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Sevgili Okuyucularımız, 

Bu sayımız biraz gecikti. Yazılarını vaktinde yollayan 
yazar arkadaşlarımızdan, yayın grubumuzdan ve siz 
okuyucularımızdan özür diliyorum.  

Avrupa’da bir kongre’ye katıldım. Kongre öncesi de 
“gitmişken biraz etrafı görelim!” diye yolu biraz 
uzattık. Bugünkü teknoloji ile editörlük çalışmala-
rıma yolda devam edebileceğimden emin olarak 
Laptop, Ipad, Iphone, Telve backup’larını içeren 
Memory Stick’leri, en önemlisi IT Manager’ımı da 
yanıma alarak yola çıktım.  

Bizim memleketimize giderken turistler uyarılır; 
aman içeceğiniz suya dikkat edin, restoranlarda 
salata yemeyin, meyvalarınızın kabuğunu mutlaka 
soyun.. v.s.. v.s.. Avrupa’ya gidenler için böyle 
şeyler söz konusu bile edilmez. Avrupa Birliğine 
girmeye kalktığımızda sularımızdan kokoreç 
satıcılarımıza kadar bizi hizaya sokmaya çalışan 
Avrupa Birliği’nde özellikle halkın sağlığını 
ilgilendiren konularda herşeyin kontrollü olduğu var 
sayılır.  

Taksimetrelerini istedikleri gibi, kimi 10 Euro, kimi 
4 Euro, kimi 6 Euro’dan açabilen taksi şoförlerinin 
yanısıra turistlerin yoğun olduğu bölgelerde 
restoranların da kontrol altında olmayabileceği 
insanın aklına sonradan geliyor. Böylece, 
çalışmalarımı planladığım gibi sürdüremedim ama 
gecikmeli de olsa bu sayımız da her zamanki gibi 
yine zengin içerikli. Umarım siz de benim gibi ilgi ile 
okuyacaksınız. 

Turkish Society of Canada ve Prof. Dr. Mustafa 
Koç’un girişimleri ile, 23 Eylül 2012 Pazar günü 
büyük başarı ile gerçekleştirilen Ontario’da 
Üniversite ve Kolej eğitimine hazırlık paneli ile ilgili 
haber yazısını Deniz Küçükceylan’ın kaleminden 
okuyoruz. 

“Zeytinyağlı yiyemem aman…” Prof. Mustafa Koc, 
her ne kadar: “Biz şaşırmayı unutan bir toplumuz 
artık.” dese de yazısını okurken şaşırmamak elde 
değil! Şimdi mutfağımdaki, memleketimin ürünü, 
çok şık bir şişedeki zeytinyağının etiketine 
bakıyorum; “100% pure-cold pressed Extra Virgin 
Olive Oil”.. “tağşiş”li olup olmadığını nasıl 
anlayacağım? 

OOOO YOOO! Elvan Eryören Denizkuşu karaya 
çıkmış! Her zamanki gibi bu yazısı da sürprizlerle  
dolu.. Bu arada Elvan’ın Karaburun’daki son 
dalışında çektiği fotoğraflar 34’üncü sayfada.. 

 “Cengiz Dağcı’nın Romanlarında Halk Kültürü” yazı 
serisinin dördüncü yazısında Prof. Dr. Naciye 
Yıldız: “Efsaneler de yaşadığımız toprağa kimlik 
kazandıran halk kültürü unsurlarıdır. “ diyor.  

Sağlığımız köşesinde Dr. Haluk Özçelik “Can 
Boğazdan Gelir” derken beslenme tercihlerimizde 
uyanık ve bilinçli olmamızı öneriyor. 

Çocuk Gelişim ve Aile Uzmanımız Sevda Akıllı, 
bebek DVD’lerinin bebek gelişimindeki etkilerini 
yazıyor. 

Dr. Mehmet Danış, “The World’s Most Interesting 
Man”: Erden Eruç’u tanıtıyor; inanılacak gibi değil!! 

Bisiklet Sevdası: Erkan Sarıoğlu bu sayıda bize 
“Mile 0” noktası’ndan başlayarak (Kanada’yı en 
Batı’sından en Doğu’suna kadar bağlayan ‘Trans 
Canada’ otoyolunun en Batıdaki başlangıç noktası..) 
British Columbia’yı tanıtıyor. 

Yeni Yazarımız: Toronto’lu film yönetmeni Metin 
Güler. Sinema sanatı ile ilgili yazılarını bizlerle 
paylaşacak olan Metin Güler’in ilk yazısı TIFF 
(Toronto Film Festivali)’nde izlediği Türk filmi, 
Yönetmen Pelin Esmer’in “Watchtower/Gözetleme 
Kulesi” üzerine. 

“Üstü Kalsın” diyor Jerry Çopuroğlu, ve hiç 
düşünmediğimiz bir vergi konusuna değiniyor; 
bahşişler.. 
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Emre Yurga’nın bu sayıdaki yazısı ile Toronto’lu 
fotoğraf sanatçısı Ferit Serdar Onurlu’yu 
tanıyoruz. 

Halifax’dan Fısıltılar bu sefer üzücü… Deniz 
Gülerman ve arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz. 

Varol Karslıoğlu bu sene leyleği havada görmüş 
anlaşılan.. Bu sefer de L.A.’den yazıyor..  Mr. 
Grabowski kim mi? Cevap Varol arkadaşımızın 
yazısında.. 

Dr. İlhami Gökçen ile “Ali Baba’nın bir çiftliği 

var…” ve de “Ilgaz Anadolu’nun sen yüce bir 
dağısın”ı söylüyoruz. 

Gelelim Asumanca Lezzetlere.. Asuman Dinçer, 
yine yummy yummy bir tarif ile Telve’mizin 
sayfalarında. 

Nilgün Erinç ve Melek Ökten’in  bu ay seçtikleri 
şiirlerde sonbaharın hüznünü okuyoruz. Yaz ne 
çabuk geçti değil mi? 

Ekim sayısında buluşmak üzere.. 
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D U Y U R U 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURUCUSU ULU ÖNDERİMİZ 

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’Ü 

ANMA PROGRAMI 

“Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. 

Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.” 

10 Kasım 2012, Cumartesi 14:00 –17:00  

Isabel Bader Theatre  

93 Charles Street West, Toronto M5S 2C7 

Museum Metro İstasyonu  

PROGRAM 

Açılış: T.C. Toronto Başkonsolosu Sayın Ali Riza Güney 

Mezzo Soprano Beste Kalender—Resital 

Toronto Klasik Türk Musikisi Korosu—Rumeli Türküleri 

Kurtuluş Savaşı Destanı - Lirik Performans 

Turkish Society of Canada • Türk Toplum Merkezi • İTÜ Mezunları Derneği Kanada 

Ortak organizasyonuyla düzenlenmektedir. 

Etkinlik Türkçe olup, giriş ücretsizdir.  
Home/Ana Sayfa  
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Deniz Küçükceylan  

 
YÜKSEK ÖĞRENİMDE BAŞARININ 
SIRRI ÇOK AMA ÇOK ÇALIŞMAKTAN 

VE OKUDUĞUNUZ BÖLÜMÜ SEVMEKTEN 
GEÇİYOR… 
 

Ontario’da Yüksek Öğrenime Hazırlık Paneli 23 
Eylül Pazar günü, North York Civic Center’da  
gerçekleştirildi. 
 
Turkish Society of Canada’nın ve Prof. Dr. 
Mustafa Koç’un girişimleri ve değerli Türk 
akademisyenlerinin katkıları ile, 23 Eylül Pazar 
günü düzenlenen, Üniversite ve Kolej eğitimine 
hazırlık paneli başarıyla gerçekleştirildi. Waterloo 
Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Feridun 
Hamdullahpur’un açılış 
konuşmasını yaptığı 
panele çok sayıda 
yüksek öğrenim adayı 
gençlerimiz ve aileleri 
katıldı. 
 
Yüksek öğrenime 
hazırlanan gençlerimiz ile 
ailelerini, Kanada yüksek 
öğrenim sistemi konusunda bilgilendirmek, 
gençlerimizin bilinçli ve başarılı bir şekilde yüksek 
öğrenime hazırlanmalarında yardımcı olmak ve 
ayrıca gençlerimizi başarılı akademisyenlerimizle 
tanıştırmak amacını  taşıyan panele, Ontario’nun 
çeşitli üniversite ve kolejlerinde eğitim veren Türk 
akademisyenler ile doktora öğrencileri katıldı. 
  
Panel öncesinde, T.C. Toronto Başkonsolosu 
Sayın Ali Rıza Güney’in de katıldığı, Pazar 
kahvaltısında, akademisyenlerimiz bir araya 
gelerek, birbirleri ile tanıştılar, çalışma alanları ve  
projeleri konusunda fikir alışverişinde bulundular. 
Mustafa Koç’un Kanada’da akademik yaşamına  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
devam eden Türk akademisyenler arasında 
işbirliğinin önemine değindiği ve akademisyen-
lerimizi biraraya getirecek iletişim platformunun bir 
an önce kurulması gerektiğini söylediği konuşması 
sonrasında, söz alan tüm akademisyenler, Sayın 
Koç’u destekleyerek, böyle bir platformun akademik 
yaşamına Kanada’da devam eden Türk 
akademisyenlerinin de başarılarına büyük katkıda 
bulunacağını belirttiler. 
 
Saat 1:30’da Waterloo Üniversitesi Rektörü Sayın 
Profesör Feridun Hamdüllahpur’un açılış konuşması 
ile başlayan panele Toronto Üniversitesi’nden Prof. 
Dr. Hasan Alkumru, Ryerson Üniversitesi’nden  
Prof. Dr. Ayşe Bener ve Prof. Dr. Mehmet 
Zeytinoğlu, Trent Üniversitesinden Associate 
Prof. Dr. Feyzi Baban, McMaster Üniversitesi’nden 
Prof. Dr. Işık Urla Zeytinoğlu ve Centennial 
College’dan Taylan Tatlı konuşmacı olarak 
katıldılar. 
 
Prof. Hamdullahpur konuşmasında, akademik 
yaşamda başarılı olmanın en önemli sırrının çok 
çalışmaktan ve  seçilen bölümünün sevilmesinden 
geçtiğini belirterek, öğrenci 
adaylarına bilinçli seçim 
yapabilmeleri için okumak 
istedikleri bölümleri 
araştırmalarını, fakülteleri 
ziyaret ederek, misafir 
öğrenci olarak dersleri 
izlemelerini, akademik 
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Prof. Ayşe Bener– Prof. Işık Urla 
Zeytinoğlu- Prof. Dr. Mehmet 
Zeytinoğlu- Prof. Dr. Feridun 
Hamdullahpur 

Prof. Dr. Mustafa Koç - T.C. Toronto 
Başkonsolosu Sn. Ali Rıza Güney - Ruçhan 
Akkök katılımcılar ile birlikte  
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danışmanlarla görüşerek doğrudan bilgi almalarını 
önerdi. Panele özel konuşmacı olarak davet 
edilmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten  
Prof. Hamdullahpur’a konuşması sonrasında Turkish 
Society of Canada’nın Yönetim Kurulu Başkanı 
Rüçhan Akkök tarafından, Türk Toplumu adına, 
teşekkür plaketi sunuldu. 
 
Prof. Mustafa Koç’un yönettiği panele katılan 
konuşmacılar, kendi akademik alanları ve eğitim 
verdikleri üniversitelerin kayıt 
koşulları hakkında bilgi vererek, 
gençlerimize lise eğitimi 
sırasında mutlaka çok 
çalışmalarını, not ortalamalarını 
yüksek tutmalarını önerdiler. 
Ailelerin, çocuklarını sevdikleri 
ve ilgi duydukları alanlarda 
yüksek eğitim almaları 
konusunda 
desteklemeleri gerektiğini belirten 
akademisyenlerimiz, yüksek öğrenimde başarılı 
olmanın sırrının, meslek eğitimin bilinçli  
 
 
 
 
 
 
 

 

Seçilmesinden kaynaklandığını vurgulayarak, 
sorusu olan öğrenci adaylarını yönlendirmek için 
hazır olduklarını belirttiler. Panel sonrası 
katılımcıların sorularını yanıtlayan akademisyenler, 
panel sonrasında öğrenciler ve aileleri ile tanışarak 
meslek seçimlerine hazırlanan adaylara bilgi 
verdiler.  
Panel sonrasında, panele katılan gençlerimiz ve 
aileleri, panele katılan George Brown, Humber, ve 

International Language Academy of Canada’nın  
(ILAC) danışmanları ile görüşme, sunulan 
programlar konusunda bilgi alma fırsatı buldular. 
Panel sonrasında Türkuaz TV’nin sorularını 
yanıtlayan Prof. Mustafa Koç: “Türk akademis-
yenler olarak işbirliği yapmamız, yüksek öğrenimine 
Kanada’da devam eden Türkiye’den gelen öğrenci-
ler ile burada göçmen olan ailelere yardımcı olma-
mız gerekiyor. Bu tür etkinlikler biz akademisyenler 
arasında işbirliği plaformu oluşturmamız için de çok 
yararlı. Bugün burada bulunan tüm akademisyen 
arkadaşlarımıza, akademik eğitimlerine devam eden 
doktora öğrencilerimize ve panele katılan öğrenci 
kardeşlerimiz ve ailelerine çok teşekkür ediyorum. 
Turkish Society of Canada bu etkinliği düzenleyerek 
çok güzel ve yararlı bir amaca hizmet etmiş oldu.  
Yönetim kurulu üyelerine ve dernek üyelerine bu 
örnek etkinlik için, toplumumuz adına teşekkür 
ediyorum” dedi. 
 
Turkish Society of Canada Yönetim Kurulu Başkanı 
Rüçhan Akkök böyle bir panelin çok gerekli 
olduğunu, ilk defa böylesine kapsamlı bir etkinlikle 
Türk akademisyenlerini bir araya getirdikleri için 
mutlu olduklarını belirterek, etkinliğe sponsor olan  
Art Square Gallery & Café ve ILAC - International 
Language Academy of Canada’ya katkıları için 
teşekkür etti. 
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 Prof. Dr. Mehmet Zeytinoğlu- Prof. Dr. Feridun Hamdullahpur 

Prof. Dr. Işık Zeytinoğlu - Prof. Dr. 
Mehmet Zeytinoğlu  

Prof. Hasan Alkumru –Prof. Dr. Feyzi Baban –Sn. Taylan Tatlı 
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Prof. Dr. Mustafa Koç 
Ryerson Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 
Toronto-Kanada 
mkoc@ryerson.ca 
 

 
 
 
 
 

 
 

ZEYTiNYAĞLI YİYEMEM 

“Zeytinyağlı yiyemem aman 
Basma da fistan giyemem aman” 
 
Ne güzel türkülerimiz vardır bizim. Adeta insanın 
kanını donduran bir umursamazlıkla yoksulluğu-
muzu, acılarımızı, çilelerimizi anlatırlar. Omuzları-
mızı oynatıp, parmaklarımızı şıklatarak söylediğimiz 
türküdeki burukluğu bugün artık anlamamız 
mümkün değil.  
Bugün sıkma zeytinyağına burun kıvıranlarımızın 
zeytinyağı yiyemediğini, basma elbise giyemediğini 
türkü yapan ozanlarımızı anlamalarını beklemek de 
haksızlık olur. Can Dündar’ın hazırladığı, Neşet 
Ertaş’ın çileli yaşamını anlatan “Garip” adlı belgeseli 
izleyenlerimiz zeytinyağını türkü yapan yoksulluğun 
çığlığını duyabilirler. Bugün zeytinyağı yiyebilmek 
bir lüks değil.  Artık Omega 3 mü, 6 mı, 9 mu 
sorusuyla meşgul oluyor titiz tüketici. Bir de hiç 
değişmeyen soru: gerçekten şişenin içindeki yağ 
sızma mı? 
 
Zaman zaman habere bunalan gazetelerimiz ette, 
balda yağda “tağşiş” haberlerini verirler. “Tağşiş” 
Arapça “karıştırma” anlamına geliyor, İngilizcesi 
“adulteration.” Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) 
Burcu Taner baldaki tağşiş haberlerinin ardından 
konuştuğu  Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Ege Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım 
Komitesi Başkanı Metin Ölken’den şu yanıtı alıyor: 
“Bu iş sırf balda değil. Bal zaten yıllardır konuşulan 
bir alandı. Geç kalınmış da olsa bir adım atılmasını 
önemsiyoruz. Bizim durumumuz baldan daha kötü. 
Beyaz tenekeden tutun, ambalajlı ürüne kadar pek 
çok taklit ve tağşiş sorunu hala dizboyu. Balda 1 ise 

zeytinyağında 5 sorun var. Örneğin Ege'den giden 
pirina (sabun yapımında kullanılan) Antep'te 
zeytinyağı diye satılıyor. Bu tür şeyleri önlemek 
lazım. Bu sahtekarlık işleri çözülmedikçe fiyatlar da 
dengeye giremeyecektir” (Taner, 2012). 

Zeytinyağında sahtecilik yeni değil, bir tek bize de 
has değil.  Sızma zeytinyağının görkemli ve 
skandallarla dolu dünyası (Extra Virginity: The 
Sublime and Scandalous World of Olive Oil) (2012) 
adlı kitabında Tom Mueller 5000 yıllık Eski Sümer 
tabletlerinde bile zeytinyağında tağşiş yapılıp 
yapılmadığını anlamak için resmi görevlilerin 
faaliyet gösterdiğini anlatıyor.  

Türkiye’de zeytinyağındaki en tanınmış skandal 
1967 yılında yaşanmış. Gomel ve Zigna şirketlerinin 
İtalya’ya ihraç ettikleri sabunluk zeytinyağlarının 
parafin ve makine yağı katkılı olduğunu iddia eden 
İtalyan şirketin bu ürünleri geri çevirmesi ile 
skandal ortaya çıkmış. Uzun mahkeme süreci ve 
zaman aşımından davanın düşmesi bile konunun 
kapanmasını sağlayamamış.  

Konuya neden olan şirket yöneticilerinin azınlık 
oluşları adeta olaya etnik bir özellik kazandırırken, 
yıllardır Türkiye’den İtalya ve İspanya gibi başlıca 
zeytinyağı ihracatçısı ülkelere yapılan ihracatın 
nedenini, sabunluk diye alınan yağların daha sonra 
nasıl ambalajlanıp başka ülkelere İtalyan ürünü 
olarak pazarlandığını merak edenler “zeytinyağı 
sahtekarlığından elde edilen kârlar kokain 



Volume 6, Issue 43 

kaçakçılığı ile karşılaştırılabilecek kadar yüksek” 
diyen Tom Mueller’i okumalılar (2012).  

Ama sahteciğin dini, ulusu yok. Büyük bir İstanbul 
gazetesinde 1999 yılında hala isim vererek çıkan 
‘‘32 yıllık acı ders’’ haberine haklı olarak isyan eden 
İshak Alaton da bu konudaki toplumsal 
dikkatsizliğimizin bir başka boyutuna işaret ediyor:  

‘İyi' Jaklin'ler ve Dani'ler, yurtdışında 
ödül aldıklarında gazetenizde ‘Türk' 
olarak manşetten alkışlanırken, 
‘kötü'ler neden ‘Ermeni' veya ‘Musevi' 
olarak dışlanırlar? Çifte standart bir 
yana, bilinçaltınızda ırkçı ve ayrımcı 
bir zihniyetin kanıtı olabilir mi? 
(Bayer, 1999). 

Mueller ABD pazarında meşhur İtalyan markası 
Bertolli’lerin aslında banker ve tüccar bir aile 
olduklarını dikili bir zeytin ağaçları bile olmadığını 
iddia ediyor. 2001 yılına kadar Avrupa 
kanunlarındaki bir esneklikten yararlanarak Türkiye, 
Tunus, Cezayir, İspanya gibi ülkelerden topladıkları 
zeytinyağını şişeleyip halis İtalyan sızma (ekstra 
virgin) zeytinyağı diye satan Bertolliler daha sonra 
bu markayı yağ sektörünün büyük ismi Unilever’e 
satmışlar. “Bugün İtalya üretiminin üç misli 
zeytinyağı satıyor” diyor Mueller (2012). Bilin 
bakalım bu açığı nerelerden kapatıyor İtalyan 
ihracatçılar? 

Zeytinyağı binlerce yıldır Batı Anadolu mutfağında 
kullanılıyor ama son yıllarda çok daha yaygınlaşmış. 
Zeytinyağı’nın daha düşük olan yanma oranı, 
kızartma ve yemek yapımında diğer yağların tercih 
edilmesinin başlıca nedenleri arasında. Bir başka 
nedense özellikle hakiki sızma zeytinyağının acı ve 
buruk tadı. Yakın zamanlara kadar kentli kullanıcılar 
rafine zeytinyağında ısrar ederken, ağır kokusu ve 
geniz yakan tadıyla sızma zeytinyağı daha çok 
yoksul ailelerin mecburiyetten kullandığı bir yağ 
türü olarak görülüyordu.  

Zeytinyağı’na duyulan ilgi Amerikalı araştırmacı 

Ancel Keys’in başlattığı Yedi Ülke Araştırmalarına 
(Seven Country Studies) uzanıyor.  Erkeklerde kalp 
krizi ve diyet arasındaki ilişkiyi inceleyen Keys, 
Yugoslavya, Italya Japonya, ABD, Finlandiya, 
Hollanda ve Yunanistan’da yaptığı araştırmalarla 
yaş, kolesterol oranları, tansiyon, sigara alışkanlığı, 
fiziksel aktivite ve kilo arasındaki ilişkileri inceliyor. 
Girit ve Güney İtalya gibi bölgelerde fiziksel 
aktivitenin yanında özellikle zeytinyağı, ekmek, 
sebze, meyva, balık, süt ürünleri ve az miktarda 
şarap tüketiminin kalp krizi riskini azalttığını 
gözlemliyor. Harvard Üniversitesi Toplum Sağlığı 
Yüksek Okulu’ndan Dr. Walter Willet’in de bu 
konuda yaptığı çalışmalar da adeta zeytinyağı ve 
Akdeniz mutfağına tüm dünyanın ilgisini çekmiş. 
Öyle ki 17 Kasım 2010’da UNESCO Akdeniz 
mutfağını Dünya Manevi Kültürel mirasları arasında 
ilan etmiş.  

Türkiye’de son yıllarda zeytinyağı’nda adeta bir 
patlama beklentisi içinde olan bir ülke. Aşırı 
kilolarından kurtulmak, kolesterolünü düşürmek 
isteyen, her türlü mucizevi ilaç ve diyete bir umut 
sarılan okur kitlesi, dış basından alel acele çevrilip 
büyük puntolarla haber edilen diyet haberlerinde 
çare ararken, daha önceleri mahalle pazarlarında 
zor satılan sıkma zeytinyağları, zarif şişelerde 
yüksek fiyatlara alıcı bulmaya başlamış. Tütünde 
desteklemenin kalkmasının ardından, tütün 
üreticisine alternatif ürün arayışı, zeytin ve 
zeytinyağının ihracatta patlama yaratacağı umudu, 
Marmara ve Ege’de dağa taşa zeytin ağacı 
dikilmesine neden olmuş.  

Gerçek şu ki Batı Anadolu ve İstanbul dışında 
zeytinyağı mutfağımıza yeni giren bir alışkanlık. 
Anadolu mutfağı geleneksel olarak daha çok 
tereyağı, kuyruk yağı, sade yağ, ya da bezir, 
susam, haşhaş ve fındık gibi yöresel yağlarla 
hazırlamış yemeklerini. Margarin endüstrisinin ham 
maddeleri soya, ayçiçeği ve mısır özü yağları 1950 
lerden sonra yayılmış. Yayılmaları ölçüsünde de 
reklamları yapılmış. Sağlıklı yağ yemek isteyen 
tüketicinin umudu olmuşlar. 
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Yağda milat margarinin Türkiye pazarına girmesiyle 
başlamış denebilir. Anekdotlara göre margarinin 
Türkiye tarihi 1939 yılında bir Asya ülkesi dönüşü 
Türkiye’ye uğrayan iki üst düzey Unilever yöneticisi, 
Sidney Van den Bergh ve J. F. Ferwerda’nın 
Türklerin ekmek düşkünlüğünü gördükten sonra 
“bu kadar ekmek yenen bir ülke margarin için iyi 
pazar olur” demeleriyle başlamış. Unilever’in 
Türkiye tarihini 1978 yılında kaleme alan Sheila 
Fieldhouse Türkiye’nin margarine açılmasını ilginç 
örnekleri ile anlatıyor. İkinci Dünya Savaşı planların 
ertelenmesine neden olsa da, 1949 da tekrar 
hazırlanan bir ikinci rapor şartların müsait 
olduğunun altını çiziyor.Türk ortak arayan 
Unilever’in ilk teklif götürdüğü Koç grubu 
margarinin Türkiye pazarında tutmayacağı 
düşüncesi ile red cevabı veriyor. Bunun ardından 
ortaklık teklifini kabul eden İş Bankası ile yola 
çıkılıyor. Vehbi Koç’un çeşitli ortamlarda Unilever’in 
teklifini reddetmekle ne kadar büyük hata 
yaptıklarını itiraf ettiği söyleniyor (Jones, 2006: 
31).    

Gerçekten de, margarinin, tereyağı ve sade yağa 
alışık Türk damak tadına uyum sağlaması vakit 
almış. Sonuçta iki ürün başarılı olmuş. İlki ilave 
tadlandırıcılar (karoten, butirik asit ve etil butirat), 
su ve koruyucularla tereyağı lezzetini yakalamaya 
çalışan Sana, ve yüksek yağ oranıyla sade yağ 
lezzetindeki Vita. Yerel özelliklerine göre Urfa, 
Trabzon, Tonya ve Kars yağı diye bilinen sade yağ 
türleri, tereyağının eritilip içinden tüm süt ve suyun 
ayrıştırılması sonucu elde edilen % 99 civarında 
hayvani yağ içeren bir ürün. Bu yağı yöresel tadlara 
uygun olarak zaman zaman erimiş kuyruk yağı ile 
karıştırıp alışık olan tad yakalanmaya çalışılmış. 
Urfa’da koyun sütü, Trabzon’da inek sütü ile 
hazırlanan bu yağların en büyük özelliği farklı iklim 
koşullarında okside olmadan uzun süre 
dayanabilmeleri. Güney Asya mutfağında Ghee 
olarak tanınan sade yağın nebati türü Hindistan 
pazarında da vegan alışkanlıklara da cevap 
verebilmesi nedeniyle popüler olmuş.  

Unilever-İş fabrikası 5 Ocak 1953 de açılmış ve kısa 

sürede haftada 50 ton Vita ve 20 ton Sana üretir 
hale gelmiş. İlk baştan alışık olmadıkları bir tada 
tepki olarak margarinlerden uzak kalan tüketiciler 
bir süre sonra fiyat cazibesine kapılarak daha ucuz 
olan margarinleri tüketmeye başlamışlar. Ordunun 
verdiği 300 tonluk Vita ve 20 tonluk Sana siparişi 
de ilk başlardaki durgunluğun üstesinden gelmeye 
yardımcı olmuş (Fieldhouse, 1978: 429). Fiyat 
avantajı ve reklam kampanyaları margarin 
kullanımında artışı teşvik etmiş. Sana yağı üretimi 
1953de 700 tondan 1965 de 16534 tona Vita 
üretimi 1953 de 5264 tondan 1965 de 46123 tona 
çıkmış (Fieldhouse Tablo 7.1). 1960 lı yılların 
ortalarında de Unilever-İş tek başına Türkiye yağ 
pazarının üçte birini kontrol eder hale gelmiş.  

Fiyat avantajını sağlamak için ucuz yağ bulmaya 
çalışan Unilever’e ABD’den PL 480 yardım programı 
ile gelen pamuk ve soya yağı yardımcı olmuş. 1962 
de ayçiçeğinde ortaya çıkan canavar otu (orabanş) 
nedeniyle üretim düşmesi gerekçesiyle ABD’den 
gelen yağın ham maddenin yüzde 70 ine vardığını 
yazıyor Fieldhouse (1978:435).  

Unilever’in Hindistan ve Türkiye’deki faaliyetlerini 
karşılaştırmalı bir şekilde inceleyen Geoffrey Jones 
(2006) Unilever-İş’i başarılı bir işletme olarak 
özetliyor.  Unilever’in Türkiye faaliyetleri 1953-1978 
arasında 23 milyon dolarlık net kâr getirmiş. 1950 
lerde ve 1960 ların ilk yarısında sermaye getirisi 
açısından Unilever’e bağlı tüm şirketler arasında 
Unilever-İş en önde gelen kuruluş olmayı başarmış. 
Unilever Türkiye, hayvani yağ kullanmadan 
margarin ve nebati sade yağ yapan tek Unilever 
kuruluşu olmuş. Rakipsiz olması reklam 
harcamalarının da düşük olmasına neden olmuş. 
Satış gelirlerinin sadece % 2 si reklam 
harcamalarında kullanılmış. Bu oran Güney 
Afrika’da % 14 u buluyormuş. PL 480 programından 
gelen yağlar da maliyetlerin düşük olmasında 
büyük etken olmuş (Jones, 2006: 33).  

Bugün nebati sade yağlarda bir sürü yerel rakip 
var. Urfa yağı, Trabzon yağı anılarımızda kalmış. 
Baklavalarımızın tereyağı yerine bitkisel 
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margarinlerden, şeker şurubu yerine mısır 
şurubundan yapılmış olması bizi şaşırtmıyor bile. 
Biz şaşırmayı unutan bir toplumuz artık.  

Meraklısına: paslı Urfa yağı, Vita tenekeleri 
gittigidiyor.com’da 85 liraya satılıyor. Aman 
kaçırmayalım. Unutulan tarihimiz bu tenekelerde 
yatıyor. Kentsel dönüşüm programları son kalan 
Vita tenekelerinden yapılmış tenekeli mahalleleri de 
ortadan kaldırmadan kapmakta yarar var. Fırsat bu 
fırsat. Bir parça tarih, bir parça transyağlı tarih, bir 
parça memleket daha! 
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Elvan Eryöner DENİZKUŞU 
 
 

Aslına bakarsanız hiç yazasım yok, bir 
süredir keyfim de yok. Ailedeki sağlık 
problemlerini atlattık gerçi… Onların da 
etkisi var tabii ve daha çok memleketteki 
kara haberlerin ve dalga geçer nitelikteki 

açıklamaların, kararların, saçma sapan 
tartışmaların, sözde kalan birlik beraberlik ve 
kardeşlik kavramlarının…  

Yareme tuz diye yakamoz basıp bir dalış da 
yapamadım ki onu anlatayım size… Önce biraz 
sandık karıştırayım dedim, eskilerden bir dalış yazısı 
göndereyim, dalışa nasıl başladığımı anlatayım 
falan… Ama dedim ya hiç keyfim yok, makara 
yapacak halim de yoktu…  

Fakaaaat geçen gün bana herşeyi unutturan bir 
heyecan fırtınası esti İzmir Fransız Kültürden gelen 
bir e-mail ile:)  Fransız yazar François Beaune 
projesi kapsamında Akdeniz’den gerçek hikayeler 
toplamaya İzmir’e gelmiş. “Bende hikaye bol” diye 
e-mail attım, randevulaştık.  Bu pazartesi Fransız 
Kültürde buluşuyoruz.  Ben kendi hikayemi ona 
anlatacağım, onun anlattıklarını da size:) Eee ava 
giden avlanır Monsieur François:)) 

Fransız Kültürün girişinde buluşacağız akşam saat 
8’de; ben biraz erken gidiyorum… Gitmişken de 
fotoğrafçı Vincent İnsel’in “Le Petit Tibet” fotoğraf  

 

 

 

 

 

 

sergisini geziyorum bir gün Tibet’te de gezinmek 
hayaliyle…  

Her fotoğrafı merakla incelerken bir tanesinin 
karşısına gelince “ooo yooo” diye bağıramadığım 
için gözlerimi açıyorum:) plastik sandalye taaa oraya 
kadar gitmiş yahuu:)  

 

 

 

 

 

 

 

bir fotoğraf daha var ilgimi çeken hani gitsem de 
göremeyeceğim bir yer çünkü kadınlara yasakmış…  

 

 

 

 

 

 

 

François geldiğinde biz girişteki hanımla olan biten 
üzerine sohbet etmekteyiz, ordan burdan şurdan… 
“Yükselen değer olur mu hiç biz alçalıyoruz” dedi,  
gel de şimdi bunu kafana not etme…  Başka bir not 
daha alıyorum:  Ece Temelkuran’ın kitabı alınıp, 
okunacak.  

François ile arka bahçedeki La Cigale restauranta 
geçiyoruz, masada 2 hanım daha var.  Ben 

OOOO YOOOO… 
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uzun zamandır Fransızca konuşmadığımı söyleyip, 
yardım isteyebileceğimi anlatmak isterken François 
bana Türkçe anlatmamı söylüyor. “Ana dilinde anlat 
ki bütün duyguları aktar” diyor.  Ama ben 
anlatmakta yazmak kadar becerikli değilim:) bi 
sürü detayı unutarak ve atlayarak anlatıyorum. 
Hikayeye bir isim bulmak gerek diyor ve ona da 
tekrar Fransızca bir özet geçiyorum. Burnuna 
sokulmuş bir kayıt cihazı ve hiç tanımadığın 
insanlara kendini anlatmak beni zorluyor açıkçası:)) 
tutuk, utangaç ve sadece Fransızca değil Türkçe de 
bir sürü kelimeyi unutarak yarım yamalak 
anlattığımı sonradan anlıyorum ama iş işten geçti 
tabii… Biraz sohbet edip ayrılıyoruz ama ben bu 
projeden Telve’de bahsetmek için izin istemeyi 
unutmuyorum:)  

 

 

 

 

 

 

 

Yolda eve dönerken aklım başıma geliyor ve hemen 
bir e-mail atıp hikayeyi ayrıca yazarak da 
göndereceğimi bildiriyorum:) Ohh bak rahatladım 
şimdi:) gelelim şu projeye… 

Marsilya-Provans 2013 Avrupa Kültür Başkenti  
kapsamında, Akdeniz etrafında yaşayan insanların 
gerçek hikayelerinden oluşan, Akdeniz’in tüm 
dillerinde hazırlanan bir kütüphane projesi hayata 
geçiriliyormuş. Fransız yazar François Beaune da 
gerçek hikayeleri toplamak üzere bir Akdeniz 
turuna çıkmış; ve söylediğine göre hem Türkiye’yi 
beğenmiş, hem de en çok hikayeyi buradan 
toplamış, planladığı süreden daha uzun 

kalıyormuş:) 

 Kim bilir ne hikayeler buldu… İnsan merak ediyor 
değil mi? Bu gerçek hikayeler Marsilya’da toplanıp 
farklı biçimlerle paylaşılacakmış… Kitap mı olur 
yoksa bir film mi belki de bir tiyatro oyunu:) Bu 
arada François’nın size de selamı var, anlatıp 
rahatlamak istediğiniz bir hikayeniz varsa, hayatım 
roman diyorsanız paylaşmak için e-mail atabilirsiniz 
françois.beaune@gmail.com  

Aslında kafamın içi çıfıt çarşısı gibi anlatacak bir 
sürü şey biriktirdim ama sıraya sokamıyorum:)) 
neyse artık eve dönünce hepsini bir düzene 
koyarım… Yakında görüşmek üzere:) 

Elvan 

Not: Köpekbalığı yavruları hala yumurtalarından 
çıkmadı, bekliyoruz… 

 

 

 

 

 

 

Theredboots.blogspot.ca  
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Halk edebiyatının destanlar gibi millî 

ruhu yansıtan eserleri de Dağcı’nın repertuarında 

yer alır. Korkunç Yıllar’da Sadık’ın babası, 

çocuklarına “Kuzu Körpeç”, “Çora Batır” gibi 

destanları söyler (Dağcı, Korkunç Yıllar:20), aynı 

destanlar Badem Dalına Asılı Bebekler’de de 

zikredilir. Bunlar, halk kültürünün bir parçasıdır 

ancak, onlardan söz etmek bile bir kişinin 

tutuklanmasına yeter (Dağcı, Yansılar 1:118). 

Romanda Sadık, genelde bütün Türk çocukları bu 

destanlar sayesinde atalarının kahramanlıklarını 

öğrenecek, bu destanlar sayesinde bir bütünün 

parçasını olduğunu hissedecektir.  

Efsaneler de yaşadığımız toprağa kimlik 

kazandıran halk kültürü unsurlarıdır. Kızıltaş’taki 

“Gelinkaya” ile ilgili efsane (Dağcı, Onlar Da 

İnsandı:35), gezici efsane türünden, Türk 

dünyasının her köşesinde duymaya alışkın 

olduğumuz “taş kesilme” motifini içeren bir anlatı 

örneğidir. Yazar, bu sembol ile bu topraklarda 

yaşayanların aşka, sevgiye verdiği değeri 

düşündürür bize. Gelinkaya’nın gelini ile Bolat 

arasında sembolleşir aşk. Kız, Bolat’a türküdeki 

gibi, “Aman değirmenci/Canım değirmenci” (Dağcı, 

Yansılar 2:124) diye yalvardıkça, onun başkası ile 

nişanlı olduğunu bilen Bolat, gönlü onda olmasına 

rağmen önce “Olmaz canım olmaz” (Dağcı, Yansılar 

2:125) diye seslenir. Sonunda onun da yüreği 

dayanmaz ve olmayacağı oldurmak ister, ancak 

sonu mutlu bitemeyen bu hikâye de Kırım’ın 

taşlarına, taşlar vasıtasıyla da Kırım’ın coğrafyasına 

yazılır. 

Onlar Da İnsandı’da Kızıltaş’ın çocukları tıpkı 

Anadolu’daki çocuklar gibi akşam olup oyunu 

bitirme ve evlere dağılma vakti geldiğinde “Evli 

evine, köylü köyüne, evi olmayan sıçan deliğine” 

tekerlemesini söyleyerek dağılır (Dağcı, Onlar Da 

İnsandı:241). Yazar, bu tekerleme ile karşılıklı iki 

kıyının çocuklarını birleştiriverir. 

Halk kültürünün bir unsuru olan oyunlar da 

millî kimliğin ifadesi olarak romanlarda yerini alır; 

Sadık, Bahçesaray’da cenk oyunu oynayan çocukları 

seyreder, bu oyun ona atalarının yaptığı savaşları 

anlatır ve hem ruhuyla hem de fiziki olarak Kırım 

hanlarının oturduğu, bugün müze olan Han 

Sarayı’na yönelir. Aynı Sadık, Yurdunu Kaybeden 

Adam’da Akmesçit’te oturdukları sokağa girerken, 

çocukken bu sokakta arkadaşları ile aşık oynadığını 

hatırlar (Dağcı, Yurdunu Kaybeden Adam). Aşık, 

Türklerin binlerce yıldan beri oynadıkları bir 

oyundur. Bu oyun ile halk kültürü, genç beyinlere 

strateji öğretir. Onlar Da İnsandı’da yazar kaplan 

oyununu zikreder (Dağcı, Onlar Da İnsandı:202). 

Güreş de millî sporumuz olarak kültürümüzün bir 

parçasıdır. Yazar, Kırım’da, dünya kurulduğu gün 

yaratılmışlar gibi görünen üç ihtiyarı, maziden 

getirdikleri kültürü yeni nesle aktarırken görüntüler; 

bu ihtiyarlar yanlarına yaklaşan Sadık’la 

ilgilenemeyecek kadar önemli bir iş yapmaktadır; 

onların görevi “topuk at, yan başa al, makas koy, 

dize al” diye önlerinde güreşen iki çocuğa kültür 
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aktarıcılığı yapmaktır. Kültür aktarıcılıkları daha 

sonra da devam eder ve ihtiyarlardan biri güreşi 

kazanan çocuğa söz verdiği masalı anlatır. Bu 

aktarıcılık o kadar ciddi bir iştir ki, “evvel zaman 

içinde” diye geleneksel kalıpla başlayan dedenin 

sözüne, Sadık’ın “kalbur saman içinde” diye şaka 

yollu karışması bile dedeyi kızdırır. Dedenin anlattığı 

masal, bu toprakların kültürünü yansıtan bir yiğitlik 

masalıdır. 

Her milletin selamlaşması farklıdır. 

Selamlaşma da bizi biz yapan unsurlardandır. Türk 

insanı selam verirken samimiyetini belirtmek üzere 

elini yüreğinin üzerine koyar, çünkü peygamberin 

sünneti olan selamı kalbinde hissederek verir. 

Bekir, selam verdiği insana benzer yaratıkların 

insan olmadığını, başına birçok çorap öreceklerini 

verdiği selamı almadıklarında anlamalıydı diye 

düşündürür yazar (Dağcı, Onlar Da İnsandı:53). 

Tıpkı Türk dünyasının bir başka Cengiz adlı yazarı 

Cengiz Aytmatov’un Beyaz Gemi’sindeki Mümin 

Dede gibi, Bekir de iyilik yapmaktan geri durmaz bu 

selam almayı bile bilmeyen yaratıklara. Ancak, nasıl 

Mümin Dede’nin pasif iyiliği yeterli olmadıysa, 

Bekir’in de iyiliği yeterli olmayacaktır.  

Halk hekimliği ve baytarlığı, asırların 

birikimini ve tecrübesini yansıtan diğer bir halk 

kültürü unsurudur. Günümüzde de, modern tıbbın 

veya baytarlığın ulaşamadığı yerlerde ve 

durumlarda halk hekimliği ve baytarlığı işlevini 

korur. Bu işlev, geçmişten günümüze Dağcı’nın 

romanında, bir hayvan olmasına rağmen Rus 

zülmünün sembolü haline gelen Macik gibi birçok 

hayvanın hayatının kurtulmasını sağlamıştır. Onlar 

Da İnsandı’da yazar, diğer halk baytarlığı 

denemelerinden sonra, çoban Seydali’nin gelerek 

hayvanı nasıl tedavi ettiğini ayrıntılı bir şekilde 

anlatır (Dağcı, Onlar Da İnsandı:98). Bu, nesilden 

nesile aktarılacak bir bilgi birikimidir.   

Halkın tabiatla ilgili olarak da binlerce yıldan 

beri hafızasında biriktirdiği bilgiler vardır. Onlar Da 

İnsandı’da deprem öncesinde gökyüzünün 

kapkaranlık olması –belki de ay tutulması-, daha 

sonra dolunay olması, bütün hayvanların huzursuz 

bir şekilde bağrışmaları (Dağcı, Onlar Da 

İnsandı:241) bugün de deprem araştırmalarında 

tartışılan konulardandır.  

Sınçılık yani hayvanların fiziki özelliklerine 

göre hayvanlarla ilgili bir değerlendirme yapmak da 

atalardan alınan bilgilerle yürütülen bir meslektir. 

Onlar Da İnsandı’da Enver de tıpkı atalarının yaptığı 

gibi Rum Yorgi’nin atının ağzına bakıp dizlerini 

sıkarak hayvan hakkında karar verir (Dağcı, Onlar 

Da İnsandı:293). 

Bayram günleri birlik ve beraberliğin 

pekiştiği günlerdir. Kızıltaş köylüleri de bir bahar 

bayramı olan Hıdırellez’de çalgılar, şenliklerle bir 

araya gelir (Dağcı, Onlar Da İnsandı:33); iş bittiği 

zaman tıpkı Hıdırellez’de olduğu gibi oyunlarla, 

çalgılarla hep birlikte denize gitmek de bu kültürün 

halkı sevinçte birleştiren bir parçasıdır.  

Günümüze kadar Kırım’da altı kere kutlanan 
Derviza, Dağcı’nın Yansılar’ında yansıttığı 
hatıralardandır (Dağcı, Yansılar 4:170). Derviza, 
1923’ten bu yana 23 Eylül civarında kutlanan bir 
bereket, bağbozumu bayramıdır.  Derviza’da millî 

CENGİZ DAĞCI’NIN ROMANLARINDA HALK KÜLTÜRÜ IV 
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kuşak güreşi, at yarışı, salıncakta sallanma, yır 
söyleme, ağır hava, kaytarma oyunları gibi 
eğlenceler düzenlenir;  yarışmalar yapılır; yenilir-
içilir. Günümüzde Derviza, kuşak güreşinin yanı sıra 
konserler, tiyatro gösterileri, şiir dinletileri, resim ve 
el sanatları sergileri, Kırım Tatar yemekleri ikramı 
ile zenginleştirilerek bir festival şeklini almıştır. 
Eserden çıkan sonuca göre, yazar, Kırım Türklerinin 
çok uzun bir geçmişi olmayan ve sayılı olarak 
kutlandığı anlaşılan bu bayramı da baharda bir 
araya gelinen “tepreş”ler gibi halk kültürünün bir 
parçası hâline getirme arzusundadır. Yazar bu milli 
günlere bağlı olarak halk oyunlarını da genç 
nesillere isimleriyle yansıtır, “Çoban Oyunu”, “Ağır 
Hava”, “Kaytarma”, “Karasuyun Dört Köşesi” gibi… 

Gelecek sayıda konumuza devam etmek üzere 

sağlıcakla kalınız.  

________________ 

ˡ Bütün halkı bir araya toplamayı amaçlayan dervizaları 

tarihlerine ve yerlerine göre şu şekilde sıralayabiliriz: 

1923 - Sudak Bölgesi Kutlak Köyü 
1924 - Aluşta Bölgesi Üsküt Köyü 

1968 - Özbekistan'ın Çirçik Şehri 

1990 - Bahçesaray Bölgesi Büyük Özenbaş Köyü (I. KGözaydın 
Vatan Dervizası) 

2004 - Gözleve (16 - 17 Ağustos 2004, "Derviza - Gezlev Kapısı" 
adlı I. Uluslararası Kırım Tatar ve Türk Kültürü Festivali) 

Home/Ana Sayfa  
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CAN BOĞAZDAN GELİR 

Dr. Haluk Özçelik 

halukozce@yahoo.com 

 

Herkese mutlu, sağlıklı günler diliyorum. 
Bedenimizi çeşitli detoks hamleleriyle pırıl pırıl 
temizledikten sonra gelelim beslenme 
muhabbetine..  

Hani derler ya can boğazdan gelir; boğazdan da 
gider.. Hayli geçerli saptamalar bulabiliriz 
atasözlerinde.. Beslenme tercihlerimizle sağlığımızı 
korumamız olanaklı olduğu gibi aynı şekilde berbat 
etme şansımız da olabilir.  

Çağımızın en korkulan hastalıkları nelerdir diye 
sorarsak hemen hepimizden ”kalp krizi’’ ya da 
“kanser’’ yanıtları gelecektir. İşte akıllıca beslenerek 
bu iki önemli hastalığın sağlığımız için oluşturduğu 
riskleri azaltabiliriz. Tabii abartmalar ve şehir 
efsanelerine karşı da uyanık ve bilinçli olmamız 
gerekiyor.  

Sağlıklı Besin Piramidi olarak adlandırılan listede 
dengeli beslenme amacımıza ulaşmak için her gün 
tüketmemiz gereken besinleri beş ana grupta 
topluyoruz. Birinci grupta ekmek,diğer tahıllar ve 
patates v. b. yer alıyor. Toplamda yüzde 33 ile en 
büyük oran bu grubun. Hemen ardından da yüzde 
32 ile meyve ve sebze grubu geliyor. Uzun lafın 
kısası, beslenmemizin temel yapıtaşları olan 
karbonhidrat, protein ve yağların bitkisel 
ürünlerden alınması her zaman için tercih edilmeli.  

Örnek olarak, pirinç, makarna, mısır v. b. 
gruplarından herhangi biri ile fasulye veya 
mercimek bir de meyve salatası. Bu gruplar uygun 
biçimde tüketildiklerinde kalp hastalıkları, diabet ve 
barsak kanseri riskini düşürdükleri bilimsel olarak 
gösterilmiş. Ayrıca sindirim sistemimize de fazla 
mesai yaptırarak onun sağlıklı kalmasına yardımcı 
oldukları biliniyor. Yani sindirimi zor olan 
‘’karmaşık’’ karbonhidratlar barsaklarımızı zinde 
tutuyor. Bunlar hemen sindirilmediği için 

dokunulmamış olarak kalın barsağa ulaşıyor ve 
burada yararlı bakteriler tarafından parçalanıyor. Bu 
faydalı bakterileri besleyen lifler ve dayanıklı 
nişastalar, kalın barsak kanserinin önlenmesinde rol 
oynarlar.  

Örnek olarak beyaz ekmek, taze patates veya mısır 
gevreği sindirim sistemimizin üst bölümlerinde 
kolayca basit şekerlere ayrışıp kana geçtiğinden 
kalın barsak için yarar taşımaz.  

Diğer bir deyişle ne kadar çok çavdar ekmeği, 
nohut, bakla, Meksika fasulyesi, yeşil muz 
tüketirsek sindirim sistemimize o kadar büyük iyilik 
yapmış oluruz. Bugün yemekte olduğumuz tahıl ve 
lifli besin miktarını yüzde elli arttırmamız gerektiği 
yetkili sağlık otoriteleri tarafından vurgulanmak-
tadır. Ne yapalım, emir büyük yerden, bize de 
uygulamak düşer. 

Liflerin bir başka yararı da barsak içinde fiziksel bir 
engel oluşturarak ortamdaki katı yağların barsak 
duvarından emilimini yavaşlatmaları; böylece 
kolesterol düzeyinin düşürülmesine de yardımcı 
olurlar. Değişen beslenme alışkanlıklarımız bu 
şekilde kalp krizlerinden de korunmamıza katkıda 
bulunur.  

Burada tek oyun bozan, nahoş konu ‘’gaz’’ 
dediğimiz olaydır. Sindirimi güç olan 
karbonhidratları parçalayan barsak bakterileri bu 
işlemi yaparken mayalanma olarak bilinen bir 
yöntemden yararlanırlar. Bu işlem sonucunda 
hidrojen, karbondioksit, ve metan gazları açığa 
çıkmaktadır. Bunlar aslında kokusuz olup, kokuyu 
yapan şey protein parçalanmasıdır. Eh artık sağlıklı 
bir sindirim sistemi için bu kadarcık bir bedeli de 
ödeyelim, değil mi?  

Gelelim diğer bileşenlere… Et, balık, süt, yoğurt ve 
de peynir grubu günlük beslenmemizde en fazla 
yüzde 12 yi oluşturmalı. Bu hayvansal proteinler 
açısından zengin besinlerin az tüketilmesi öneriliyor. 

Bu grupta az yağlı et veya kaymağı alınmış süt gibi 

Sağlığımız 
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ürünleri tercih etmemiz doğru olur. Tabii omega 
grubu yağ asitlerinden zengin somon ve benzeri 
balıkları kastetmiyoruz. Bu balıklar oranları 
bozmadığı sürece en akıllı seçim.  

En sonda ise katı yağ içerenler ve şekerli besinler 
yer alıyor. Doymuş yağ içeren margarinler ve hızla 
emilerek kan şekerimizi yükselten her türlü tatlıdan 
mümkün olduğu kadar kaçınılması uygundur. 
Bilindiği gibi bu besinler hızlı bir şekilde ince 
barsaklardan emilerek kan şekerimizi çabucak 
yükseltirler. Bu nedenle de vücudumuzdaki birçok 
dengeyi olumsuz etkileyebilirler.  

Uzatmayalım, Almanlar şöyle derler: “insanoğlu ne 
yerse odur”. Besleme tarzımız biraz da yaşam 
stilimizi yansıtıyor. Olabildiğince sağlıklı beslenmek 
yönünde gayret gösterirsek yaşamımız da daha 
mutlu ve olumlu geçecektir. Buyrun, deneyelim ve 
görelim.  

Nice mutlu ve sağlıklı günlere! 

                 
Dr. Haluk Özçelik  

Sağlığımız 

Home/Ana Sayfa  

A N N O U N C E M E N T 

7th Annual Macedonian Film Festival  

Carlton Cinema Theater– 20 Carlton Street, Toronto  

MACEDONIANS IN ISTANBUL—35 min. 

Director: Elizabeta Koneska 

Saturday - October 20, 2012 

6:00 p.m. 

Information and Box Office: 647-262-4622 

Website: www.MacedonianFilmFestival.com  
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Brainy Baby, Baby Einstein: Bebek DVD’lerinin bebeklerin gelişimine etkileri 
nelerdir? 

Sevda Akıllı, PhDc 

Çocuk Gelişim ve Aile Uzmanı 

 

Merhaba Sevgili Telve Okuyucuları, 

Bu ay sizlere bana en çok gelen sorulardan birinden 
bahsetmek istiyorum. Pek çok anne-baba özel 
hazırlanmış bebek DVD’lerinin (Baby Einstein, 
Brainy Baby gibi) bebeklerinin gelişimine etkisini 
detaylı bilmek istiyor. Her yıl dünya üzerinde 
milyonlarca  anne-baba, evlerine bu özel 
hazırlanmış bebek DVD’lerinden sokuyor, bebekleri 
daha çok öğrensin; bebeklerinin zihinsel gelişimi 
desteklensin diye bu DVD’leri bebeklerine 
izlettiriyor. Bebek DVD sektörü milyon dolarlık bir 
endüstri olmuş durumda. Peki firmaların iddia ettiği 
gibi 0-24 aylık bebekler bu DVD’leri izleyerek 
öğreniyorlar mı? Bu konuda yapılan araştırmaların 
neler gösterdiğine bakalım şimdi. 

Bebekler TV ve DVD’leri izleyerek öğreniyorlar 
mı? 

Araştırmaların gösterdiği üzere, hayatın ilk iki 
yılında TV ve DVD’lerin öğrenmeye etkisi varsa da, 
bu henüz kanıtlanamamış durumda. Araştırmalar 
sadece bebekler için özel hazırlanmış DVD’lerin 
bebeklerin ilgisini çektiğini gösteriyor. Yani bu tarz 
programları bebekler sıkılmadan izleyebiliyorlar. 
Peki bu sıkılmadan ekrana bakma bebeklerin 
öğrendiğini gösteriyor mu? Hayır. Daha önce de 
belirttiğim gibi, üretici firmalar bunun tersini iddia 
etse de, ilk iki yılda bebeklerin bu programlardan 
öğrenebildiklerine dair herhangi bir bilimsel kanıt 
yok. 

Yapılmış pek çok araştırma bebeklerin 
öğrenebilmesi için direkt yani canlı deneyime 
ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Bebekler, çevreleriyle 
iletişim kurarak, başka insanlarla oynayarak dünya 
hakkında bilgiye sahip oluyor, öğreniyorlar.  Bu tarz 
bir ortamı DVDlerle, videolarla yaratmak da kolay 
değil tabii. Son yıllarda, bebeklerin canlı ve TV 
üzerinden öğrenme oranlarını karşılaştıran 
çalışmalar yapılmaya başlandı. Örneğin, 10 aylık 
bebeklerle yapılmış bir dil öğrenme çalışmasında, 
bebekler aynı konuşmacının konuşmasını canlı 
olarak ya da TV üzerinden izliyorlar. Daha sonra 

araştırmacılar bebeklerin bu iki farklı ortamdaki 
öğrenme oranlarını inceliyor. Çalışmanın sonucunda 
konuşmayı canlı olarak izleyen bebeklerin öğrenme 
oranlarının aynı konuşmacıyı TV üzerinden izleyen 
bebeklere göre çok daha yüksek olduğunu 
buluyorlar. Aynı şekilde, başka bir araştırmada bir 
yaşından büyük  bebeklerin belli hareketleri taklit 
etme oranlarına bakılıyor ve bebeklerin taklit etme 
oranlarının hareketleri canlı olarak izlediklerinde TV 
üzerinden izlediklerine göre çok daha fazla 
olduğunu buluyorlar. 

Bu DVD izlemek gelişime zararlı mıdır? 

Şimdiye kadar yapılmış araştırmalar, bu DVD’leri 
kontrollü izlemenin direkt bir zararı olduğunu da 
göstermedi. Ancak burada ‘kontrollü izlemeye’ 
dikkatinizi çekmek istiyorum. Bilindiği üzere, uzun 
süre TV ya da DVD izlemek çocuk gelişimine sadece 
bebeklikte değil, her yaşta zararlı. Dolayısıyla, 
bebeğinizin bu tarz DVD’ler seyretmesine izin 
veriyorsanız bile bunu çok sık ve uzun süreli 
yapmamanızı öneririm. 

İlk iki yılda bebeklerin beyin gelişimleri çok hızlı ve 
pek çok araştırmanın da açıkça gösterdiği gibi 
bebekler en çok birebir, canlı iletişimden 
öğreniyorlar. En çok bu tarz, yani başkalarıyla 
kurdukları etkileşimler, bebeklerin beyin gelişimine 
destek oluyor. Dolayısıyla ben ilk iki yılda 
bebeğinizle bol bol vakit geçirmenizin, bebeğinizle 
farklı oyunlar oynamanızın bebeğinizin gelişimine 
Baby Einstein ya da Brainy Baby gibi ürünlerden 
çok daha fazla katkıda bulunacağına inanıyorum. 

Bu konuda sorularınız varsa ya da çocuk gelişimi 
üzerine görmek istediğiniz başka yazılar ya da 
sormak istediğiniz sorular varsa bana email 
atabilirsiniz. 

Emailim: sevda.akıllı@yahoo.ca 

Ayrıca Türk Toplum Merkezi’nde yakında Çocuk 
Gelişim Seminerlerimize tekrar başlayacağız. 
Özellikle görmek istediğiniz bir seminer varsa 
benimle iletişime geçebilirsiniz. 

Gelecek ay görüşmek üzere hepinize bol neşeli bir 
ay diliyorum. 

Sevgiler, 

Çocuk ve Aile 

Home/Ana Sayfa  



Dr. Mehmet Danış, DDS, MSc, BSc, Cap-
tain (Ret.)CF 

 

 

Jules Verne’s 80 days around the world is a classic. 
I remember reading it in grade school. At that age 
one does not always know difference between fic-
tion and reality. 

Especially science fiction. As I grew up, it became 
easier to differentiate fiction, unfortunately.  

This week however, I read a story that left me con-
fused. Like a child first realising that raindeer can’t 
fly or babies are not brought by storks. I was once 
again unable to separate fiction from reality.  

Now as an adult I know that people have circum-
navigated the globe in airplanes and other contrap-
tions including hot air balloons. I know we have 
travelled to the moon and recently sent a rover to 
Mars. I did not know however, that a man could go 
around the world completely powered by his own 
muscles, (two legs, two arms, one heart) unless 
they are from the planet Krypton and wear blue 
tights while working in disguise as a news reporter 
for the Daily Planet. The only man I ever read 
about that could do that was named Clark Kent, not 
Erden Eruc. 

But this particular day, Erden Eruç, made me feel 
like a child again, and the feeling has yet not worn 
off. I read about him after receiving link to his web 
page.  

http://www.around-n-over.org/ 

I will not spend any time in this article on the many 
details of his life and around the world journey 
when a simple click on the link will provide enough 
information worth a lifetime. What I will write about 
is the admiration I feel toward this hero. Sorry, I 
mean Superhero. His words are penetrating and so 
eloquently describe my own beliefs and ambitions; 
“teach our children to set goals and to find so-
lutions, NOT excuses” 

 

Erden spent 5 years and 11 days to circumnavigate 
the planet earth. He did all on muscle power. His 
own solitary muscle power. On a bike, on foot, on a 
row boat and sometimes I imagine on only a pray-
er. He had to row by himself for 312 consecutive 
days through oceans breaking world records. At one 
point he had to row for 42 consecutive hours to 
maintain a safe path in the midst of mine field of oil 
barges. At another point he was rescued by Philip-
pine fisherman in the heart of a typhoon, only to be 
dropped off back again in the same location later to 
continue his mission. His body would metamor-
phose along his earthly path as the mode of his 
transportation switched from aquatic to terrestrial 
and back again. His legs would grow and his torso 
would shrink and vice versa as he emerged from 
sea to land, land to sea. 

Crushing even the most ambitious records of en-
durance and audacity, Erden’s mission was com-
plex. He induced hundreds of thousands dollars of 
funding toward many charities and most important-
ly he was able to educate entire schools full of kids. 
He inspired them through learning modules that 
used his adventures as lessons. Problem solving, 
inspiration, work ethics and mathematics all cen-
tered on a trek around the world. The sheer num-
ber of schools, dormitories and other relief projects 
he has funded is astonishing. 

He became the first person to row across three 
oceans, spending the longest time at sea and mak-
ing it into the Guinness Book of Records. He com-
pleted the first ever crossing of the entire Indian 
ocean. These are just a few highlights. The only 
thing more difficult than keeping up with his ac-

Page 20 Volume 6, Issue 43 

Be Un-Reasonable “THE WORLD’S MOST INTERESTING 



complishments is trying to total up his fundraising 
milestones. My favourite piece of wisdom from 
Erden is the quote 

“Find solutions, not excuses…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I would like to nominate Erden as the “world’s most 
interesting man”, if the award existed. Last month, 
I had written and lamented of the difficulties in in-
spiring youth at my age. Erden’s website serendipi-
tously corrected by presumptions.  

In fact, he has made me feel young again as I am 
more hopeful that as elders, we can still inspire 
youth. It will just require more effort and bigger 
accomplishments than in the past. Erden’s legend-
ary journey inspires the inspired. I would love to 
run with him for a few hours and ask him so many 
questions. It would be a great conversation, if I 
could ever catch him. 

http://mehmetdanis.blogspot.com/ 
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Erkan Sarıoğlu  

 

 

 

 

 

 

Baş Şehri      Victoria 
En Büyük Şehri     Vancouver 
Resmi Dil      İngilizce 
Konfederasyona giriş     20 Temmuz 1871 (7nci) 
Yüzölçümü Alan     944,735 km2 (5inci) 
Kanada’ya olan oranı     9,984,670 km2'nin 9.5%   
Nüfus       4,510,858 (3 üncü) 
 

Geçen sayımızda başladığım ‘Bisikletle Kanada’ 
yazıma bu sayıda sırayla Kanada’nın katedeceğim 
tüm eyaletlerini tanıtarak ve gördüklerimi sizlerle 
paylaşarak devam ediyorum ve ilk olarak 
Kanadanın en Batısındaki British Columbia eyaleti 
ile başlıyorum. 

Tarih 18 Haziran 2011. Air Canada’nın grevi sona 
erdi, uçaklar zamanında kalkıyor ve benim bagajım 
ve bisiklet kutum sorunsuz olarak check-in’den 
geçti.  Eşim Türkan ve oğlum Doruk ile son kez 
sarılıp vedalaştıktan sonra yıllardır hayalini 
kurduğum serüvenime başlıyorum.  Hayatımızda hiç 
bu kadar uzun süre ayrı kalmadığımız için bu ayrılık 
Türkan’a kolay gelmeyecek biliyorum fakat zamanın 
çabuk geçeceğini ve göz açıp kapayana kadar 
tekrardan aileme kavuşacağımı ümit edip yola 
çıkıyorum. 

Toronto’dan beş saatlik bir uçuştan sonra Kanada 
Turu’na başlayacağım ilk eyalet olan British 
Columbia’nın Vancouver şehrine vardım. Tura 
katılan tüm bisikletçiler olarak ilk konaklayacağımız 
yer British Columbia Üniversitesi’nin kampüsü. 
Talebe yurdunda kalacağız. Odama yerleştikten 

sonra tura katılan diğer bisikletçilerle tanışmaya 
başladım. Herkes değişik zamanlarda değişik 
ülkelerden ve şehirlerden geliyordu. Avusturalya’lı 
Joe ve Greg ilk tanıştığım arkadaşlar oldu. 

Vancouver’a turun başlamasından iki gün önce 
geldiğimden, ertesi günü bütün gün vaktim vardı ve 
Vancouver’i bisikletle dolaşmaya karar verdim. En 
çok görülecek yerlerden birisi olan Stanley Park’a 
gittim. Orada asırlık ağaçları ve yeşilin her tonunu 
gördüm. Diğer gördüklerimin arasında Lions Gate 
asma köprüsü, Stadyum ve Science Centre vardı.  
Dönerken bir bisikletçiye uğrayıp bisikletime son bir 
bakım yaptırdım ve önümdeki büyük tura hazır hale 
getirttim. 

Bu arada bir kırtasiye dükkanından Kanada’nın tüm 
eyaletlerinin bayraklarını içeren bir çıkartma takımı 
buldum. Amacım her eyalete girdiğimde o eyaletin 
bayrağının çıkartmasını bisikletime yapıştırmaktı.  

 

 

 

 

İşe ilk olarak Britisih Columbia’nın bayrağıyla 
başladım. Kanada Turu’nun esas başlangıç noktası 
Vancouver adasındaki Victoria şehrine çok yakın 
olan “Mile O” noktası. Burası Kanada’yı en 
Batı’sından en Doğu’suna kadar bağlayan “Trans 
Canada” otoyolunun en Batıdaki başlangıç noktası 
oluyor. Vancouver’a varmış olan bisikletçilerden 
28’imiz seçmeli olan bu “Mile 0”a gidip bisiklet-
lerimizin arka tekerleklerini Pasifik Okyanusu’na 
daldırdık. 
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Bu arada eşime söz verdiğim görülecek yerler 
listesinin başına Victoria’yı koymayı unutmadım. 
Victoria, British Columbia eyaletinin başşehri ve o 
güzel rıhtımıyla, meşhur ‘The Empress’ Hotel’iyle, 
görkemli Parlemento binasıyla ve güzel 
şekillendirilmiş ağaçlı caddeleriyle gerçekten 
görülmeye değer çok güzel bir şehir. Mile 0’dan 
sonra feribotla Vancouver’a dönerken Katil 
Balinalar’ı (Orca) gördük ve bu benim için bir ilk 
oldu. 

Vancouver’da  geri kalan 10 bisikletçi de gruba 
katıldı ve hepimiz bütün bir günlük oryantasyondan 
geçtik. Genellikle Kanada Turu’nun üzerinden gittik, 
yolda alınması gerekli olan tedbirler ve turda 
bilmemiz gerekli olan her detay konuşuldu. Turda 
bize yardımcı olacak büyükçe bir kamyon vardı. Bu 
kamyonun içi iki bölüme ayrılmıştı. Birinci bölümde 
mutfak malzemeleri, ikinci bölümde de bisiklet-
çilerin şahsi eşyalarını taşıyan raflar ve kamp 
malzemelerinin konulacağı kısım vardı. Tur organi-
zasyonu gruba iki eleman sağlıyordu. Biri şofördü 
ve kamyonu sürecekti, diğeri de günlük 
alışverişlerden ve hesaplardan sorumluydu. Tüm 
bisikletçiler yemek görevlisi olarak 6’sar kişilik 
takımlara bölündü. Yemek görevi kahvaltı ve akşam 
yemeğini kapsıyordu fakat öğle yemeği ve ara 
yemeler yolda bisikletçilere aitti ve yola çıktıktan 
sonra herkes kendinden sorumluydu. Herkes yanına 
günlük ihtiyacı olan yiyecek, içecek ve giyecekleri 
alacaktı. Her akşam bir sonraki günün yol haritası 
ve yolla ilgili her türlü bilgi (toplam mesafe, 
güzergah, görülecek yerler) bisikletçilere verilecekti 
ve herkes akşamları kendi çadırlarında kalacaktı. 
Tüm bu bilgileri hazmettikten sonra ertesi sabah 
başlayacak olan esas turun heyecanı ile erkenden 
yattım. 

Ertesi gün, 24 Haziran 2011 sabahı 38’imiz de bir 
arada grup resmi çektirdikten sonra kıyıda bir yerde 
durup bu kez de Tour du Canada formamızla bir kez 
daha arka tekerleklerimizi Pasifik Okyanusu’na 
daldırdık ve yola çıktık. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yola çıkmamızdan sonra henüz beş dakika 
geçmemişti ki hava birden karardı ve bardaktan 
boşanırcasına bir yağmur başladı. Vancouver zaten 
senenin 160 günü yağmurlu olan bir şehir, eh 
geldiğim günden beri hiç yağmadığı için belki de 
artık zamanı gelmişti yağmurun ama yine de ilk 
günümüzde mi tanıtacaktı kendini? Hemen bir 
kenera çekilip yağmur takımlarımızı giydik ve yola 
devam ettik. İlk günün sonunda konaklayacağımız 
yer  yanında akan bir ırmakta alabalık çiftliği olan 
bir kamp yeriydi. Yağmurdan o kadar ıslanmıştık  
ve yerler o kadar ıslaktı ki, kamp müdürü insafa 
geldi ve bizi kampın oyun salonunda misafir etti. 
Herkes çok sevindi bu işe çünkü salonun ortasında 
bir de soba vardı. Hepimiz hem ısındık hem de 
ıslanan eşyalarımızı kuruttuk. Akşam yemeğindeki 
alabalığa da diyecek yoktu. Herkes balık istifi gibi 
yanyana uyku tulumlarına girip geceyi orada 
geçirdi. 
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Sabah hava yine kapalıydı. Yolda yağmur bir 
yağıyordu, bir duruyordu. Hafif tırmanmalar 
başladı. Yerler ıslak olduğu için bilhassa inişlerde 
temkinli olmamız gerekiyordu. Kampa 
yaklaştığımızda yerliler ileride yolda bir ayının 
görüldüğünden bahsettiler ve dikkat etmemizi 
söylediler. Tedirgin bir şekilde fakat şansıma ayıya 
rastlamadan kampa vardım. Kampta artık ayı 
bölgesine girdiğimizi ve çadırlarımızda koku 
bırakacak, diş macunu dahil, hiçbir yiyecek filan 
bulundurmamamızı tenbih ettiler. 

Tur elemanlarından şoför olan genç, Max, aynı 
zamanda güzel gitar çalıyordu. Akşamları kamp 
ateşi yakıp etrafında oturup Max’in gitarını dinlemek 
günün tüm yorgunluğunu gideriyordu. Sabah 
kalktığımda havanın açıldığını farkettim ve ileride 
tepesi kar kaplı dağları gördüm. 

 

 

 

 

 

Gittikçe irtifamız yükseliyordu. Gittiğimiz yol 
Kanada’nın en uzun otoyolu ‘Trans Canada’ idi. Bu 
dağlık bölgelerde zaten başka bir yolu takip etmek 
imkansızdı. Ana yol buydu ve tüm bisikletliler diğer 
otolarla ve büyük ve uzun TIR’larla aynı yolu 
paylaşmak zorundaydık. Allah’tan yol kenarlarında 
en az bir metre genişliğinde bisiklet yolu vardı da 
trafiğe karışmamız gerekmiyordu. Fakat yine de 
hızla geçen TIR’lar epeyi bir türbülans yaratıyordu. 
Benim daima taktığım ve tüm yolda sürüş yapan 
bisikletçilere de tavsiye ettiğim kaska takılan 
aynaların hayat kurtardığına inanırım. Aynı 
zamanda gözlüğe de takılan çeşitleri olan bu küçük 
aynalar, başınızı sağa sola filan çevirmeden arkadan 
geleni esas boyutlarında gösterip size büyük bir 
güvence sağlıyor. 

 

 

 

 

 

Fraser nehri bizi yol boyunca takip ediyor ve 
yükselen dağlarla birlikte çok güzel bir manzara 
sağlıyordu. Bugün sürekli tırmandık. Tırmandığımız 
dağlar British Columbia’nın ‘Coastal Mountains’ 
dedikleri Pasifik Okyanusu’nun kıyıları boyunca 
uzanan dağlar grubuydu. İrtifa yükseldikçe ısı da 
düşüyordu. İlk defa olarak bugün yüksek bir dağa 
tırmandık. Yüzde 8-9 diklikte olan bir tırmanistan 
sonra Coquihalla zirvesi 1244 metre ile ilk 
geçtiğimiz dağ zirvesi oldu. 

 

 

 

 

Vancouver’dan çıktığımızdan beri Mission ve 
Hope’da kaldıktan sonra üçüncü gün ilk dinlenme 
yerimiz olacak olan Merritt’e vardık. Burası 
Kanada’nın Country Music merkeziymiş. Normal 
zamanda 7,000 olan nüfusu, müzik festivali olduğu 
dönemlerde 120,000’e cikiyormuş. Duvarlarda tüm 
meşhur Country Music şarkıcılarının dev resimleri 
vardı. Filmlerde olduğu gibi burası tam bir Batılı 
kovboy kasabasını andırıyordu. 

Akşam yemeğinde grupta bayağı aktif olan bir 
bayan, Dianne, her dinlenme günümüzde geçtiğimiz 
hafta boyunca enteresan veya olağanüstü birşeyler 
yapana ödül verileceğini açıkladı. Kendisinin 
düzenlediği bu oyunda  sembolik bir su 
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matarası o haftanın seçilen şahsına verilecekti. Bu 
ilk şanslı kişi Ben adında genç bisikletçilerimizden 
biriydi. Yolda bulduğu bir buz hokeyi sopasını 
bisikletinde elinde taşıyarak kampa varma niyetine 
girmiş olan biriydi. Ben onu o halde yolda görünce, 
bu şekilde bisiklet sürmesinin tehlikeli olabileceğini 
söyledim ve yanımda taşıdığım alet çantamdan 
çıkardığım siyah elektrikçi bantını verdim ve sopayı 
bisikletine bağlamasını önerdim. Böylelikle her iki 
eli de boşta olacaktı ve daha rahat ve emin bir 
şekilde sürecekti bisikletini. Nitekim Ben bu sopayı 
80 km bisikletinde taşıyarak haftanın en enteresan 
şeyini yapmış kişisi seçildi ve törenle ödülünü aldı. 
Bu hafta seçilen, bundan sonraki haftanın adayını 
tesbit edip bir sonraki dinlenme gününde anons 
edecek ve ödülü kendisine sunacaktı. Tabii bu olay 
gruba bir hareket getirdi ve insanları biraz daha 
birbirlerine yaklaştırdı. 

Bu dinlenme günümüzde başka bir olay da herkesin 
gruba kendisini tanıtması idi. Bildiğiniz gibi grupta 
38 bisikletçi vardı. Bunlardan 5’i Avusturalya’lı, 1’i 
İngiliz, 1’i Fransız, 1’i İtalyan , 1’i Avusturya’lı, 1’i  
Amerikalı, 1’i Türk olan bendeniz ve geri kalanı 
Kanada’nın değişik eyaletlerinden 27 bisikletçiydi. 
Yaş dağılımı ise 18 ile 69 arasındaydı. Bunların 25’i 
bay, 13’u de bayandı. 

Ertesi günü akşamı bizim 6’lik takım yemek 
görevlisi olduğu için ve bugünkü mesafe 147 km. 
olduğu için kamptan çok erken çıktım. Yolda ana 
yoldan ayrılıp işaretsiz toprak yollardan gitmemiz 
gereken bir bölgeden geçmemiz gerekiyordu. Tam o 
bölgeye girmişken baktım bizim hızlı ve biraz kibirli 
genç bisikletçilerden Jesse bana yetişti. Selamlaştık, 
bir iki laftan sonra baktım hızla yoluna devam 
etmek istiyor. Dikkat ettim ki bisikletinde km, hız, 
vs gösteren herhangi bir bilgisayarlı aleti yok. 
Kendisine o işaretsiz yollarda kat ettiği mesafesini 
bilmiyorsa yolu kaçırma ve kaybolma ihtimalinin 
olduğunu söyledim. Fakat gençlik bu ya, Jesse bana 
“merak etme ben yolumu bulurum, bulamazsam da 
sorarım birine “ dedi. Ben de kendisine bol şans 

dileyip bıraktım gitsin diye. Yol gerçekten kötüydü, 
topraktı ve in cin top oynuyordu. Ne bir araba ne 
bir insan göremedim ben. Bu durumda Jesse’nin ne 
yapacağını merak ediyordum doğrusu. Derken bir 
baktım ileride durmuş bir kamyon ve yanında Jesse 
şoförle konuşuyor. Selam verdim ve herhangi 
birşeye ihtiyacı olup olmadığını sordum. Olmadığını 
söyleyince ben yine yoluma devam ettim. Yol 
zikzaklı olarak devam ediyordu ve bayağı ormanlık 
bir bölgeye giriyorduk. Ben devamlı dikiz aynamdan 
arkayı kontrol ettiğim için arkamda geride Jesse’nin 
geldiğini gördüm fakat sanki benden saklanarak 
geliyordu. Ben biraz yavaşlayınca, bastırdı geldi 
yanıma ve “tamam, ben seninle gitmek istiyorum 
müsaade edersen” dedi. Ben de “müsaadeye ne 
gerek var, tabii benimle gelebilirsin” dedim. 
Laflamaya başladık, derken benim kilometre saatim 
o döneceğimiz sapağın mesafesine ulaştığımızı 
gösterdi ve döndük o yola. O yol daha da kötü hem 
yokuş aşağı hem de dere yatağı gibi kaygan bir 
toprak yoldu. Jesse geldi yanıma ve arka frenlerinin 
tutmadığını söyledi. Durdum baktım gerçekten arka 
fren lastiklerinden biri tamamiyle gitmişti. Ben 
kendisine hayretler içinde bakıp bu haliyle yokuş 
aşağı devam edemeyeceğini ve bisikletten inip 
yürümesini söyledim. O da uydu, neticede ana yola 
Trans Canada’ya çıktık. Jesse’nin frensiz devam 
etmesi beni çok tedirgin etti ve çektim kenara 
durdum. iPhone’umdaki Poynts adlı yazılımı 
kullanarak en yakındaki bisiklet tamircisini buldum 
ve Jesse’ye söyledim. Jesse buna çok sevindi, bu 
olay kendisini pek bir etkilemiş olmalı ki, benim o 
andan itibaren kendisinin en iyi arkadaşı olduğumu 
söyledi. Tamirci kamptan da ileride olduğu için ve 
kampa zaten 15 km. kadar bir mesafe kaldığından 
ve yolda artık düzleştiğinden ben önde Jesse arkada 
kampa kadar beraber sürdük. 

Bu maceranın kazasız sona erdiği için ben de 
mutluydum fakat daha işim bitmemişti, çok çabuk 
çadırımı kurup bir duş aldıktan sonra kolları sıvadım 
ve yemek hazırlama işlerine giriştim. Bizlere verilen 
menü tarifi çok açıktı fakat yorgun ve aç gelecek 

Bisiklet Sevdası BRITISH COLUMBIA (BC) 



Volume 6, Issue 43 Page 26 

olan 38 bisikletçiyi doyurmanın kolay olmayacağını 
düşünerek biraz bol kepçeli tarife kullandık. 
Neticede herkes bolca yedi, doydu ve mutlu oldu, 
bizde ilk yemek yapışımızın başarılı olmasından 
dolayı mutluluk duyduk. 

 

 

 

 

 

 

Ondan sonraki günlerimiz yine genellikle 
tırmanmalarla geçti. Şimdi artık Kıyıboyu Dağları’nı 
(Coastal Mountains) aşıp Monashee Dağlarına 
tırmanmaya başlamıştık. Geçtiğimiz yerler arasında 
Salmon Arm, şarabıyla meşhur Okanagan Valley ve 
Revelstoke’da Lake Chateau gölü kenarındaki  
harika bir otel olan Tree Valley Gap Hotel’i vardı. 

Sekizinci günde Mara’dan Albert Canyon’a giderken 
bisikletçilerden birisinin diğer bir bisikletçinin 
tekerleğine çarparak kaza yaptığı ve omuzundan 
çok kötü bir şekilde yaralandığı haberi geldi. Bu 
benim ilk tanıştığım yurttaki komşum Avustralya’lı 
Joe idi. Tabii hepimiz çok üzüldük, fakat omuz 
kasları yırtıldığı için o durumda devam etmesine 
imkan yoktu. O yüzden üzüntüyle Joe’yu 
memleketine geri uğurladık. 

 

 

 

 

Albert Canyon’dan sonra Kuzey Amerika’yı 
Kuzey’den Güney’e doğru kesip Meksika’ya kadar 
uzanan Rocky Mountains’in Kanadadaki British 

Columbia ve Alberta eyaletlerinden geçen Canadian 
Rockies dağlarının artık tam içindeydik. Rockies’in  
en yüksek ve en önemli geçitlerden biri olan 
Roger’s Pass’a doğru tırmanmaya başladık. 1330 
metre rakımı olan Roger’s Pass, Glacier National 
Park’ın tam göbeğinde bulunuyor. Vahşi hayvan 
ikazı bulunan bir levhayı çok geçmeden ilk defa bir 
ayı ile karşı karşıya geldim. Biraz ilerideki 
demiryolunda yiyecek aradigindan benle pek 
ilgilenmeyen bu siyah ayinin hemen bir resmini 
çektikten sonra yola koyuldum. 

 

 

 

 

Bundan sonraki mücadelemi Kicking Horse Pass’e 
soğuk ve yağmur altında tırmanırken verdim. 19 
km. süren bu tırmanışın sonunda rakımı 1647 
metre olan zirvesine ulaştım. Rockies dağlarının 
gerçekten çok majes k bir görünüşü vardı.  

 

 

 

 

Bir müddet sonra da Alberta sınırına vardım. 
Burada Kuzey Amerika kıtasını ikiye bölen ‘Great 
Divide’ diye bilinen noktaya geldim. Bu aynı 
zamanda British Columbia ile Alberta sınırına 
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rast geliyor. Burada akan ‘Divide Creek’ adli bir dere Y harfi gibi ikiye ayrılıyor ve sola ayrılanı gidip 
Pasifik Okyanusu’na dökülüyor, sağa ayrılanı da Atlantik Okyanusu’na dökülüyor. Orada bir hatıra resmi 
çekerek Alberta’ya ayağımı bastım. 

 

 

 

 

Netice de British Columbia’yı  2 günü dinlenerek, 11 günde ve toplam 1,069 km bisiklet sürerek katetmiş 
oldum.  

Gelecek sayıda Alberta’da görüşmek üzere… 

BRITISH COLUMBIA (BC) 

Home/Ana Sayfa  

Bisiklet Sevdası 

A N N O U N C E M E N T 

We are pleased to announce that:  

Cem Başarır’s entry “Ward’s Island Ferry” was selected 
for exhibition at the Color and Form Society’s 60th. Annual 
Open Juried Exhibition to be held at the: 

Etobicoke Civic Centre Art Gallery   
399 The West Mall 

Etobicoke, ON M9C 2Y2  

November 1-29, 2012 

The gallery is located in the Etobicoke Civic Centre, on the 
southeast corner of Burnhamthorpe Road and The West 
Mall. The gallery begins along the hallway just inside the 
main entrance. 

Hours:  

 Weekdays: 8:30 a.m. to 4:30 p.m. 
 Weekends and holidays: 2 to 5 p.m. 

Home/Ana Sayfa  
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Metin Güler 

 

My wife and I try to catch a few films 
every year at the Toronto International 
Film Festival. And one of these films is 

always a Turkish one. This year we got the chance 
to see The Watchtower (Gözetleme Kulesi). 

The Watchtower is a beautifully shot film by Pelin 
Esmer whose first film “10 to 11” was also shown 
at the TIFF a few years ago. It is the story of two 
people trying to distance themselves from their 
own dark past, who seek and hope to find 
redemption and peace in each other, isolated from 
their family and society at large.  

Nihat is haunted by an incident 
he caused and takes up a job as 
a fire warden on a mountain-top 
watchtower. He is surrounded by 
miles of beautiful wilderness 
away from people. His only 
connection to the outside world is 
via his walkie talkie, which he 
uses daily when dispatch checks in with him. We 
can see that something is bothering him intensely 
as he shows quiet outbursts of anger even though 
he is by himself and is constantly irritated by the 
other fire wardens even during those short 
conversations. He even shows eagerness to stay 
there by himself for months, even though his chief 
tells him that it's not healthy for anyone to stay up 
there alone for more than a few weeks and that he 
would go crazy. We see that all Nihat wants is to be 
left alone, with his memories. In his few visits to 
the little town which he visits for supplies he meets 
a woman named Seher, portrayed by Nilay 
Erdönmez who just won a Best Actress award at 
the “Altın Koza Film Festival” in Adana this month 
for the role. She also has a dark past of her own. 
She has isolated herself from her family by quitting 
school and working as a hostess for an intercity bus 

company. We can tell she is not happy and is 
weighed heavily by an incident that is revealed 
later in the film. However, when the secret is 
revealed she realizes that even her family prefers 
to keep silent about it to avoid a public scandal. No 
one seems to hear her. The two people are 
eventually drawn together by circumstances at the 
Watchtower with both their secrets exposed to each 
other, but hidden from the outside world. Though 
the relationship is first antagonistic, it's ultimately 
complimentary. There is the feeling that 
understanding, redemption and peace can only be 
accomplished once they are removed from the 
judgments of society up on a mountaintop with 
miles of forest and rolling mist between them and 
everyone else.  

Both leads portrayed good 
performances of their character's 
internal struggle. Especially Nilay 
Erdönmez, who has a very real 
and nail-biting scene involving a 
childbirth, brilliantly captures the 
anxiety, pain and shame of her 
character quietly, and the 

increasing tension in her soul which leads to a 
powerful explosive release. 

Eken Özgür's cinematography was also another 
element of the film that stood out. The beautiful 
shots of the rolling green mountains of Northern 
Turkey and the peaceful beauty of the forests 
surrounding the characters is in contrast to the 
internal demons of the characters. However as 
tension grows within and between the leads, nature 
also mimics them.  Not only they are isolated from 
the society at large by being at this watchtower 
where the only connection with the outside world is 
via a walkie talkie, but the mist and the storm also 
keeps them further segregated. As each character's 
needs slowly collide due to their private demons, 
the weather also gets worse, which culminates at 
one point in lightning that falls a few feet away 
from them right when their interaction and the 
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story hits its climax. 

There is also something here that Pelin Esmer is 
trying to say about society. All too often we rather 
stay silent to scandalous events within our families 
rather than face the issue. A family's silence over a 
scandal, where the hiding of a particularly terrible 
family secret is more important than confronting 
the issue, lets the victim continue to suffer 
especially when the victim is a woman in a 
patriarchal society.  

I hope we get to see more of Pelin Esmer's work in 

the coming years at the TIFF.  

Next month there will be a Macedonian Film Festival 
at Carlton Cinemas from October 20th to the 21st. 
There will be two films with some Turkish content: 
"Macedonians in Istanbul", which chronicles the 
lives of the Macedonian community in Istanbul as 
well as "Whose song is this?" about the powerful 
emotions and stubborn nationalism raised by one 
song that seems to be shared by all the nations in 
the Balkans. 

"A Turkish Gem at TIFF" 

A N N O U N C E M E N T 

Turkish Society of Canada is very pleased to introduce Dr. DANIS "BE UNREASONABLE" AWARD.  

  “The reasonable one adapts to the existing world around them.  

The unreasonable one expects the world to adapt to them.  

Therefore world progress depends on the unreasonable…”   

Dreams are born of great enthusiasm and energy. But they often die a silent death, diminished by 
“reasonable” fears, decisions and pressure from many sources. Without a healthy dose of unreasonable 
ideas, expectations and action from our youth we are doomed to inherit a stagnant society.   

This $1,000 award is designed to encourage the future explorers; the pioneers; those brave enough to 
have dreams that are inspirational and courageous. The ones who will exceed societal limits, defy norms 
and above all dare to be “unreasonable”. 

The Dr. Danis award is not based on financial need nor past academic achievement. It is merely an 
“inspiration for inspiration”. 
 
The application deadline is October 31, 2012 at 12:00 a.m. (midnight).  
 
The application and essay must be sent by email to the following email address:  
 
beunreasonableaward@turkishcanada.org 
 
Please refer to the Application form (including Award Terms and Conditions) for more information on 
how to apply. 
 
Turkish Society of Canada: www.turkishcanada.org 
 
Dr. Mehmet Danis: http://mehmetdanis.blogspot.com 
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jerry@jcprofessional.com 

 

Yaklaşık 2 ay kadar önce bir sabah işime gelirken, 
dinlediğim radyo istasyonunda sunucunun ilginç bir 
konuda dinleyiciden telefonlar almaya başladığını ve 
tepkilerin de bir hayli yüksek olduğunu duyunca, 
kendi kendime “Kanada’da vergi alınmayacak bir 
tek hava kalacak bu gidişle!” diye düşünmeye 
başladım. Haber şuydu: 

“Kayıtdışı ekonomiyi vergilendirmeyi 
hedefleyen Kanada Gelir Vergisi 
Kurumu’nun (CRA) son hedeflerinden 
biri restoran sektöründe çalışanlar 
oldu. Çalışan garsonların sadece elde 
ettikleri bahşişlerin yüzde beş ila on 
arasındaki kısmını gelir olarak beyan 
ettikleri tespit edildi.” 

Bu tespiti yapabilmek için vergi 
müfettişleri  1 aylık gizli bir çalışma 
yapmış ve Niagara ve çevresindeki 4 işyerinde 
çalışan 145 garson üzerinde vergi  incelemelerinde 
bulunmuşlar. Bu inceleme aslında, iki yıl önce 
Ontario Yeni Demokrat Partisi (NDP) tarafından 
önerilen ve lokanta sahiplerinin, bahşiş amacıyla 
müşterilerin faturaya ilave ettikleri tutarlardan 
yüzde alınmasını engelleyecek yasa tasarısının bir 
uzantısı olarak, Gelir Vergisi Kurumu tarafından 
yapılmış ve bir rapor hazırlanmış. 

Kurum tarafından hazırlanan raporda lokanta 
sektöründe çalışanların, kendilerinin yanlış 
yönlendirilmesi sonucu, beyan ettikleri bahşiş 
tutarlarının elde ettikleri maaşın yüzde onunu 
geçmediği, ancak gerçek kazançlarının bazı 
durumlarda elde ettikleri ücretin yüzde yüz ila 
yüzde ikiyüzü arasında değiştiği gözlemlenmiş. 

Rakamlara vurulduğunda ise Kanada çapında beyan 
edilmeyen bahşiş toplamının yaklaşık $1.7 milyon 

(bu sektörde çalışan kişi başına $12,000) 
olduğundan da söz edilmektedir. 

Bu rakamlar Gelir Vergisi Kurumu’nun çalışmalarını 
haklı olarak önümüzdeki yıllarda bu sanayide 
çalışanların beyanları üzerinde yoğunlaştırmasına 
neden olacaktır. 

Kanada’daki toplumumuzda hızla artan ve hepimizin 
ziyaretlerimizde bir nebze olsun yurt özlemi 
giderdiği, gıda ve restoran sanayiinde  çalışanlar ve 
işverenlerini düşünerek bu ayki yazımı bu konuya 
ayırmak istedim. 

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Kanada’da da 
hizmet sektöründe bahşiş alınması ve 
verilmesi gayet doğaldır. Hizmet verenler 
genellikle almış aldıkları bahşişleri  
işverenleri tarafından sağlanan ücretlerin 
ve sosyal hakların üzerinde ek bir gelir 
olarak, hakedilen bir kazanç görürler. Bu 
gruba yani bahşiş kabul eden kişiler 
grubuna, garson, taksi ve limuzin 
sürücüleri, tur rehberleri, vb gibi birçok 
meslek grupları dahil edilebilir, elde 

edilen bahşişler bazı durumlarda kazanılan maaş 
kadar olabildiği gibi, bazı durumlarda da kazanılan 
ücretleri aşabilir. Birçok servis-sanayi  emekçileri  
işverenler ile asgari ücret üzerinden kontrat 
yapabilir. Düşük oranda gelir vergisi, İstihdam 
Sigortası (EI) ve Kanada Emeklilik Planı (CPP) 
kesintisi  olsa bile, haftalık net kalan ödeme miktarı 
çok büyük olmayabilir. Bu gibi durumlarda, bazı 
emekçiler için $300-$400’lik ek bir haftalık kazanç 
önemli bir gelir sağlayabilir. Bu yıllık ek $20,000- 
$20,500 gelir, asgari ücretin üzerinde 50 haftalık bir 
yıl içinde vergiye tabi ciddi bir gelir, dolayısıyla da 
vergiye kaynak oluşturur. 

Vergilendirme açısından “Doğrudan” veya “Dolaylı” 
yollardan elde edilen bahşiş kazançları Gelir Vergisi 
Kurumu (CRA), tüm bahşişleri "doğrudan" veya  
"dolaylı" olarak sınıflandırır. Doğrudan kazanılan 
bahşişler, müşterinin masaya ve/veya doğrudan 
hizmet-sanayii emekçisinin eline bırakılan 
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paradır. Bunların dışında "kontrol edilebilir gelirler" 
kategorisine giren bahşişler vardır; dolaylı olarak 
emekçinin eline geçen bu bahşişler hizmet işleminin 
sonunda işveren tarafından müşteriye ibraz edilen 
faturaya  eklenen tutarlardır. İşverenler bu 
bahşişlerin kontrol ve kayıtlarından sorumludur; 
doğrudan elde edilen bahşişlerde ise vergi 
beyanında rapor etme mükellefin kendi 
sorumluluğundadır. 

Faturanıza eklendi.. 

Bazı işyerlerinde, işveren müşterinin faturasına 
(örneğin % 15 gibi) bir tutar ekler ve sonra 
çalışanlar arasında bu miktarı böler. Bu durumlarda, 
işveren uygun vergileri, İstihdam Sigortası (EI) ve 
Kanada Emeklilik Planı (CPP) gibi kesintileri 
alıkoymak ve Gelir Vergisi Kurumu’na havale 
edilmesini sağlamakla sorumludur. Bu durumda 
işverenin emekçiye yıl sonunda vereceği T4 Vergi 
bilgi Formu’nda, bu bahşişler yıl içinde ödenen 
ücretlerin toplamına eklenerek, bu toplama uygun 
gelir vergisi, EI ve CPP katkı kesintileri yapılır ve  
çalışanın beyanı için kendisine takdim edilir. Tabii 
ki, böyle yapıldığında işverenin EI ve CPP payı da 
katkı için gereklidir. 

Bahşişleri doğrudan kabul eden çalışanlar (masaya 
bırakılan veya elden verilen bahşişler) ise vergi 
beyannamelerinde bunları rapor etmekten 
sorumludur. 

Masaya bıraktım... 

Gelir Vergisi Kurumu masaya bırakılan bahşişlerin, 
faturaya eklenen ve kredi veya banka kartı ile 
ödenen bahşişlere oranla takibinin zor olduğunu 
kabul etmektedir. Çalışan mükellefler, yıl sonunda 
doğru gelir vergisi beyanı için doğrudan aldıkları 
bahşişlerin kaydını tutmakla yükümlüdürler. Bu 
bahşişler daha ziyade banka veya kredi kartı 
tutarları dışında nakit, özellikle de doğrudan 
bahşişler olabilir, servis çalışanları, yanlışlıkla bu 
gelirin vergiye tabi olmadığı ve bu nedenle rapor 
edilmesinin gerekmediğine inanabilirler. Bu kişiler 

Gelir Vergisi Kanunu’nu ihlal ediyor durumuna 
düşerler. 

Doğrudan elde edilen bahşişler.. 

Çalışanların CPP emeklilik fonlarını en üst düzeye 
çıkarmak için, Gelir Vergisi Kurumu onlara Kanada 
Emeklilik Planı Katkıları (Form CPT20) formunu 
doldurma seçeneğini vererek ek katkılar sağlar. Bu 
bahşişler direkt olarak mükellef tarafından beyan 
edildiğinde verginin mükellef tarafından ödeneceğini 
yukarıda açıklamıştım. Ancak bu isteğe bağlı form 
da beyannamede doldurularak, CPP’ye katkı 
sağlanmış olur. 

Ek gelirlerin beyanı uzun vadede yarar 
sağlayabilecek bir yoldur. 

Kısa Vadeli Kazanç ... Uzun Vadeli Başağrısı 

Bahşişlerin gelir olarak beyanının kısa vadedeki 
avantajı daha iyi gelirin kanıtlanması açısından 
sağladığı yararlar aşikardır. Buna ek olarak uzun 
vadede ortaya çıkabilecek başağrıları, kısa vadedeki 
doğru kararlarla önlenebilir. 

1- Uzun vadede, ek gelir, Gelir Vergisi Kurumu 
tarafından çalışılan işyerinin incelenmesi sırasında 
ortaya çıkabileceği gibi, hesaplanacak verginin 
üzerine bir de ceza ve faizi ile birlikte alınacaktır. 

2 - Yüksek gelirli kişiler daha kolay mortgage 
kredisi alabilirler ve ayrıca, kredi kartları ve kredi 
başvurularında kolaylık sağlanır. 

3 - Her iki emeklilik fonları için katkı seviyeleri yıllar 
boyunca istihdamdan elde edilen gelir miktarı 
üzerinden belirlenir, beyan aracılığıyla CPP ve Kayıtlı 
Emeklilik Tasarruf Planı (RRSP) katkılarını en üst 
düzeye çıkarmak imkanı geliştirilir. Yüksek gelir 
yüksek RRSP katkısı ve dolayısıyla, emeklilik 
yıllarında, yüksek aylıklarla emekliliği sağlar. 

Umarım bu yazıyı okumalarından sonra, her 
ziyaretimizde bizlere anavatan özlemini bir nebze 
olsun giderme konusunda yardımcı olan işletme 
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sahiplerine küçük de olsa, bir yararım olacaktır. 

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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Ferit Serdar Onurlu, 1973 yılında İstanbul’da 
doğmuş ve Toronto’ya gelinceye kadar bütün 
yaşamını orada devam ettirmiş. Kendisi İstanbul 
Teknik Üniversitesi’nin Endüstri Mühendisliği 
bölümü mezunu olup, aynı zamanda Yeditepe 
Üniversitesi’nden MBA derecesine sahiptir. 

Son on beş yılını bilgi Teknolojileri alanında 
Danışman olarak sürdürmektedir. 

Benim kanımca, eski bir Kadıköy’lü olması onu 
üniversite yaşamından beri daha bohem bir hayata 
doğru yönlendirmiş. Fotoğrafçılık onun bu bohem 
yanının görsel bir ifadesi. Ferit’in fotoğrafçılıkla 
ilgilenmesi, babasının aile fotoğrafları çektiği Zenit 
makinasına kadar uzanıyor. Kendi Minolta 
makinasını üniversite yıllarında almış ve müdavimi 
olduğu Hayyam Pasajı’nın kendi tabiriyle “o eski aşk 
kokan tutkulu havasını” fotoğraflarına yansıtarak ilk 
çalışmalarını gerçekleştirmiş. 

 

 

 

 

 

Tabii bu dönemler fotoğrafın analog olduğu döneme 
tekabül ediyor. Şimdi bu anıları kırmızı karanlıktaki 
o bromür, gümüş nitrat kokusu, deklanşörün 
gürültülü sesi eşliğinde hatırladığını ifade ediyor. O 
zamanlarda kendisi bu sevdanın kısa sürüp 
sürmeyeceğinin muhakemesini yapmasına rağmen 
bugün kendisiyle geniş bir fotoğraf arşivinin sahibi 
olması dolayısıyla gurur duyuyor. Bu fotoğraf 
arşivini Telve okuyucuları Ferit Serdar Onurlu’nun 
Facebook’taki “Gezenvizör” adlı sayfasından 
ulaşabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferit Onurlu çeşitli organizasyonlarda ve özel 
çekimlerde gönüllü fotoğrafçılık yapmasına rağmen, 
fotoğrafçılığın her zaman amatör tarafında kalmayı 
tercih etmiş. Bunun sebebi ise yıllardır özenle 
koruduğu amatör ruhunu kaybetmekten 
endişelenmesi. Toronto’da yaşadığı zaman 
çerçevesinde Ryerson Üniversitesi’nde de 
fotoğrafçılık dersleri almış ve fotoğrafçılığın daha 
teorik kısmına da ilgi duymuş. Tabii dijital çağın 
getirdikleri kaynaklar ve onlara ulaşabilme kolaylığı 
vasıtasıyla kendini hem sanat hem de teknik 
yönden daha da yetkinleştirmiş.  

Amatör ruhunu korumada ki hassaslığı onu İstanbul 
ve Toronto’da birçok yerel galerilerde fotoğraflarını 
sergilemesinden ve birçok yarışmada ödüller 
kazanmasından alıkoymamış. Kendisinin de  
belirttiği gibi dijital devrimin fotoğrafçılara 
getirdiklerinin yanı sıra zorlaştırdıkları yanlarda 
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var. Bir görseller okyanusunun içinde yaşamamız 
fotoğrafçının diğer fotoğrafçıların arasından 
sıyrılmasını fark edilmesini çok zorlaştırıyor. Bu 
noktada Kanada’da kibarca “networking” olarak 
tabir ettiğimiz mekanizma devreye giriyor tabi ki. 

 

 

 

 

 

Analog zamanlardan günümüze kadar gelmiş olan 
fotoğrafçılık sanatının ölüp ölmediği tartışmaları 
yıllardır süregelmekte. Ferit Serdar Onurlu`nun bu 

konuya yaklaşımı oldukça iyimser. Fotoğrafçılığın 
günümüz teknolojisinin kurbanı olduğu görüşüne 
katılmıyor. Bunun sebebi ise iyi bir fotoğrafın halen 
oldukça çok emek, uzmanlık ve entellektüel birikim 
gerektirmesi. Kendisi, her fotoğrafın bir seçim 
olduğunu ve fotoğrafçının bu çeşitli seçimler 
çerçevesinde kendi katmansal, otantik dilini ve 
bağlamını inşa ettiğine inanıyor. Milyonlarca 
olasılıktan birini seçme işinde belki günümüz 
teknolojisi kolaylık sağlıyor ama bu inşa etme 
çabası tamamıyla fotoğrafçının kendi kişiselliğiyle 
ve özverisiyle özdeş. Çekilen kötü bir fotoğrafa 
halen bugünün teknolojinin yapabileceği pek bir şey 
yok.  

Kendisine Telve dergisi olarak başarılar 
diliyoruz.  
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Elvan Eryören Denizkuşu’nun Karaburun’daki son dalışından “Deniz 
Yıldızı” fotoğrafları:  

YILDIZLARLA DANS 
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Halifax’tan Fısıltılar 

Deniz Gülerman 
 

Hepimizin derdi aynı.  Burada 
Türkiye’den daha iyi, daha kaliteli bir 

hayat yaşıyoruz.  Çoğumuz üniversiteyi okumak için 
geldik; aklı olan diplomasını kaptığı gibi döndü 
ülkesine, ailesine.  Benim gibi birkaç kişi iş buldu, 
yarın döneceğim, öbür gün döneceğim derken, 
gençliğini harcadı.  Kimisi çocuklarının yanında 
olabilmek için her şeyini geride bırakıp geldi.  Kimisi 
burada yaşayan biriyle evlenip geldi.  Sebep her ne 
olursa olsun, hepimiz geride birilerini bırakıp da 
geldik; annemizi, babamızı, kardeşlerimizi, 
akrabalarımızı, dostlarımızı, komşularımızı, 
memleketimizi…  Değer mi gerçekten?  “Değer!” 
diyebilenlere nasıl imreniyorum, tahmin 
edemezsiniz… 

Yarın ne olacağımızı bilmeden yaşıyoruz bu hayatta.  
Böyle zamanlarda o kadar anlamsız geliyor ki 
gelecek için planlar yapmak…  Yarını görebilecek 
miyiz acaba? 

Korkuyorum. 

Yaptığım o küçük, önemsiz planların 
gerçekleşmediğinde yaşadığım hayal kırıklığı bir 
kenara, yarını görememekten korkuyorum.  
Burada, tek başıma, annemi babamı son kez 
göremeden, onlara sarılamadan, kokularını 
duyamadan, kimseye veda edemeden bu hayata 
gözlerimi kapatmaktan korkuyorum. 

“Hayat sana güzel, özgürlüğünün tadını çıkart!” 
diyenler var ya, siz o bahsettiğiniz özgürlüğün ne 
demek olduğunu bilmiyorsunuz.  Özetleyeyim… 

Tek başıma yaşıyorum.  Sabah uyandığımda önce 
kim banyoya girecek derdi yok.  Banyo kapısını 
kapatayım, üzerime düzgün bir şey giyeyim, 
kahvaltı hazırlayayım, yatağımı toplayayım derdi 
yok.  Zevkli olmasa da iyi bir işim var.  Kiramı ve 
diğer bütün masraflarımı kendim karşılayabiliyor, 
istediğimi alabiliyorum.  İş çıkışı son dakikada karar 
verip arkadaşlarımla buluşabiliyorum ve ne 
gideceğimi, ne de eve geliş saatimi kimseye haber 
vermem gerekmiyor.  Gece karanlıkta eve 
yürüyebiliyor ve bunun hesabını da kimseye 
vermem gerekmiyor.  İstediğimi giyebiliyorum; 
açıkmış, kısaymış, kimse karışamıyor.  Her akşam 
yemek yapma derdi yok, ekmeğin arasına biraz 
peynir ve domates sıkıştırıp, evi toplarken akşam 

yemeği faslını bitirebiliyorum; üstelik, kimse “Otur 
da ye!” diyemiyor.  Kısacası “Yapamam” diyeceğim 
neredeyse hiçbir şeyin olmadığı bir hayat 
yaşıyorum. 

Özgürlüğün ve o kaliteli hayatımın bir de diğer 
yüzünü dinleyin… 

Sabah işe giderken kapıdan beni geçiren kimse yok 
ve bundan daha kötüsü, eve geldiğimde beni 
karşılayan kimse de yok.  Kapıyı açıyorum, 
karanlık, sessizlik, yalnızlık “İçeri girme, geri dön!” 
der gibi yüzüme çarpıyor.  Pazar sabahları keyifle 
hazırladığım kahvaltımı tek başıma ediyorum.  Biraz 
burnum aktığında nazlanacak kimsem yok.  
Rahatsızlığım arttığında çorba yapacak, ara ara 
gelip ateşime bakacak bir annem yok.  Evde bayılıp, 
saatlerce baygın bir şekilde yerde yattığımda beni 
farkeden kimse olmadı.  Tek başıma hastaneye 
gittim, tek başıma ameliyat oldum, tek başıma 
hastaneden çıktım. 

Çıkamayabilirdim de.  Arkadaşlarım eşyalarımı 
toplar, aileme yollardı.  Önce herkes üzülürdü tabii.  
Ağlayan bile olurdu belki.  Sonra durulur, sakinleşir, 
“Hayat işte…” deyip, o hayatın akışına bırakırlardı 
kendilerini.  Ara ara hatırlar, güzel günleri anarlardı.  
Toplandıkları zaman belki masada bana servis 
açarlardı, bayağı dramatik olurdu.  Çay içerken, 
eksikliğimi hissederlerdi belki; “Deniz çok severdi 
çayı…” 

Daha birçok şey olurdu tabii ama ben 
düşündüklerimi yazarken bile tutamıyorum göz 
yaşlarımı, saklayamıyorum endişelerimi, 
korkularımı…  Siz üzülmeyin… 

Halifax Türk toplumu olarak acımız çok büyük.  
Eminim bu korkuları yaşayan bir tek ben değilim.  
Dün akşam acı haberi alan herkes kendini Serkan’ın 
yerine koymuştur kesin.  Yarın için planlar 
yaparken, bir dakika sonrasını göremeden 
kapatıyorsun gözlerini hayata.  Anne baba uzakta, 
çoook uzakta…  Çocukları için ne hayalleri vardı kim 
bilir.  Geriye kalan ise sadece fotoğraflar, güzel 
anılar ve başarıları nedeniyle yaşanılan haklı gurur.  
Mekanın cennet olsun genç arkadaşım.  Nur içinde 
yat… 

Gurbet böyle bir şey işte.  Özgürlük ve yalnızlık bir 
arada. 

13 Eylül 2012  

GURBET BÖYLE BiR ŞEY İŞTE 

Home/Ana Sayfa  
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THE HERITAGE OF MR. GRABOWSKI IN LOS ANGELES 

Varol Karslıoğlu 

varol@rogers.com 

 

You may probably have heard the legend: “Los 
Angeles Area has the highest rate of armed 
robberies in the Western World.”  Why?  It is 
because no matter where you are, you will easily 
find a connection to the extensive network of 
highways.  I do not know if the robbers take into 
consideration also the morning and evening rush 
hours. 

The city has a long history 
of highways:  Today’s 
Pasadena Freeway (named 
by then The Arroyo Seco 
Parkway), opened in 1940 
is usually considered as the 
first urban freeway.  By 
today’s standards its snake-like twists, missing 
lanes for acceleration and deceleration and faulty 

exit ramps are hardly 
acceptable. The Angelenos 
are among the most 
addicted drivers in the 
world and spend most time 
in their cars.  Los Angeles 
Metropolitan Area is one of 
the most amazing 
examples of urban sprawl 
and public transportation is 

far too weak.  So, the automobile remains the only 
viable solution in “town”. 

I wanted to be part of this mobility experience for a 
few days and chose the GMC Terrain, a compact 
SUV as my “road-mate”.  I drove the Terrain, 
equipped with a 3-liter V6-264 HP engine with six-
speed automatic transmission and four-wheel-drive 
for about 300 kilometers across the Los Angeles 
Area.  The MSRP of this model in California 
including options such as leather upholstery is 

around $39K (USD). 

Apart from its angular and 
unique design, the Terrain 
is well-built inside with 
good quality materials and 
good craftsmanship.  
Something we 
observe in almost all GM products since 2007.   

To be honest, I was not very impressed by its 
driving performance.  I usually had the impression 
of having a four-cylinder power plant under the 
hood, instead of six.  Maybe I should partially put 
the blame on the automatic transmission.  You 
either switch to manual mode or provoke a 
downshift with a strong acceleration. The steering 
lacks a road feel in low speeds.  The turning radius 
could be smaller for a compact SUV of this size.    

GMC, founded in 1901 by 
Max Grabowski and part of 
General Motors since 1909 
is one of the oldest 
producers of trucks and 
commercial vehicles.  
During WW II, GMC 
manufactured 600 thousand 
trucks for the American 
Army.  In Turkey (and 
probably in many other 
countries) those trucks were 
used and partly still in use 
for many decades.  In the 
aftermath of the financial 
crisis in 2008, GMC survived 
as the second biggest brand 

of GM after Chevrolet while Pontiac, Saturn and 
Hummer died.  In the last five years, GMC launched 
two car-based SUV’s, the Acadia and the Terrain to 
diversify its model range and to reduce its 
dependence on commercial vehicles. The Terrain, 
introduced in 2010 is a derivative of its Chevrolet 
sibling, the Equinox.  It is produced by CAMI, a GM 
Facility in Ingersoll, Ontario.  Respecting 

WHEELS & ROADS 

This building is the birthplace of 
Los Angeles 

The smog hanging over the car-
addicted Los Angeles is visible 

most of the time 

The best view of the Hollywood Mountain 
is from the Grifffith Observatory 

VK Telve foto 4. The Plaza 
Firehouse built in 1884 was the 
first fire station of the city 



Volume 6, Issue 43 Page 37 

THE HERITAGE OF MR. GRABOWSKI IN LOS ANGELES 

earlier criticisms, the Terrain 
has an entirely different look 
from the Equinox.  The sales 
figures reveal that this was a 
wise choice. 

That’s all about the 
vehicle.  Back to the City 

of Angels,  as an urban cowboy, I criss-crossed LA 
stretching from the Hollywood Mountain to the 
Sunset Boulevard, from Rodeo Drive to Beverly Hills 
and the Olvera Street where the city was founded. 

It makes perfectly sense to 
start your tour with the 
birthplace of Los Angeles. 44 
Mexican settlers founded a 
pueblo (village) in 1781 on the 
orders of Carlos III of 
Spain, who needed food 
for the troops guarding 
Alta California, Spain’s faraway province.  The 
Spanish & Mexican heritage of Los Angeles is so 
much visible when you wander the brick path of 
Olvera Street, a pedestrian market place with 

Latino vendors and small 
restaurants offering all 
kinds of Mexican food 
cheaply and quickly.  

This humble and colorful 
neighbourhood is very 

different from Rodeo Drive, Probably the world’s 
coolest shopping street.  Among other fashion 
brands, I passed by Bijan and 
saw his one million dollar plus 
Bugatti Veyron parked in front of 
his boutique.  Bijan Pakzad, 
known simply as Bijan was an 
Iranian designer of menswear 
and fragrances.  His boutique is 
known as the most expensive on 
the planet.  He sold to presidents, statesmen and 
rich celebrities his very unique products such as; a 
pair of socks for 2,500 dollars made of the finest 

cotton from Egypt, woven in Italy and sewn in 
Switzerland.  After his death in 2011, his family 
runs the business. 

When you visit Beverly Hills, just stay on the 
Boulevard.  Tour busses are not allowed anymore 
to intimate side streets where the residences of 
Hollywood celebrities are located.  They were 
disturbed and initiated a ban imposed by the 
Municipality.  

A visit to Los Angeles is never complete without the 
Griffith Park and the Observatory with its view of 
Los Angeles and Mount Hollywood with its famous 
sign. 

Spend at the least half a day at the Universal 
Studios, Hollywood’s biggest dream factory.  The 
waiting times are long but maybe worth waiting.  
Immerse into 3-D experiences of Hollywood 
blockbusters such as: Jaws, Jurassic Park, 
Waterworld and many more. 

Finally, to feel the breeze of the Pacific Ocean and 
enjoy some “people’s bath” visit Venice Beach and 
Santa Monica.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WHEELS & ROADS 

The angular design of the Terrain 
is not for every taste, but 

definitely unique 

The interior design is a vast 
improvement over previous models 

The beaches of Santa Monica 

The famous Sunset 
Boulevard is bright day & 

night 

A body-builder in the Venice Beach 
who aims to be the next-gen 
Arnold Schwarzenegger 

Home/Ana Sayfa  
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 Taking European children’s songs as their model, native Turkish composers soon began 
composing similar songs. The following song, “Ali Babanın bir çiftliği var” is one such composition by 
Erdoğan Çaplı (born in 1926).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ali Baba’nın bir çiftliği var (Ali Baba has a farm) 

Çiftliğinde kuzuları var (In his farm there are lambs) 

Mee mee diye bağırır (They call baa baa ) 

Çiftliğinde Ali Baba’nın (In Ali Baba’s farm) 

 

Ali Baba’nın bir çiftliği var (Ali Baba has a farm) 

Çiftliğinde inekleri var (In his farm there are cows) 

Möö möö diye bağırır (They call moo moo) 

Çiftliğinde Ali Baba’nın (In Ali Baba’s farm) 

 

Ali Baba’nın bir çiftliği var (Ali Baba has a farm) 

Children’s Songs (Çocuk Şarkıları) (3)  TURKISH MUSIC  



Page 39 Volume 6, Issue 43 

Çiftliğinde arıları var (In his farm there are bees) 

Vızz vızz diye uçuşur (They fly calling bizz bizz) 

Çiftliğinde Ali Baba’nın (In Ali Baba’s farm) 

 

Ali Baba’nın bir çiftliği var (Ali Baba has a farm) 

Çiftliğinde tavukları var (In his farm there are chickens) 

Gıt gıt gıdak diye kaçışır (They run around calling cluck cluck) 

Çiftliğinde Ali Baba’nın (In Ali Baba’s farm) 

 Does this song remind you of something? Hmm? Like, “Old McDonald has a farm”? This song is 
based off the same idea and the Turkish composition has been quite succesful. 

 Do you notice that the animal sounds are expressed differently in different languages? Thus, a 
lamb says “mee mee” in Turkish but “baa baa” in English. Similarly, cows say,”möö, möö” in one and 
“moo moo” in the other, etc. They are similar but not quite the same. 

 There are quite a few other children’s songs by Turkish-born composers. As a second example I 
have chosen the song “Ilgaz”  by Ahmet Samim Bilgen (born 1910). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilgaz Anadolu’nun sen yüce bir dağısın (Ilgaz you are a great mountain of Anatolia)  

TURKISH MUSIC  Children’s Songs (2) (Çocuk Şarkıları) 
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Baharla yer yüzünde güzellerin bağısın (In springtime you are a place for beauties)    

 

Yalçın kayalıkların göklere yükseliyor (Your high rocks rises to the skies)  

Senin dumanlı başın bulutları deliyor (Your smokey top pierces through the clouds) 

 

Yükseklerden akıyor ne güzel berrak sular (Pure and beautiful waters runs down from above) 

Eteklerinde oynar sürülerle kuzular (A flocks of lambs play at your feet) 

 

Kaynak: 

Sun, Muammer - Sun, İlteriş. Elli yılın en güzel okul şarkıları. İstanbul: Adam, 1983., p. 23, 32. 

 

TURKISH MUSIC  
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Children’s Songs (2) (Çocuk Şarkıları) 

BE PART OF TURKISH CANADIAN COMMUNITY 

JOIN OUR CONTINUOUSLY GROWING NUMBER OF THE 
MEMBERS!  

 

Gerek faaliyetlerini, gerekse üye sayısını sürekli arttırarak büyümesini devam ettiren 

derneğimize üye olmak veya bilgilerinizi güncellemek isterseniz sizi web sitemizin üyelikle 

ilgili bölümüne aktaracak olan link’imizi tıklayabilirsiniz: 

 http://turkishcanada.org/membership.html.  

Ayrıca üyelikle ilgili sorularınızı membership@turkishcanada.org adresinden, diğer soru 

ve önerilerinizi ise info@turkishcanada.org adresinden bize iletebilirsiniz. 

Latest member count is: 

   301 
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Asumanca Lezzetler 

Asuman Dinçer 

      

 

Sevgili Telve okuyucuları, 

Ekim sayımızda sizlerle "Cadılar Bayramı”na özel bir tarifimi paylaşmak istedim. Çorba bildiğimiz sebze 
çorbası ama üzerine sevimli bir hayalet oturtunca oldu size “Hayalet Çorbası” . 

Bu hayalet tostlu, kremalı domates çorbasını, çocuklarımız o soğukta kapı kapı dolaşıp, yastık kılıfı dolusu 
şekeri toplamadan önce servis edelim ki, bari birazcık midelerine avuç avuç şekerlerden önce sıcak ve 
faydalı bir şeyler girsin:) 

Tarifi bir zamanlar Los Angeles Times’ta görüp çok şirin bulmuş ve bir yerlere kayıt etmiştim. Paylaşma 
zamanı gelmiş...   

Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.  

Sevgiler, 

Asuman Dinçer 

 

HAYALET ÇORBA 

  

 Malzemeler: 

 2 çorba kaşığı zeytinyağ ya da tereyağ 

 1 küçük boy soğan 

 2 havuç 

 2 sap kereviz 

 2 diş sarımsak 

 1 (28-ounce) konserve domates ya da 4-5 büyük boy rendelenmiş taze domates 

 3 su bardağı tavuk suyu 

 4 dilim beyaz tost ekmeği 

 4 dilim kaşar ya da mozzerella peyniri (Gruyere, Cheddar, Monterey Jack ya da Swiss de olabilir) 

 12 adet karabiber tanesi (hayaletin gözleri ve ağzı için) 

 1/2 su bardağı krema ya da süt 
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Deniz tuzu ve karabiber 

Hazırlanışı: 

 Büyük boy bir tencerede yağı ısıtıp irice doğradığınız soğan, havuç ve kereviz saplarını 5 dakika ka-
vurun. Sarımsakları ekleyip 1 dakika da onlarla kavurun. Domatesi ilave edin ve 10 dakika daha ara sıra 
karıştırarak pişirin. En son 3 su bardağı tavuk suyunu ekleyip tencerenin kapağını yarı açık bırakıp seb-
zeler yumuşayana kadar pişirin. 

 Çorba pişerken eğer kalıbınız varsa kalıpla, yoksa bir bıçak ya da makas ile ekmeklerinizi hayalet 
şeklinde kesin, peynirleri de aynı şekilde kesin. Önce fırında ekmekleri biraz kızartın, sonra da üzerlerine 
peyniri koyup peynir eriyene kadar tekrar fırına sürün. Fırından çıkınca karabiber tanelerini göz ve ağız 
olarak yerleştirin. 

Bu arada pişmiş olan çorbanızı püre haline getirin, sütü ilave edin. Tuzunu ve karabiberini de ekledikten 
sonra sevimli hayaletçiklerini üzerine yerleştirip servis yapın. 

Afiyet olsun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.arnavutcigeri.blogspot.com/ 
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Sizlerle, geçen sene boyadığım ve sonra fotoğrafta da gördüğünüz gibi koltuk altıma alıp, çocukları 
kapıda karşıladığım “cadı kabağımı” da paylaşmak istedim. Kabağı pişirmek kadar boyamak da bir 
zevk. Bu sene de aklımda fikirler var, beni bloğumdan takibe devam... 
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Nilgün Erinç 

 

Yazın bitimi sonbaharın gelişi nedense hep hüzünle birleştirilir. Yaprak dökümü olduğu için 
mi, tabiat değiştiği yazın o güzelim sıcak günleri sona erdiği ve tatillerin bittiği için mi nedendir hep hüzün 
dolar insanın içi sonbahar geldiğinde. Aslında çok güzel aylardır, hava insanı bunaltmaz, kışın soğuğu da-
ha çalmamıştır kapımızı, tabiatın renk değiştirmesi ise insanı binbir renk cümbüşünün içine alıverir. Duyu-
lan hüznün içinde bile bir dinginlik vardır aslında. İşte bu duygularla Ataol Behramoğlu'nun bir Eylül şiirini 
paylaşmak istedim ben de bu sayımızda sizlerle. 

Sonbahar’ınızın hoşça geçmesi dileğiyle.. 
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ŞİİR KÖŞESİ EYLÜL ŞİİRLERİ 

 

EYLÜL SABAHININ SERİNLİĞİNİ  

 

Eylül sabahının serinliğini 
Yaprakların serinliğini 
Ciğerlerime dolduruyorum 
 
Sessizlik ve serinlik 
Birleşiyor 
Yıkanmış güvercinler 
Ve çok uzakta bir tren sesi 
 
Her zaman yeniden başlamak duygusu 
Doğuyor içimde 
Her uyanışımda 
 
Düşmanlarımı bağışlıyorum 
Daha çok seviyorum dostlarımı 
Her uyanışımda 
 
Eylül sabahının serinliğini 
Yaprakların serinliğini 
Yüreğime dolduruyorum  

- ATAOL BEHRAMOĞLU 
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EYLÜL ŞİİRLERİ ŞİİR KÖŞESİ 

         Melek Ökten 

 

 

 

 

 

Bulutlu, hafif serince, ama arada sırada bulutların arasından kendini bir gösterip, bir saklanarak, muzip 
muzip göz kırpan güneşi ile kollarını açmış bize "gel gel" diyen hazan mevsiminin, ilk ayı olan bu güzel 
Eylül gününde, kendimi İsmail Baha Sürelsan'ın, Nihavend makamındaki bu güzel şarkısını mırıldanırken 
buldum!... 

Evet o sıcak yaz günlerini artık geride bıraktık. Ne kadar ayak direyip yaz günlerine sarılsak da, sonbahar 
rüzgarlarının önünde savrulmamak elimizde değil. Bu yılda Eylül ayı bütün ihtişamıyla bizlere güzel ve 
rengarenk bir Sonbaharı müjdeleyerek geldi!... Hayatın her döneminin, yaşanılan her mevsiminin 
kendine özgü güzellikleri var, ama Sonbahar benim için çok özel ve en sevdiğim mevsimdir... Bir taraftan 
tabiat ananın muhteşem renkleriyle boyadığı, yeşilden kızıla, kızıldan sarıya, sarıdan kahverengiye türlü 
türlü renkler ve bu renklerin türlü türlü tonları ile bezenmiş o güzelim manzarayı seyrederken, yerlere 
düşen rengarenk yaprakları iteleyerek ormanda yada göl kenarında yürümenin tadına doyum olmuyor:) 
Belki biliyorsunuzdur Sonbahar ve özellikle Eylül ayı, üzerine en çok şiir yazılan mevsimmiş. Elden gidene 
duyulan özlem, sonbahar, yani hazanla birlikte şarkılaşan melankoli en büyük ustalar başta olmak üzere 
bir çok şairimizin duygu yüklü şiirlerinin ilham kaynağı olmuştur. Sevgili Telve okurları, dilerseniz sözü 
fazla uzatmadan sizleri büyük şairlerimiz Yahya Kemal Beyatlı, Ümit Yaşar Oğuzcan ve Ferhat Yılmaz'ın 
duygu yüklü dizeleriyle başbaşa bırakmak istiyorum.... Sağlıcakla ve sevgiyle kalın...  - Melek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Yaz günleri en tatlı hayâller gibi geçti 

Rûyâdaki esrâr dolu hâller gibi geçti 

Rûhumda da derin en derin hicrândir o günler 

Rûyâdaki esrâr dolu hâller gibi geçti...." 

EYLÜL SONU 
 
Günler kısaldı... Kanlıca'nın ihtiyarları 
Bir bir hatırlamakta geçen sonbaharları. 
 
Yalnız bu semti sevmek için ömrümüz kısa... 
Yazlar yavaşça bitmese, günler kısalmasa… 
 
İçtik bu nâdir içki'yi yıllarca kanmadık… 
Bir böyle zevke tek bir ömür yetmiyor, yazık!  
 
Ölmek kaderde var, bize ürküntü vermiyor; 
Lâkin vatandan ayrılışın ıztırâbı zor. 
 
Hiç dönmemek ölüm gecesinden bu sâhile, 
Bitmez bir özleyiştir, ölümden beter bile. 
 

- YAHYA KEMAL BEYATLI 
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ŞİİR KÖŞESİ 

 

YAŞANMIŞ HATIRALAR 

Yaşanmamış hatıralar bilirim 
Büyülü sonbahar akşamlarında 

Bulutlar üstünde su kenarında 
Yalnız hayal edilen hatıralar 
İşte; en ürpertici nağmelerle 

Bizim şarkımızı söyliyen rüzgar 

Sen dudağında gülümsemelerle 
Ben gözyaşlarımla, bu alemdeyim 
Fakat yine bizbize, başbaşayız 
Duymasan düşünmesen de; unutma 
Bir daha bu anı yaşayamayız. 
  
Görülmemiş manzaralar bilirim 
Karda, kışta, belki de ilkbaharda 

Hür denizlerde, kuytu ormanlarda 
Sadece hissedilen manzaralar 
Bak. Dinle, neler anlatıyor yağmur 
Üşüyorum üşüyorum beni sar 
Karanlık başladı, gitme ne olur 
İnan değişen manzaralar değil 
Kilometreler ayıramadı bizi 

Fakat bir gün gelir de birleştirir 
Beyaz bir güvercin kanadı bizi 
   
Söylenilmemiş mısralar bilirim 

Hüzün dolu yağmurlu gecelerde 
Alev çalgıların sustuğu yerde 
Yalnız, yalnız düşünülen mısralar 
Bilinen şeyler huzur içinde 
Bilmenin bilinmez bir korkusu var 
Bak bütün rüyalarım nur içinde 
Çünkü, bugün havasını kokladığın 

Denizaşırı bir diyar bilirim 
Ve o diyarda seninle beraber 
Yaşanmamış hatıralar bilirim...!!! 
  
  
 - ÜMİT YAŞAR OĞUZCAN  
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...Eylül ve Sonbahar.. 

Bana sorsalar hangi yağmuru seviyorsun diye?  
Sonbahar yağmuru eylül ayı yağmuru derim. 
Neden mi?  
Çünkü; bu yağmur insanı iliklerine kadar ıslatır içine işler. 
Tıpkı gerçek gönülden sevdalar gibi, 
Ama yaz yağmuru öyle değildir, 
Bir anda gelir ıslatır geçer 
Tıpkı yalancı bahar aşkları gibi 
Yıpratır geçer. 
İşte ben sonbahar yağmurlarında 
Bomboş sokaklarda 
Sararmış yaprakların doldurduğu kaldırımlarda 
Kemiklerim ıslanana kara sevdan yüreğime  
İşleyene kadar gezerim. 
Çünkü ben gündelik değil, 
Bir anlık değil 
Toprağı doyuran eylül yağmuru gibi, 
Yüreğimi yandıran gerçek sevdaları bilirim  

-  Ferhat Yılmaz  

EYLÜL ŞİİRLERİ 
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[Tostada][Taquitos] 

By: Alican Arat Koc 

alicanaratkoc@gmail.com 

 

 

Student living isn’t easy. For many, it evokes 
dingy apartments, long commutes, excessive 
studying, excessive partying, poverty, and bad 
eating habits. Although it can be difficult to sustain 
a healthy and functional lifestyle while going 
through post-secondary education, some factors 
can make the experience somewhat easier to deal 
with. Having a good, cheap eatery nearby your 
campus is one example of this. I discovered this a 
few weeks ago when some friends of mine took me 
to my first visit of Mexican Salsas, a family-run and 
authentic Mexican style restaurant in Kensington 
Market. 

Mexican Salsas is only one part of a growing 
Latin American presence on Augusta Avenue, and 
the streets surrounding it. Although it might not 
look like too much from the outside, and has 
almost no décor to speak of, Mexican Salsas is a 
crucial stop for healthy, dirt-cheap grub in the 
downtown area. The challenge begins once you 
walk through the door and are confronted with a 
plethora of decisions. First, the diner must choose 
what dish they would like. A casual snack might 
include the taquitos, featuring a topping of your 
choice in a small tortilla topped with salsas and 
onions ($1.25); the somewhat larger soft shell 
tacos ($1.99); or perhaps a quesadilla, in which the 
topping is wrapped in the tortilla and grilled with 
cheese, then topped with sour cream ($3.50 with 
one topping). If a few snacks don’t satisfy your 
hunger, order more. The small portions and absurd 
prices make it a fun way to taste around the menu. 
Want something bigger? Get a torta, a grilled 
Mexican sandwich ($4.99), or a burrito ($4.99).  

Unfortunately, menu items are only the 
beginning of the decision making process at 
Mexican Salsas. After deciding your menu item, you 
are asked to choose a topping from the steam 
table. These include two vegetarian options, 
chicken in three complex sauces, steak, and various 

beef dishes, amongst others. I myself almost 
always go for the taquitos, allowing me to taste my 
way around the seemingly endless dishes. 
However, after choosing a topping, the decisions 
making process has still not ended. You are now to 
choose which of the namesake Mexican salsas you 
are to enjoy on your dish. There’s a mild, tomato-
based salsa, the spicier green salsa verde, and 
chipotle salsa, and finally, an utterly destructive 
spicy salsa. One then chooses other toppings, such 
as onions, coriander, and sour cream (for the 
quesadilla), and sits in the dining area to enjoy the 
beautiful food. Mexican Salsas does not have a 
liquor license, but instead has an excellent selection 
of sodas, and juices from Mexico. Particularly good 
is Jarritos, a local soda that uses real cane sugar 
instead of high glucose corn syrup, and has 
delicious flavours such as guava, mango, lime, fruit 
punch, and mandarin. The authenticity and quality 
of the food, and the fact that you can enjoy 
excellent lunches for under $5, makes Mexican 
Salsas a delightful experience, and one perfect for 
penniless and hungry students. 
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