorum ve sonuçlardan 
yola çıkar, onları gerçeklermişçesine paylaşırlar. Bu 
insanlar, paylaştıklarının algılama olduğu ve 
diğerlerince de benzer şekilde algılandığı 
hissindedirler. Gerçek ise bunun genellikle aksi 
yönündedir: Yorumlar algılamalar üzerine 
kurulmuşlardır ama kişiye özeldir; diğerleri 
yorumunuza katılmayabilirler. 

olculuğumuzun yönünü tersine çevirirsek, 
yani yukarıdan aşağıya doğru yol alırsak, 
sübjektivite azalır, objektivite artmaya, 

insanlar benzer algılar etrafında buluşmaya 
başlarlar.  Mesela yukarıdaki fotoğrafın siyah-beyaz 
olduğunu söylediğimizde buna katılmayan insan 
sayısı herhalde çok az olacaktır. 

Pek çok insan objektiften sübjektife, yani 
gözlemden kişisel yorum ve sonuçlara gider 
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iken kendisi için önemli olan diğer insanları yanında 
götürmeyi bilemez ya da ihmal eder. Düşünce 
zincirini adım adım paylaşmayıp, vardığı sonuçları 
kestirmeden paylaşan insan yalnızlığa mahkum 
etmiştir kendisini ama bundan haberi bile yoktur. 
Bazen yavaş hızlıdan daha etkilidir derler ya, 
anlattıklarım ona iyi bir örnektir. Hızlı ve anlaşılma 
kaygusu olmadan varacağı yere bir an önce varan 
insan varacağı yerde tek başınadır, başkaca sosyal 
bir doğrulaması yoktur, insan kardeşlerini ya 
hatırlamamış, takmamış, ya da yanında ve birlikte 
getirmeyi bilememiş, ihmal etmiştir (birliktelikleri, 
evlilikleri, yıllar içindeki farklanmaları ve kopuşları 
bir gözünüzün önüne getirin). Đşleri yavaştan alan, 
hızını diğerlerine göre ayarlayan, varacağı yere 
birlikte ulaşmayı amaçlayan, bilen, beceren insan 
ise muhtemelen kendisi ile ilgili daha az hayal 
kırıklıkları yaşayacaktır. 

irilerini anlamadığınızda, veya 
anlaşılmadığınızı düşündüğünüzde, mümkün 
olduğunca aşağılara, objektif seviyelere 

inmeye sonra da birlikte yükselmeye gayret edin. 
Sonunda anlaşamıyor bile olsanız karşınızdakini 
daha iyi anlamış ve daha iyi anlaşılmış olacaksınız. 
(Anlaşıyor olduğunuzda, benzer sonuçlarda 
buluştuğunuzda durumlarda en büyük sorunlardan 
biri ortak yanlış bir sonuçta birleşmiş 
olabileceğinizdir; bu ihtimalin var olabileceği bilgisi 
daima sizden farklı düşünen, ifade eden birinin 
sizden daha doğru olabileceği ihtimali ile birlikte 
gider. Bu ihtimalin varlığı hem daha iyiye, daha 
verimliye, daha doğruya ulaşma yolculuğu için itici 
güçtür ve hem de sizin gibi olmayanları 
dışlamamanız için güçlü bir nedendir.) 

Şimdi, başta sormuş olduğum soruya ve sizin 
vermiş olduğunuz cevaplara dönelim. Hangi 
cevabınız hangi kategoriye giriyor? Cevaplarınız en 
sık olarak hangi kategoride? Baktığınız zaman daha 
çok gerçeklik mi, yorum mu, kanaat mı 
üretiyorsunuz?  Cevaplarınızı gözden geçirdiğinizde 
kendiniz hakkında ne öğrendiniz? Başkalarıyla daha 
kolay ve sağlam anlaşabilmek (= anlamak ve 

anlaşılmış olmak) için elinizde bir başka yöntem 
daha oldu; başarıyla kullanmanızı diliyor, yazımı 
sonlandırırken, konuyla ilgili daha derin 
düşünmenize yardım amacıyla bazı sorular 
ekliyorum : 

• Bu modelin, varsa, eksiklikleri/zayıflıkları 
 neler olabilir? 

• Đş “Perception really the reality”? 

• Bu model nasıl yanlış kullanılıyor (misuse) 
 olabilir; düşünebildiğiniz örnekler? 

 

 

 

____________ 

Arzu ederseniz bana tuz_biber@yahoo.com 
adresimden e-posta ile ulaşabilir, fikirlerinizi, 
sorularınızı belirtebilirsiniz. 

² Bahsettiğim yöntemlerin yanlış, kasıtlı yanlış ve 
aldatma amaçlı kullanıldığını çeşitli kereler 
gözlemledim. Aynı şekilde, ne yapmak istediğini 
bilen bazılarının da bu yöntemi kullanarak 
etkileyebildikleri insanları kendi amaçları 
doğrultusunda yönlendirdiklerini görebiliyorum.   
Ya siz? 
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he human body is 
presently a battlefield. 
The human body, right 

now, is under attack. It is 
the object of programs that 
tell it what it should look 

like, and how it should go about meeting those 
standards, what it needs to preserve its strength or 
abilities (pills or muscle building machinery), how it 
should clothe itself, what it should and shouldn’t 
eat, what can be surgically added or subtracted, 
even how it can reproduce itself through 
laboratories, fertilization methods, surrogate 
wombs and surrogate eggs and surrogate sperm. 
Body parts can be imported or exported; we can 
buy whatever we want.  

Postmodern power is dispersed into such new 
realities as the new communication tools (like 
wireless communication and the internet) and new 
corporate giants like Rogers, Pfizer, and Microsoft. 
Their influence can (and frequently does) exceed 
the power of governments. Many of them, as we 
know, have greater capital assets than the GNP of 
some developing or underdeveloped nations. In this 
kind of world, with the types of pressures 
mentioned above, the human body is reminiscent of 
the 18th century slave! All the above is the result of 
human desire. The thing that is most startling 
about the present age is that our desire to 
commodify ourselves, to enslave ourselves, is 
blatantly apparent. This is not a recent tendency.  

Dostoevsky speaks about it in the form of the 
Grand Inquisitor in The Brothers Karamazov over a 
century ago, but it is now even more manifest. 
Corporate desire is content to oblige us, giving us 
the impression that individual subjective needs are 
being met while, in fact, our body is being 
commodified instead of liberated or released or 
empowered. The consequence of this is that our 
individual subjective needs are also enslaved. One 
of today’s most popular toys is the iPo(a)d; this 
word itself is significant as, in science fiction, “po(a)
ds” are organic additions to the body. In David 
Cronenberg’s movie eXistenZ, a synthetic po(a)d is 

affixed to the human spine, in a game the unveiling 
of which forms the framework for the film, and in 
which players must be literally “plugged in.” The 
player then plays the game with this new external 
organ. Although a fiction, this is a remarkably apt 
description of the nature of the postmodern assault 
faced by the human body. In the movie, reality and 
unreality become confused. Which is real and which 
is artifice? The players have adopted new identities 
(as in most computer games), and the game 
proceeds to its end. Two people from outside enter 
and we recognize them as people we have seen as 
the players’ substituted identities. 

They are angered at the designer for his attacks on 
the future of the body, on reality as it has been 
known until then. They proceed to shoot the 
designer, and the remaining players now question 
whether this was part of the game’s reality or the 
world’s, and they cannot tell. Reality and unreality 
occur simultaneously, they are confusingly 
combined. The simultaneity of these different 
realms, that of the body and that of the mind, 
makes life in eXistenZ a heterotopic(parallel 
realities) experience.  Cronenberg’s movie is a per-
fect example of our heterotopic existence. We live  

 

 

 

 

 

 

in  simultaneous empires, surrounded by media-
scape, virtual reality (internet), and the gaming 
industry. All these advanced tools of capitalism 
impose new realities on us. Even the example of 
the iPo(a)d provides evidence that these tools are 
externalized organs for the body, just as the “po(a)
ds” in eXistenZ. Our iPo(a)ds, universally seen and 
worn, as permanently attached to us as our ears, it 
seems, echo the movie’s image of the external po
(a)d being plugged into players’ spines. All of this 
can be read as a metaphor for slavery. 
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en, hayat boyu hep şanslı olan insanlardan oldum. 
Her konuda. 
Tim Horton’s’tan bir kahve bile kazanmamış olabilirim, ama o kahveyi 

alabilecek ve onu keyifle, mutlulukla ve huzurla içebileceğim bir hayatım var. 
 
Bazı insanlar vardır. 
Sizden uzaktırlar. 
Görmezsiniz. 
Nerede, nasıl olduğunu başkalarından duyarsınız. 
Ayda yılda bir defa karşılaşırsınız belki. 
Hatta belki adını bile andığınız seyrektir. 
Önemli olan kaç defa gördüğünüz, kaç defa sohbet ettiğiniz, ne paylaştığınız, ya 
da kaç defa hakkında konuştuğunuz değildir. 
Bilirsiniz. 
Vardır. 
Ve olmalıdır. 
Budur önemli olan. 
 
Dedim ya, ben şanslıyım. 
Benim hayatımda, sayılı da olsa oldu böyle insanlar. 
Ablam, ağabeyim dediğim, koşulsuz güvendiğim büyüklerim. 
Bu gece, bu insanlardan birine hatırlattım sevildiğini. 
Göruşemesek de, kalbimde çok farklı bir yeri olduğunu söyledim, çok da mutlu 
oldum. 
Üstelik tanıdığım için kendimi şanslı hissettiğim bir başkasına veda ederken… 
 
Her veda, biraz daha yalnızlıktır benim için. 
Güvenebileceğiniz bir kişinin daha hayatınızdan sessizce ayrılışıdır. 
Geride kalmanın verdiği çaresizliktir. 
Her veda, kahkahalar içinde düşüncelere dalmaktır. 
Mutlu bir yüzün ardındaki hüzündür. 
Her veda, bir duble rakının yüreğinizde bıraktığı o acımsı tattır. 
Sırf o acı tat gitmesin diye tatlıdan uzak durmaktır. 
 
Ve her veda, şarap kadehinin içindeki rakıya bırakılan hüzünlü bir göz yaşıdır. 
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u ayki Telve’de görsel sanatçılarla yaptığımız söyleşilere Sibel Coşkuner ile 
devam ediyoruz. Kendisi çok uzun yıllar bankacılık sektöründe üst düzey 
yöneticilik kariyerinden sonra 1998 yılında resim yapmaya başlamış. Bu 

resim yapmaya başlama süreci Sibel Hanım’ın varoluşunu sorguladığı bir dönemin 
akabinde gerçekleşmiş.  Bu sebepten dolayı resimlerinde çok yoğun olarak felsefi 

ve mistik temalar yer almakta. Ürettiği yapıtlar Türkiye’de ve dünyanın çeşitli ülkerinde şahsi 
koleksiyonlarda da bulunmaktadır. Sibel Hanım sanat ve iş yaşamı ile sivil toplum hizmetleri ve sporu 
ahenkli bir şekilde kendi hayatında birleştirmeyi başarmış. Sibel Hanım’ın yapıtlarını ve sanat felsefesini 
daha detaylı olarak www.sibelcoşkuner.com internet adresinde bulabilirsiniz. Kendisine Telve Dergisi 
olarak başarılar diliyoruz. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sizi biraz tanıyalım, lütfen kendinizi ve çalışmalarınızı bize anlatırmısınız? Resim dalına ilginiz 
ne zaman başladı ve nasıl gelişti? 

Resimle ilişkim hayatı sorgulamaya başladığım dönemde başladı. Çevremde ve kendi hayatımda olanları 
algılamaya çalışırken, kim olduğumu, nereden gelip nereye gittiğimi sorgulamaya başladım. Resim  
düşüncelerimi tuvale  yansıtmamı sağlayan en doğal yöntem oldu. Resim kariyerime Đstanbul'da sanatçı 
Sıva Mogishaki'nin atölyesinde çalışarak başladım. Sıva tekniği çok güçlü bir sanatçıydı bir sene birlikte 
çalıştık. Đlk solo sergim Đstanbul'da Menkul Kıymetler Borsas’ının galerisinde oldu. “Sonsuzluğu 
Arzularım” temalı sergimde Mevlana, Yunus Emre, Halil Gibran gibi büyük düşünürlerin güçlü 

BBBBBBBBBBBB            

Hiç durmadan bu kıyılarda yürüyorum, 

Kumla köpüğün arasında. 

Cezir ayak izlerimi silecek, 

Rüzgar köpüğü uçuracak, 

Ama denizle kıyı daima kalacak.  

- Mevlana Celaleddin-i Rumi 

I am forever walking upon those shores,  

Be with the sand and the foam.  

The high tide will erase my foot-prints.  

And the wind will blow away the foam.  

But the sea and the shore will remain Forever.  

–Translation: Talat Halman 
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Resimle ilişkim hayatı sorgulamaya başladığım dönemde başladı. Çevremde ve kendi hayatımda olanları 

algılamaya çalışırken, kim olduğumu, nereden gelip nereye gittiğimi sorgulamaya başladım. Resim  

düşüncelerimi tuvale  yansıtmamı sağlayan en doğal yöntem oldu. Resim kariyerime Đstanbul'da sanatçı 

Sıva Mogishaki'nin atölyesinde çalışarak başladım. Sıva tekniği çok güçlü bir sanatçıydı bir sene birlikte 

çalıştık. Đlk solo sergim Đstanbul'da Menkul Kıymetler Borsas’ının galerisinde oldu. “Sonsuzluğu Arzularım” 

temalı sergimde Mevlana, Yunus Emre, Halil Gibran gibi büyük düşünürlerin güçlü dizelerinden ilham 

aldım. Bir de “Sonsuzluk Gönüldedir” isimli kısa metrajlı bir film yaptım ve sergi sırasında boş tuvale 

project ederek gösterdik.		

Gerek sanat gerekse resim tekniği bakımından resimlerinizde ne gibi öğelere vurgu 

yapıyorsunuz? 

Hep söylemek istediğim bir şeyler var, resim benim için en doğal ve en temel ifade yöntemi, bunun 

yanında değişik yöntemler de deniyorum. Film gibi, cam gibi. Daha sonra füzyon tekniği ile cam 

çalışmaya da başladım. Đkinci solo sergim 'Ayna olmak Yansımak ve Yansıtmak'tı resimle birlikte 

camlarımı da sergiledim, sır kalkınca ayna artık ayna değildir camdır… 

Bak, burda, bu evde bir ışık vardı - hani?  

Đlkin doldurmuştu senin gözlerini...  

Bak, şimdi gönülde bir hayal. Hep orda;  

Hiç gitmez: Doldurmuş gönlün içini.  

- Mevlana Celaleddin-i Rumi  

Look, it is gone now, in this house there was a ray:  

At the outset it had filled your eyes all the way;  

Look, now the heart cherishes an apparition  

Which fills it all the way, will never go away.  

- Translation: Talat Halman  
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Sonsuzluğumu arzularım, çünkü orada, yazılmamış şiirlerim ve boyanmamış resimlerle buluşacağım.  
 
Kum ve Köpük - Halil Cibran'dan Feyza Karagöz tarafından çevrilmiştir.  

Kanada’ya göç etmenizin yaptığınız çalışmalar üzerinde nasıl etkileri oldu? 

Toronto'ya taşınınca resim ve cam çalışmalarıma da devam ettim, 'Nefes' teması ile ilgili çalışmalarım 

devam ediyor, nefes ruh ve bedenin birleştiği, tek olduğu yer. Resimlerim soyut ve karışık teknik oluyor, 

çeşitli malzemeler kullanıyorum, kurşun, altın varak gibi...yeni çalışmalarımda Ebru da var, cam da ve 

resimde ebru'yu modernize etmeye çalışıyorum. 

Riverdale Art Walk” üzerine düşünceleriniz ve gelecekle ilgili planlarınız? 

Toronto'da bu sene Art Expo'ya katıldım, resimlerim ve camlarım, çok ilgi çekti. Riverdale Art Walk'da çok 

iyi bir organizasyondu, iyi bir grup organize ediyor, açık hava sergisi olması nedeniyle, oradan tesadüfen 

geçen ve sanatla ilgilenmeyenlerden bir kalabalık orada olabiliyor ve bana göre fokus bozuluyor. Açık 

hava sergilerinde durum hep böyle sanıyorum. Riverdale sadece art olması craft olmaması ve sanatçıları 

seçerken titiz davranmaları ve organizasyonun profesyonelliği açısından başarılıydı, belki daha iyi reklam 

yapabilir ve bölgesel olmaktan çok daha Toronto'ya yayabilirlerdi diye düşünüyorum. Toronto'da resim 

çalışmalarım ve sergilerim devam edecek. Đşlerimin felsefi boyutunu ve ebru çalışmalarımı tanıtabilmeyi 

ümit ediyorum. 

Başka bu gün: çifte güneş var gökte; 

Benzersiz gün, eşsiz bir gün işte... 

Müjdem var, ey sevgililer - aşk günü gök 

Binlerce çiçeklerle şarkılar dökmekte.  

- Mevlana Celaleddin-i Rumi  

This is such a day: the sun is dazzling twice as before...  

A day beyond all days, unlike all others… say no more...  

Lovers, I have great news for you: From the heavens above  

This day of love brings songs and flowers in a downpour.  

- Translation: Talat Halman  

Home/Ana Sayfa  
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XAM YU 

By: Alican Arat Koç 

alicanaratkoc@gmail.com 

 

oronto’s central 

Chinatown offers a mind-

numbing selection of affordable, 

delicious eats. Unfortunately, 

making decisions can often be difficult in such a 

restaurant-saturated environment. Luckily, I have a 

mainstay that I’ve been visiting for years without 

disappointment that I’d like to share. I’m quite 

convinced that Xam Yu Seafood 

Restaurant beats most 

restaurants along the Spadina/

Dundas intersection out of the 

water.  

Speaking of water, the specialty of Xam Yu is 

seafood, as the name indicates, and the seafood is 

fantastic. Try to avoid the temptation of Chinatown 

standard menu items like General Tso or lemon 

chicken (9.95 and 10.95 respectively), and look to 

the chalkboard of specials for the good stuff. This 

includes a vast array of fresh fish, shell or 

otherwise, and legendary signature dishes such as 

the mouth-watering walnut prawns with broccoli 

(15.95) which features said mammoth prawns in a 

sweet mayonnaise-type sauce, tossed with broccoli 

and mildly toasted walnuts. Stuffed eggplant, tofu 

and peppers (9.95) are filled with fat shrimps and 

slathered in black bean sauce. Don’t forget to try 

the addictive deep fried squid in spice, salt and 

pepper (9.95). Although Xam Yu’s seafood options 

are excellent, their turf options are just as good, 

such as their mango chicken (8.95), succulent 

slices of chicken in a tangy sauce with nutty slices 

of mango. Vegetarians aren’t left behind either. 

Xam Yu’s trusty specials menu offers a delightful 

list of veggie options, including snow pea leaves 

(9.95) and baby bok choy (8.95) that are mildly 

steamed and served in their own juices with just a 

touch of garlic. Simplicity at its best.  

Although Xam Yu is probably Chinatown’s best in 

terms of food, don’t expect anything above the 

standard in terms of décor. The 

room is very basically 

decorated, with the chalkboards 

above being the most attractive 

things to look at in the room. 

Regardless, go to Xam Yu for superb Chinese food 

at a price that can’t be beat and you’ll find yourself 

back year after year as I have for so long.  

E.A.T—Edible Adventures in Toronto 

TTTTTTTTTTTT            
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Dr. Đlhami Gökçen 

Child & Adolescent Psychiatrist 

ilhamigo@hotmail.com 

 

Traditionally, Turkey, does not have children’s songs like Jingle bells or Old Mc 
Donald, etc. Instead, there are traditional Turkish folk songs with adult-oriented 
lyrics which the children also sing. Even the simplest folk songs like Tren gelir hoş 
gelir (Train comes, welcome the train) or Koyun gelir yata yata  (Sheeps come 

slowly) have grown-up themes. 

 The only exception are the tunes children sing during games which are called tekerleme’s 
(jingles). To separate sung tekerleme’s, from purely verbal tekerleme’s, we could call them oyun 
tekerlemeleri (play jingles). Üşüdüm üşüdüm (I am cold, I am cold) below is an example of such a song:  

Children’s Songs (Çocuk Şarkıları) TURKISH MUSIC (5) 
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1. Groupe: Üşüdüm, üşüdüm, a benim canım üşüdüm (I am cold, I am cold, I am cold, dear) 

2. Groupe:  Kürkünü giy, kürkünü giy, a benim canım kürkün giy (Wear your  fur-coat, wear your fur-
coat, dear) 

1. Groupe: Kürküm yok, kürküm yok, a benim canım kürküm yok (Don’t have fur-coat, I don’t have fur-
coat, dear) 

2. Groupe: Alsana, alsana, a benim canım alsana (Purchase it, purchase it purchase it, dear) 

1. Groupe: Param yok, param yok, a benim canım param yok (Don’t have money, I have no money, I 
don’t have money, dear)  

2. Groupe: Çalsana, çalsana, a benim canım çalsana (Steal it, steal it, steal it, dear) 

Together: Saraydan, saraydan, a benim canım saraydan (From the palace, from the palace, from the 
palace, dear) 

 Asarlar keserler en güzelini seçerler. (They hang, they kill and choose   the one most beautiful)
  

 As befitting a children’s song, the words of the tekerleme above are somewhat non-sensical and 
follow a loose, childish logic similar to Western children’s stories like Alice in Wonderland. 

 Since the founding of modern Turkey, there has been an increased interest in children’s  songs, 
particularly after the foundation of a modern education system and modern schools.  

 Initially, children’s songs were adopted from European countries (such as Germany, France, 
Sweden, Hungary, etc.) by adapting their words into Turkish. One such example is the song, Yaşasın 
Okulumuz (Long live our school) which is as following:  

Children’s Songs (Çocuk Şarkıları) TURKISH MUSIC (5) 



Page 44 Volume 6, Issue 41 

This is the Turkish adaptation of the very famous French song: Ah! vous dirai-je, maman (Ah! I shall tell 
you, mother) or Quand trois poules vont aux champs (When three hens go to the fields). The well-known 
nursery-ryme, Twinkle, Twinkle, Little Star as well as Baa, Baa, Black Sheep and Alphabet Song are the 
English adaptations of this song. Mozart composed the famous “12 piano variations (K. 265)” on this 
theme and other composers also used this theme in their compositions.  

 Incidentally, Dağ başını duman almış (Smoky is the top of the mountain), Atatürk’s favourite 
march is also an adaptation from a Swedish song (composer Felix Körling). 

 It is to be noted that the tekerleme’s should be sung in natural (non-tempered) voices, while 
Yaşasın Okulumuz is in piano (tempered) tuning.  

 

Kaynaklar: 

Sun, Muammer. Kır Çiçekleri, Okullar için seçilmiş çocuk ezgileri ve halk türküleri. Ankara,  1978. 

Sun, Muammer, Sun, Đlteriş. Elli yılın en güzel okul şarkıları. Ankara, 1983.   

Wikipedia - Ah! vous dirai-je, maman     

   

Children’s Songs (Çocuk Şarkıları) TURKISH MUSIC (5) 

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 

Home/Ana Sayfa  
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Asumanca Lezzetler 

 

evgili Telve okuyucuları, 

Bodrum Yalıkavak’dan hepinize merhaba! 

Tahmin ettiğiniz gibi bu yaz da Türkiye’deyiz. Güzel Đzmir’imizde 1 hafta kaldıktan 
sonra Yalıkavak’taki evimize geldik, Ağustos sonuna kadar buradayız... 

Bu sayımızda sizlerle Bodrum pazarından fotoğraflar ve değişik tarifler paylaşmayı 
planlıyordum ancak burada hayat o kadar hızlı ve programsız geçiyor ki (eh tatil de 
öyle olmalı aslında değil mi?) pazar fotoğraflarını çekebilme şansım henüz olamadı 
ancak sizlere farklı bir tarifim var... 

Biliyorum Toronto’da deniz börülcesi bulabilme şansımız yok ama yolunuz Ege’ye düşerse ve henüz deniz 
börülcesini denememiş iseniz mutlaka deneyin derim. Özellikle balık sofralarının vazgeçilmezi... 

Yalıkavak’tan hepinize sevgiler, iyi yazlar. 

Asuman   

Deniz Börülcesi Salatası 

 

Malzemeler: 

Deniz börülcesi 

Sızma zeytinyağı 

Limon 

Sarımsak  

Đstediğiniz miktardaki deniz börülcesinin çamurlu olan kök 
kısımlarını kesip attıktan sonra çok iyi yıkayıp iyice 
kumlarından arındırın. Kaynar suya atın ve 15 dakika ka-
dar - ara sıra üzerlerine delikli kepçe ile bastırarak- kay-
natın. Haşlandıktan sonra, hem soğumaları için, hem de 
yeşil renklerini kaybetmemeleri için, soğuk sudan geçirin. 

Börülcelerin içinde sert dalları vardır, bitkiyi yemek için bu dallardan ayırmamız gerekmekir. Sert 
kısımlarından tutarak, yeşil kısımlarını elinizle sıyırarak, sert dal kısımlarından ayırın. Zeytinyağı, limon ve 
ezilmiş sarımsakla yaptığınız sosu üzerine gezdirin.Deniz börülcesi tuzlu olduğundan, ayrıca tuz 
eklemeyin. 

Bir de zeytinyağlı sos yerine sarımsaklı yoğurt ile de karıştırabilirsiniz. Her iki türlü de çok güzel oluyor. 

Afiyet olsun.        http://www.arnavutcigeri.blogspot.com/ 

  

SSSSSSSSSSSS            
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Đstanbul'u Dinliyorum 

Nilgün Erinç 

 

evgili Telve okurları,   

Yaz ayları gelince nedense hep Türkiye özlemim artar.  Belki sizler de öyle hissediyor-
sunuzdur.  Đçimde bir kıpırtı başlar, gitme planları kafamı kurcalar. Hepimiz bavulları 
kapıp koşmuyor muyuz doğduğumuz topraklara? Yurdumun o türkuaz mavisi deni-
zleri, ılık ılık esen rüzgarları, sımsıcak toprakları, ilgiz ilgiz ormanları bizi nasıl çeker 
kendine. Kısacası, doğduğumuz toprakları, hele hele doğup büyüdüğümüz şehir, ka-

sabayı nasıl özleriz? Bende bu özlemle bu güzel yaz zamanında doğduğum şehri, güzelim Đstanbul'umu 
anımsadım ve sizlerle Orhan Veli'nin o harika şiiri: " Đstanbul'u Dinliyorum"u paylaşmak istedim. 

Sevgiyle kalın,  

 

ŞĐĐR KÖŞESĐ 

SSSSSSSSSSSS            

Đstanbul'u Dinliyorum 
 
 
 
Đstanbul'u Dinliyorum 
Đstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı 
Önce hafiften bir rüzgar esiyor; 
Yavaş yavaş sallanıyor 
Yapraklar, ağaçlarda; 
Uzaklarda, çok uzaklarda, 
Sucuların hiç durmayan çıngırakları 
Đstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. 
 
Đstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı; 
Kuşlar geçiyor, derken; 
Yükseklerden, sürü sürü, çığlık çığlık. 
Ağlar çekiliyor dalyanlarda; 
Bir kadının suya değiyor ayakları; 
Đstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. 
 
Đstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı; 
Serin serin Kapalıçarşı 
Cıvıl cıvıl Mahmutpaşa 
Güvercin dolu avlular 
Çekiç sesleri geliyor doklardan 
Güzelim bahar rüzgarında ter kokuları; 
Đstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. 
 
Đstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı; 
Başımda eski alemlerin sarhoşluğu 

Loş kayıkhaneleriyle bir yalı; 
Dinmiş lodosların uğultusu içinde 
Đstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. 
 
Đstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı; 
Bir yosma geçiyor kaldırımdan; 
Küfürler, şarkılar, türküler, laf atmalar. 
Birşey düşüyor elinden yere; 
Bir gül olmalı; 
Đstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. 
 
Đstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı; 
Bir kuş çırpınıyor eteklerinde; 
Alnın sıcak mı, değil mi, biliyorum; 
Dudakların ıslak mı, değil mi, biliyorum; 
Beyaz bir ay doğuyor fıstıkların arkasından 
Kalbinin vuruşundan anlıyorum; 
Đstanbul'u dinliyorum. 

Home/Ana Sayfa  
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I AM LISTENING TO ISTANBUL 

 

I am listening to Istanbul, intent, my eyes closed;  
At first there blows a gentle breeze  
And the leaves on the trees  
Softly flutter or sway;  
Out there, far away,  
The bells of water carriers incessantly ring;  
I am listening to Istanbul, intent, my eyes closed.  
 
I am listening to Istanbul, intent, my eyes closed;  
Then suddenly birds fly by,  
Flocks of birds, high up, in a hue and cry  
While nets are drawn in the fishing grounds  
And a woman's feet begin to dabble in the water.  
I am listening to Istanbul, intent, my eyes closed.  
 
I am listening to Istanbul, intent, my eyes closed.  
The Grand Bazaar is serene and cool,  
A hubbub at the hub of the market,  
Mosque yards are brimful of pigeons,  
At the docks while hammers bang and clang  
Spring winds bear the smell of sweat;  
I am listening to Istanbul, intent, my eyes closed.  
 
I am listening to Istanbul, intent, my eyes closed;  
Still giddy since bygone bacchanals,  
A seaside mansion with dingy boathouses is fast asleep,  
Amid the din and drone of southern winds, reposed,  
I am listening to Istanbul, intent, my eyes closed.  
 
I am listening to Istanbul, intent, my eyes closed.  
Now a dainty girl walks by on the sidewalk:  
Cusswords, tunes and songs, malapert remarks;  
Something falls on the ground out of her hand,  
It's a rose I guess.  
I am listening to Istanbul, intent, my eyes closed.  
 
I am listening to Istanbul, intent, my eyes closed;  
A bird flutters round your skirt;  
I know your brow is moist with sweat  
And your lips are wet.  
A silver moon rises beyond the pine trees:  
I can sense it all in your heart's throbbing.  
I am listening to Istanbul, intent, my eyes closed.  
 
Orhan Veli Kanık  
 
Translated by Talat Sait Halman (1982)  

ŞĐĐR KÖŞESĐ 
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   Melek Ökten 

 

 

 

 

 

Değerli Telve okuyucuları, 

 

Yaşadığımız sıcak yaz günleri bana güzel ülkemizin 

masmavi denizlerini vede özellikle Bodrum'un 

birbirinden güzel koylarını özletti... Şu anda 

Bodrum'un Gümüşlük koyunda, o harika gün 

batımını izlerken, suyun üstünde gerçekten gümüş 

gibi pırıl parlayan denizi içinize çekmeye ne 

dersiniz? O zaman gelin Bodrum için yazılmış iki 

güzel şiir ile Bodrum'a uzanalım... 

Bodrum denince Halıkarnas Balıkçısı’nı anmadan 

geçemeyeceğim. Sizler için seçtiğim ilk şiir Cevat 

Şakir Kabaağaçlı, yani nam-ı diğer Halıkarnas 

Balıkçısı'na ait. Bodrum'a olan aşkı ile tanınan ünlü 

bir roman ve hikaye yazarımız olan Cevat Şakir, 

1890 yılında Girit'te doğmuştur. Babası tarihçi, 

yazar ve vezir Mehmet Şakir Paşa, annesi Đsmet 

Hanım'dır. Çocukluğu babasının elçilik yaptığı 

Atina'da geçmiştir. 1904'te Robert Kolej'i bitirdi ve 

yüksek öğrenimini 1908'de Đngiltere’de Oxford 

Üniversitesi Yeni Çağlar Tarihi Bölümü’nde 

tamamladı. 1913’te evlendiği Đtalyan eşiyle 

Đtalya’da kaldı. Bu sırada resim dersleri aldı, 

Đtalyanca ve Latince öğrendi. 1910-1925 arasında 

Resimli Ay ve Đnci gibi dergilere yazılar yazdı; 

kapak resimleri, süslemeler, karikatürler çizdi. 1925 

yılında yazdığı bir öykü yüzünden yargılanacak 

Bodrum’da 3 yıl sürgün cezasına çarptırıldı. Bir 

buçuk yıl sonra cezası affa uğrayınca Đstanbul’a 

dönmedi, çok sevdiği Bodrum’da kaldı. 1947'de 

Đzmir Karataş'a yerleşerek hayatını gazetecilik ve 

turist rehberliğiyle kazanan Cevat Şakir 1973'te 

kemik kanserinden Đzmir'de öldü. Vasiyeti üzerine 

Bodrum'da manevi oğlu Şadan Gökovalı ile birlikte 

seçtiği yerde gömüldü. 

Yazılarında, çok sevdiği Bodrum'un antik çağlardaki 

ismi olan Halıkarnasos'tan esinlenerek Halıkarnas 

Balıkçısı takma adını kullandı. Deniz hikayeleriyle 

tanınan Cevat Şakir konularını Ege Bölgesi ve 

Akdeniz Bölgesi kıyı ve açıklarında gelişen, denize 

bağlı olaylardan çıkardı. Đçinde yaşadığı, en küçük 

ayrıntılarına kadar bildiği hür ve aşı denizi, kaderleri 

denizin elinde olan balıkçıları, dalgıçları, sünger 

avcılarını ve gemileri zengin bir terim ve mitologya 

hazinesinden güçlenerek, denize karşı sonsuz bir 

hayranlıktan gelen şiirli, sürükleyip götüren bir 

anlatımla hikaye ve romana geçirdi.  

Yazı ve düşünceleriyle Azra Erhat gibi döneminin 

önemli aydınlarını etkilemiş bir kişi olarak, çeşitli 

dillerden yüz kadar da kitap çevirmiş olan ve kendi 

eserlerinin sonraki baskıları yapılagelen Balıkçı’ya 

Kültür Bakanlığı’nca 1971 Devlet Kültür Armağanı 

verilmiştir. 

Sevgi ve saygılarımla, 

Melek Ökten 



Bodrum 

 

Đtalya'yı gör de öl derler 

Yok canım; Bodrum'la kıyılarını gör ve yaşa  

Yokuşbaşına geldiğinde, Bodrum'u göreceksin 

Sanma ki sen geldiğin gibi gideceksin  

Senden öncekilerde böyleydiler 

Akıllarını hep Bodrum'da bırakıp gittiler  

Bin metreden denize tepe takla inen uçurumlar mı istersiniz, 

Đrili ufaklı ada kümeleri mi istersiniz, 

Altın renkli plajlar mı istersiniz? Ne isterseniz var burada 

Gece yıldızları tek tük görünen mıymıntı şeyler değildir 

Yıldız kalabalığına engin gece dar gelir. 

Sanki pırıltıyla göğü sarsıp güderler 

Hele ufukta ay bi görünekoysun evren peri masalına döner 

Bodrum'da her tarafta mavi bir nurdur 

Öyle mavi ki insan maviyi toplamak için 

Avucunu göğe açacak ve elini yanaştırıp bakınca avucunun 
mavileşmediğine şaşıcak 

Bodrum hem doğanın olağan üstü hem de tarihinin 

Şanlı batıranlarını kendine toplayan ak pak bir Akdeniz Köşesidir 

 

Cevat Şakir Kabaağaçlı 
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Bir Avuç Deniz Kokusu  

 

  Gümüşlük’te bir balıkçı lokantası, 

Bir porsiyon levrek, 

Bir tabak çoban salatası, 

Ve 65 yılın muhasebesi, 

 Duruyor, 

Tahta masanın üzerinde...  

Denizin kokusunu unutmuştum 

Yıllar önce.. 

Dostların çoğu da gitti, 

Kalanlar ise kimbilir şimdi nerede...  

Sayfaları azaldıkça ömür defterinin, 

Bir tuhaf oluyor insan böyle yerlerde...  

Balıkçı Hasan yok artık, 

Oğlu Osman duruyor, 

Tezgah başında. 

Münihli  Hans da gelmemiş bu yıl siteye, 

„Kalbinden rahatsızmıış“ diyorlar 

Tanıdık yüzler eksiliyor bir bir, 

Oysa Bodrum duruyor, 

Yerli yerinde...  

Gümüşlük’te bir balıkçı lokantası 

Bir tabak çoban salatası 

Bir porsiyon levrek 

Ve gelecek 65 yılların umudu,          

Duruyor tahta masanın üstünde...  

Bir tutam gün batışı, 

Bir avuç deniz kokusu... 

Ufukta kaybolan beyaz yelkenli.. 

  

Yılmaz Övünç 



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: __________      Country: ____________ 

 

E-mail: ___________________________________   Phone: __________________________ 

 

Preferred type of contact: (please select one) 

 

E-mail:_______   Phone: ________   Mail: _______ 
 

Referred by (if Applicable):____________________ 

We have activities for children and youth. Please provide information regarding your children (e.g. name, 
age): 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Please fill in your information. Mail the completed and signed form with your cheque to the address at 
the bottom of the page.  Please make your cheque payable to: Turkish Society of Canada.  Thank 
you! 

Turkish Society of Canada, 5100 Erin Mills Parkway, PO Box 53060 Mississauga, ON L5M 5H7 

Web: www.turkishcanada.org, E-Mail:  info@turkishcanada.org 

Turkish Society of Canada “Membership Application Form” 
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urkish Society of Canada (TSC) is a not-for-profit organiza-
tion 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 or-
ganize cultural, social and artistic activities for the Turkish Canadian 
Community members; to represent the Turkish Community and Culture 
in Canada the best way possible. 
 

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

Email us at info@turkishcanada.org.  
 
 
 

JOIN OUR CONTINUOUSLY GROWING NUMBER OF 
THE MEMBERS!  

 

BE PART OF TURKISH CANADIAN COMMUNITY 
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• Volunteers for “TELVE”, 

please contact us at  

       info@turkishcanada.org 

 

• Please consider the environ-

ment before printing the 

TELVE 

Thank you for your support. 
Latest member count is: 

   291 
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