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Editör’den
Evnur Taran
aetaran@globalserve.net

Sevgili Okuyucularımız,
Bu sayımız oldukça duygu yüklü. Önce
Cumhuriyet’imizin 89’uncu Yıldönümü kutlamaları,
arkasından 10 Kasım Ata’mızı Anma Programı, milli
duygularımızı paylaşmak üzere Toronto Türk
Toplumu’nun büyük bir çoğunluğunu bir araya
getirdi. Birlikte gülmenin, birlikte ağlamanın en can
alıcı noktası; Toronto Coğrafyası’nın cilvesi, dağınık
yaşar, bir araya gelmekte zorluk çekeriz gibi
görünsek de “Cumhuriyet’imiz”, “Ata’mız” söz
konusu olduğunda kolaylıkla ve uyumla bir araya
gelebilmemiz. Ana yurdumuzdan çok uzaklarda
yaşayan bizler için en kutsal kollektif duygular:
Cumhuriyet’imiz ve Ata’mız, bu bir gerçek…
1’inci sayfamızdaki Atatürk resminin tasarımını,
Grafik Tasarımcısı Ufuk Cebecioğlu hazırladı.
Grafik konularında yardımlarını bizden hiç
esirgemeyen Ufuk’a teşekkür ediyoruz.
Telve’mizin Kasım sayfalarına T.C. Toronto
Başkonsolosu Sn. Ali Rıza Güney’in 29 Ekim 2012
Mesajı ile başlıyoruz. Başkonsolosluğun, University
of Toronto - Hart House’da tertiplediği
resepsiyon’un ardından “Turkish Canadian Youth”un
organize ettiği Cumhuriyet Bayramı Kutlama
etkinliğinin haber yazısı Uluç Özgüven’in
kaleminden.
Turkish Society of Canada, Türk Toplum
Merkezi, ve İTÜ Mezunlar Derneği Kanada’nın
ortak organizasyonuyla İsabel Bader Tiyatrosu'nda
düzenlenen “Ata’mızı Anma Günü” ve ardından
gelen tebrikler ve teşekkürler 6-17 sayfalarımızda..
Prof. Mustafa Koç, “Süpermarketleşme ve Gıda
Güvencesi”de çocukluğumuzun köşe bakkallarının
neden ve nasıl gittikçe tarihe karıştıklarını yazıyor.
Bakkalların kredi verdiği günleri hatırlar mısınız?
Bakkal defterleri vardı, ödemesi yapılan satırların
üstünü bakkal itina ile çizerdi.. Keşki bir defteri

saklamış olsa idim.. Belki de hala köşede bucakta
böyle bir uygulama vardır..
Telve’mizin kurucusu ve ilk editörümüz Esra
Tokmakçı’yı Türkiye’ye uğurladık. Veda yazısı
Rüçhan Akkök’ün kaleminden. Esra’ya yayın
grubumuz olarak yeni hayatında başarılar diliyoruz
ve Türkiye’den yazılarını bekliyoruz!..
“7E110 burdaaaa…”!, Elvan Eryören ve Erdem
Denizkuşu’nu kutluyor, mutluluklar diliyoruz!
Elvan’dan zevkle okuyacağınız sürprizler dolu bir
yazı daha..
Prof. Dr. Naciye Yıldız, “Cengiz Dağcı’nın
Romanlarında Halk Kültürü” seri yazısının 5’inci ve
serinin son yazısı’nda, Dağcı’nın romanlarındaki
somut kültür unsurlarını anlatıyor.
Sağlığımız köşesinde Dr. Haluk Özçelik,
“Kleptomani”yi yazıyor. Bunun bir sağlık konusu
olduğunu vurgulayan Dr. Özçelik, hastaların adli
işlemlerden ziyade sağlık kuruluşlarına yönlendirilmelerini öneriyor.
Sevda Akıllı, Aile ve Çocuk köşesinde “Erken
Çocuklukta Gece Terörü ve Kabuslar” konusu ile
genç anne-babaları bilgilendirmeye devam ediyor..
Dr. Mehmet Danış’ın “Be Un-Reasonable” yazısını
okumadan geçmek mümkün değil: “...I cherish the
most about my past military career is the
realization that we are so much alike…”
Erkan Sarıoğlu ile bisiklet turuna devam ediyoruz,
Bu sayıda Alberta’dayız..
“Üsküdara Giderken”.. Bu şarkıyı bilmeyeniniz var
mı? diye soruyor Metin Güler ve Makedonya Film
Festivali’nde izlediği “Katibim” filmini bizlerle
paylaşıyor.
Jerry Çapuroğlu uyarıyor: “Cezası Var”.. Vergi
aylarının yaklaştığını göz önüne alırsak Jerry’den bir
önemli yazı daha..
Pervin Özdiler Hüner’in “Cumhuriyet’imizin Gül
Bahçesi” ve “Küba’da Atatürk Büstü” başlıklı iki
yazısını ilgi ile okuyacağınızdan eminim.
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Editör’den
Emre Yurga’nın bu sayımız için seçtiği iki konu da
çok ilginç: “Karma Kullanımlı iki Yapı Önerisi” ve
“Project Netrual”.
Halifax’ta Fısıltılar’da Deniz Gülerman, “Tencere
Yuvarlanmış Kapağını Bulmuş” başlıklı yazısı ile bir
güzel hikaye daha anlatıyor.
Bu sayıdaki birbirinden ilginç yazılara Sevda
Başarır’ın “Oyun”u ile devam ediyoruz.
Acılı günlerinde Telve’yi ihmal etmeyen ve yazısını
yollayan Varol Karslıoğlu Arkadaşımız ve Ailesine
baş sağlığı diliyoruz. Varol ile bu sayıda Vancouver
Island & Victoria’yı geziyoruz.

Yaşamı Destekleme Derneği” ile iletişime geçen
Turkish Society of Canada, CYDD’ye destek verme
çalışmalarına başladı. Bu sayımızda CYDD’yi
tanıtıyoruz.
Asumanca Lezzetler’de Asuman Dinçer, Ata’mızın
en sevdiği yemek: “Güveçte Kuru Fasulye Pilakisi”
tarifini veriyor. Asuman’ın yolladığı gün hemen bu
nefis tarifi denediğimi yazmadan geçemeyeceğim…
Nilgün Erinç ve Melek Ökten’in seçtikleri
Ata’mıza şiirleri okurken gözleriniz yaşaracak
biliyorum… Ata’mıza ne kadar şiir yazılsa az!…
Aralık ayında buluşmak üzere,

Dr. İlhami Gökçen ile Gençlik Marş’ı: “Dağ Başını
Duman Almış”ı söylüyoruz.
Home/Ana Sayfa

Bir bilgilendirme yazısı: Türkiye’deki “Çağdaş

CUMHURİYET’İN İLAN EDİLİŞİ
30 Ekim 1923

İsmet Paşa (İnönü) Başbakan olduğu gün Mustafa Kemal Paşa ile,
30 Ekim 1923
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T.C. Toronto Başkonsolosu Sn. Ali Rıza Güney’in 29 Ekim 2012 Mesajı

Değerli vatandaşlarım,
Binlerce kilometre uzakta da olsanız Cumhuriyetinize sahip çıkın. Büyük
Atatürk’ümüzü iyi anlayın ve çocuklarınıza iyi anlatın, unutmayın ki,
onun ilkeleri, bugün bölgesinde ve ötesinde etki sahibi olan Türkiye’nin
89 yıl önce atılan tohumlarıdır.
Bugün ülkemizde her zamankinden daha fazla birliğe ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu birliği burada aranızda öyle bir sağlayın ki, suya
atılan ufak bir taşın yaydığı halkalar gibi etkileri ülkemizin kıyılarına
ulaşsın.
Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Home/Ana Sayfa

Tarihten bir yaprak

Home/Ana Sayfa
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“Turkish Canadian Youth” ilk etkinliğini gerçekleştirdi: Cumhuriyet Bayramı Kutlaması
Uluç Özgüven

Peki neydi alternatif olan?

uozguven@yahoo.com

Öncelikle mekan alternatifti.
İlk kez böyle bir kutlama bir
diskoda yapıldı. Lise yıllarımı
hatırladım, Hydromel,
Regine senin Scotch benim,
lisenin son yıllarında “okul
çayı” adı altında, Cuma okul
çıkışından akşama kadar,
nerdeyse her iki haftada bir
diskoda bulurduk kendimizi.
Bu bize uzun zamandır
diskoya gitmemiş
olduğumuzu hatırlattı, bu
eğlence şeklini(!) tekrar
deneyimlemiş olduk.
Eskiden nasıl bağırmadan
anlaşabiliyormuşuz, ya da
karanlıkda daha iyi
görebiliyormuşuz demek,
ilginç. Daha önce sadece
gençleri kapsayan Türkiye
temalı disko geceleri yapıldı,
yapılıyor, bu onlardan biri
değildi. Başkonsolosumuz
Sn. Ali Rıza Güney Bey ve
eşi, diğer konsolosluk
personeli başta olmak üzere
bütün yaş ve ilgi
gruplarından Türkler
oradaydılar. Böyle değişik
bir olayı duyunca
sahiplenmişler, merak edip
gelmişlerdi.

Geçtiğimiz Cuma akşamı Cumhuriyet

Bayramı’mızı şimdiye kadar belki de
Kanada'da görülmemiş bir şekilde kutladık.

Soldan sağa: Ceyda
Elsasser, Emre Özgüven,
Berk K., Hazal Mustafa

T.C Toronto Başkonsolosu
Sn. Ali Rıza Güney, Duygu
Nangir

Soldan sağa: Göktuğ Evrenoz, Sıla Özer, Ecem
Kafadar, Hazal Mustafa, İsmet Ülker, Nesime Aşkın

Toronto'da yeni bir oluşum olan Turkish Canadian
Youth, alıştığımız, her zamanki gibi ciddi bir
kutlama yerine kendi yorumlarını katarak tam
anlamıyla “alternative” bir kutlama
gerçekleştirdiler. Önce Turkish Canadian Youth
hakkında biraz bilgi:
Türk Kanada Gençliği (kendilerini böyle
adlandırıyorlar) yeni bir oluşum. Dernek kelimesini
bile kullanmayarak öz ve yalın olduklarını
göstermek istiyorlar sanki. Websiteleri de gayet az
ve öz. Kendilerini şöyle tanımlıyorlar; "Toronto ve
civarındaki çeşitli üniversitelerin öğrencileri olarak
biraraya geldik. Amacımız, Kanada Türk
diasporasının genç temsilcileri olarak Türk kökenli
öğrencileri birleştirmek ve Kanada gençliğini Türk
kültürü hakkında bilinçlendirmek." Kimler var bu
oluşumda? Valla tek bildiğim bizim Emre de bu işin
içinde, hatta öyle ki son iki aydır yüzünü bizden çok
arkadaşları gördüler, çok emek verildi, zaman
harcandı.
Kimseyi atlamadan sıralayalım: Nesime Aşkın,
Mehmet Barutçu, Göktuğ Evrenoz, Berk K.,
Ecem Kafadar, Harun Mustafa, Hazal Mustafa,
Sıla Özer, Emre Özgüven, İsa Topbaş, İsmet
Ülker.

Soldan sağa: Harun
Mustafa, Duygu Nangir,
Emre Özgüven, Nesime
Aşkın

İkincisi ve daha önemlisi
dediğim gibi bu kutlama
kesinlikle alışılmış, ciddi
Soldan sağa: Özgü Topuz,
formatta
bir kutlama değildi.
Hazal Mustafa, Emre
Önce
Boğaziçi
Project neşeli,
Özgüven, Maggie Chung
coşkulu parçalarıyla bizi
şöyle bir çalkaladılar. Sonra
bir defile izledik ki, başlı
başına bir gösteriydi.
Sanmayın ki öyle son
tasarım pahalı kıyafetleri
görebileceğiniz, mankenleri
zayıflıktan ölmek üzere olan
bir defile; Osmanlıdan
Cumhuriyete kıyafetleri sergileyen, yani eskiden
yeniye doğru bir zaman tüneli. Bir taraftan da
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Fotoğraflar: Ayşegül Özgüven

“Turkish Canadian Youth” ilk etkinliğini gerçekleştirdi: Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

Melih Savkın

Sabrina Escalera
Flexhaug -University
of Toronto

Sabrina Escalera
Flexhaug -University
of Toronto

öyle evlerde kıyıda köşede kalmış kıyafetlerin
biraraya getirilmesiyle oluşturulmuş bir defile de
değil. Bayağı planlanmış, özenilmiş, o dönemleri
temsil eden kıyafetler bulunup getirilmiş,
multivizyon gösterisiyle, esprili müzikleriyle dört
başı mamur, eğitici hem de eğlendirici bir gösteri.
Kaftandan frak smokine uzanan giysiler. Otuzlu
yılların şapkalarını görmeliydiniz. Meğer ne çok
güzel kızımız, yakışıklı erkek öğrencimiz varmış
Toronto ve civarı yüksek öğrenim kurumlarında..

Elisa Girard
University of Toronto

Onur Ulu

Gösterinin sonunda bu genç kızlarımız,
erkeklerimiz, kendisi de genç olan
Başkonsolos’umuzu aralarına alıp çok güzel bir
kapanış yaptılar. Kutlama Boğaziçi Project ve
Burcu'nun şarkılarıyla devam etti. Biz artık
ayrılamaya başlıyorduk ki, baktık gençler kendi
eğlencelerine yeni başlıyorlar. O kadar çabanın
sonucunda birikmiş olan kurtlarını bir güzel
dökmüşlerdir eminim.
Home/Ana Sayfa
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ATA’MIZI ANMA TÖRENİ—TORONTO, 10 KASIM 1881—
Bir tutkudur Mustafa Kemal;
Nice sevdalara değişilmeyen.
Yitirilmiş Kasımlarda açan
umuttur,
Bir baştır, vazgeçilmeyen...

şehitlerimiz ve kahramanlarımız için 1 dakikalık
saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla
başlanmış, ardından Ahmet Faruk Nalbantoğlu
tarafından kaleme alınan, etkili ve ustaca yazılmış,
“Mustafa Kemal’i Özledim” adlı şiiri, Ergun Gülbay,
hepimizin duygularını ifade edecek şekilde
duyarlı yorumuyla ve yüreğinden gelen bir
coşkuyla seslendirmiştir.
Anma günü programına,
10 Kasım Organizasyon
Komitesi adına Cenk Sayın’ın
açılış konuşması
ve Türkiye Cumhuriyeti
Toronto Başkonsolosu
Sayın Ali Rıza Güney’in
günün anlam ve önemini
aktaran
konuşmasıyla
devam
edilmiştir.

10 Kasım 2012 Cumartesi günü, Turkish Society
of Canada, Türk Toplum Merkezi, ve İTÜ
Mezunlar Derneği Kanada’nın ortak
organizasyonuyla İsabel Bader Tiyatrosu'nda
düzenlediğimiz ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ’nde,
500’ü aşkın Türk toplum üyelerimizin katılımıyla,
Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü sevgi ve
saygı ile bir kez daha andık.
Bu etkinliğin gerçekleşmesine, aylarca süren
özverili çalışmalarıyla katılan 100’ü aşkın gönüllü
ordumuza, destek veren nice derneklere ve
sponsorlarımıza teşekkürlerimizi sunarız.
Atamızın eserlerinin yılmaz bekçileri olduğumuzu
yinelediğimiz bu anlamlı güne katılarak, bu günü
bizlerle paylaşan, bizlerle tek yürek
olan siz Türk Toplumunun değerli
üyelerine çok teşekkür ederiz.
Ayşegül Kalkan tarafından
takdimi yapılan Anma Günü
programına,
Büyük Önder Gazi
Mustafa Kemal
Atatürk ve onun
silah arkadaşları,

Ayşegül Kalkan

Ergun Gülbay

Cenk Sayın

T.C. Toronto Baskonsolosu
Sn. Ali Rıza Güney

Programın
devamında, Dikran İstanbul
yönetiminde Toronto Klasik
Türk Musikisi Korosu,
Atamızın sevdiği Rumeli
Türkülerini eşine az
rastlanır bir mükemmellikte
seslendirmiştir.

Toronto Klasik Türk Musikisi
Korosu

Programın ikinci bölümüne,
Özgü Topuz’un, azimli ve
yiğit bir Atatürk gencine

yaraşır şekilde Atatürk
Gençliği adına yaptığı
konuşmasıyla
başlanmıştır.
Akabinde, genç yaşına
rağmen operada son
derece güzel ve başarılı
çalışmalara Türk kimliğiyle
imzasını atan MezzoSoprano Beste Kalender, anılarımızdan silinmeyecek derinlikte yorumuyla seslendirdiği Kuvayi
Milliye Destanı’nın 7.
Bölümünde Mustafa

Özgü Topuz

Mezo Soprano Beste
Kalender
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ATA’MIZI ANMA TÖRENİ—TORONTO, 10 KASIM 1881—
gönüllerini ve zihinlerini de koyarak aylarca süren
disiplinli ve özverili bir çalışmayla hazırlandıkları,
şiiri Cahit Külebi’ye ait, Cumhuriyet tarihinin en
önemli yapıtlarından biri olan Kurtuluş Savaşı
Destanı Lirik Performansı’nı, büyük coşkuyla ve
başarılı bir şekilde sergilemişlerdir.

Mezo-Soprano Beste Kalender, Eren Baki (Keman),
Ergun Gülbay (Kanun), Ema Nikolovska (Violin),
Jimin Shin (Violin), Aleksa Toskov (Viola), Hee Yeon
Kim (Cello), Erin Rose Macleod (Double ass), Alexa
Toskov (Piano)

Kemal’i Büyük Taarruz öncesi tasvir eden “Sarışın
Kurt” performansı, “Sen
Sen Sen” ve “Yemen
Türküsü” eserlerini
içeren Resitali ve
sergilediği olağanüstü
performans ile tüm
gönülleri fethetmiştir.
Ardından, Ulu Önderlerinden aldıkları emanetin
bilinciyle izledikleri
Atatürk Kızları—Soldan sağa:
yolda kararlı çocuklar,
Delfin Onay, Emine Gizmen,
korkusuz, ilkeli, laik ve Erin Ricaoğlu, Yasemin Sayın,
çağdaş Atatürk Kızları, Asena Cengiz, Emete Gizmen
M. Esat Tozkoparan’a
ait “Sen Varsın Atatürk’üm Herşeyimizde” şiirini
büyük coşkuyla okumuşlardır.
Programın son bölümünde, yüreklerindeki Atatürk
sevgisiyle, O’nun ilke ve devrimlerine dünyanın
diğer ucunda bile bağlı kalan Toronto Türk toplum
üyeleri, Hülya Sayın öncülüğünde, zamanlarını,

Ata’mızın eserlerinin yılmaz bekçileri olduğumuzu
yinelediğimiz anma törenine katılarak, bu günü
bizlerle paylaşan, bizlerle tek yürek olan Türk
Toplum üyelerinin gönderdiği, duygu yüklü, tebrik,
teşekkür ve iftihar mesajları, bu özel güne daha da
anlam katmıştır.
10 Kasım ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ'nden
elimize geçen ilk amatör görüntüleri sizlerle
paylaşmaktan mutluluk duyarız:
Türk Gençliği’nin Yemini:
http://www.dailymotion.com/video/xv1q42_turkgencligi-yemini-toronto-kanada-10-kasim2012_lifestyle#.UKGYnNwmhUE.gmail
Ergun Gülbay – Mustafa Kemal’i Özledim:
http://www.dailymotion.com/video/xv1rdz_mustafa
-kemal-i-ozledim-10-kasim-2012-torontokanada_lifestyle#.UKGvuqTZB8M.gmail
Cenk Sayın - Açılış Konuşması:
http://www.dailymotion.com/video/xv2h5b_cenksayin-10-kasim-organizasyon-komitesi-acylyskonusmasy-2012-torontokanada_lifestyle#.UKK0bi2Kux0.gmail
T.C. Toronto Başkonsolosu Sayın Ali Rıza
Güney’in Konuşması:
http://www.dailymotion.com/video/xv2hwx_t-ctoronto-baskonsolosu-sayyn-ali-ryza-guney-inkonusmasi-10-kasim-2012-ataturk-u-anmaprogrami_lifestyle#.UKK8P5kfOHQ.gmail
Toronto Klasik Türk Musikisi Korosu – Rumeli
Türküleri:
http://www.dailymotion.com/video/xv2fii_torontoklasik-turk-musikisi-korosu-10-kasim-2012-toronto
-kanada_music#.UKKjehxaxHw.gmail

Hülya Sayın ve “Kurtuluş Savaşı Destanı Lirik Performans Grubu

Atatürk Gençliği Adına Özgü Topuz’un
Konuşması:
http://www.dailymotion.com/video/xv2iu1_ataturkgencliyi-adyna-ozgu-topuz-un-konusmasy-10-
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kasim-2012-torontokanada_lifestyle#.UKLIcXmQen8.gmail

Anadolu Halk Oyuncuları
Boğaziçi Universitesi/Robert Koleji Mezunlar Grubu
Toronto Foto Klub
Beste Kalender – Atatürk’e Adanmış Şarkılar: Canadian Turkish Film Society
http://www.dailymotion.com/video/xv1uz2_mezzo- Ankara Kitaplığı
soprano-beste-kalender-resital-10-kasim-2012Turkish Canadian Youth
toronto-kanada_music#.UKI4X3AfVvQ.gmail
Turkish Culture Association
Toronto Üniversitesi Türk Öğrenci Derneği
Atatürk Kızları – Sen Varsın Atatürk’üm
Ryerson Üniversitesi Türk Öğrenci Derneği
Herşeyimizde:
Olcay Seyhan Alkan, Yusuf Yalçın ve Özkan Manav
http://www.dailymotion.com/video/xv0vzi_ataturkkizlari-10-kasim-2012Etkinlik Sponsorlarımız:
toronto_lifestyle#.UKB97iMzrN4.gmail
Erkan Şen
Günsan Çetin
Kurtuluş Savaşı Destanı Lirik Performansı:
Ali Beyatlı
http://www.dailymotion.com/video/xv0xpz_10Pavel Sectakof
kasym-2012-oratoryo-korosu-torontoDemet Çıtak
kanada_lifestyle#.UKDqIq5zuIo.email
SoftCom Inc.
Cenk Sayın
Raşit Anwar
10 KASIM 2012 ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ:
Efnan Abacıoğlu
Merx Inc.
Organizasyon:
Kubilay Consulting
Turkish Society of Canada
Dr. R. Nejat Sezer ve isimlerinin açıklanmasını
Türk Toplum Merkezi
istemeyen diğer sponsorlarımız.
İTÜ Mezunlar Derneği Kanada
Katkıda Bulunanlar:
Toronto Klasik Türk Musikisi Korosu
Boğaziçi Müzik Grubu

Medya Sponsorlarımız:
Turkuaz TV : Cüneyt Birol
Radio Perfect : Ersoy Kalkan
Telve : Evnur Taran
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURUCUSU ULU ÖNDERİMİZ
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’Ü
ANMA GÜNÜ ARDINDAN
Organizasyon Komitesini oluşturan Hülya ve Cenk Sayın, Nalan Gökgöz ve Meral Al nada ve de onlarca gönüllü
arkadaşlarımıza gönderilen tebrik ve teşekkürler:
Sayın Cenk Bey,
Üstlendikleri etkinliğe gönlünü vermiş
vatandaşlarımızın etkin bir ekip çalışması
yapabildiklerinde toplumumuza, kültürümüze ve
ülkemize yakışan faaliyetlerde bulunabildiğini bir
kez daha göstermiş oldunuz.
Tabiatıyla, yoğun, uzun ve meşakkatli bir çalışma
süreci sonucunda ortaya çıkardığınız eserin anlamı,
Atamızı anma programı olması nedeniyle bir kat
daha artmıştır.
Bu nedenle şahsınızda 10 Kasım organizasyonunda
görev yapmış olan tüm gönüllüleri kutlar,
başarılarınızın devamını dilerim.
Saygılarımla.
Ali Rıza Güney
T.C. Toronto Başkonsolosu
***
Toronto'da Ata'mızı anma törenimizi büyük bir
coşkuyla çocuklarımızla, gençlerimizle hep beraber
gerçekleştirdik. Dünden beri hak edilmiş büyük
övgüleri duyuyoruz.
Bu büyük organizasyonu en ince ayrıntısına kadar
düşünüp, üstünde çalışan, bizlere öncülük eden
sevgili Hülya, Cenk, Nalan ve Meral'e çok çok
teşekkürler. Bizler pazarlarımızı çalışmalara zevkle
adadık, sizler tüm günlerinizi, gecelerinizi adadınız.
Sağolun, varolun!
Turkish Society of Canada Yönetim Kurulu adına
tüm gönüllü arkadaşlara çok teşekkür ediyorum.
Sevgiler,
Rüçhan Akkök

Bu sene olmadı ama kısmet olursa gönüllüler
ordunuzun neferi olarak gelecek sene bende
aranızda olacağım.
Hepinize teşekkürler, içten sevgiler
Lale Küstü

***

Bir 10 Kasım Atatürk’ü Anma Etkinliği daha geride
kaldı. Başta siz 10 Kasım Düzenleme Komitesi
üyeleri olmak üzere katkıda bulunan herkesin
desteği ve çabası ile Atamız’a layık bir tören
yapılmasının ve ruhunun şad edilmesinin
mutluluğunu yaşadık. Sizin organizasyon ve
planlama gücünüz ve yorulmak bilmeyen
çabalarınız sayesinde ortaya çıkan bu etkinlik,
içeriği çok güzel düzenlenmiş duygu yüklü program
akisiyla tüm izleyenlere unutamayacakları bir gün
yaşattı. Hepinizi tebrik ediyoruz. Çocuklara
sevgisiyle bilinen bir liderin anma töreninde 74. Yıl
sonra O’na sesini ve sevgisini duyurmaya çalışan
çocukların çabaları görülmeye değerdi. Üstelik
“programdaki bir cümleyi eksik söyledim” diye
günlerce gözyaşı dökecek kadar.. Atamız bunları
görseydi inanıyorum ki büyük gurur duyardı..
Bilinmez, “çelikleşmiş mavi gözler” belki bir
yerlerden bunları da görmüştür…
Komitedeki tüm arkadaşlara, oratoryo grubu
üyelerine, program sunucusuna, teknik ekibe ve
her türlü desteği esirgemeyen tüm gönüllülere içten
teşekkürlerimizi sunarız.
Başarılarınızın devamı dileğiyle…
Cihat Enbatan

***

Bu kadar güzel bir grubun, bu kadar anlamlı bir
***
amaç için biraraya gelmesine yardımcı olan herkesi
toplayabildiğiniz için ne kadar teşekkür etsek azdır.
Dün her şey çok ama çok güzeldi. Ellerinize, dilinize Hiç bir grup çalışmasından bu kadar keyif aldığımı
sağlık. Bu sene ilave ettiğiniz dalgalar, taka ve
hatırlamıyorum. Herkese çabalarından dolayı çok
bayrağımız sahnesi özellikle görsel olarak
teşekkürler.
sunumunuzu çok zenginleştirmişti.
Özellikle gençler, biliyorumki tam da mid-term
Duygulanmamak mümkün değildi.
ortasında bu kadar canla başla çalışan, aksatmadan
her Pazar gelmeye gayret göstermenizden dolayı
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sizleri candan kutluyorum. Ortaya bu kadar güzel
ve anlamlı bir şey çıkması da cabası. Hele minikler
bir kenarda Özlem ablalarının eşliğinde kendi
satırlarını ezberlemeye çalışmaları, keşke onların o
halini videoya çekebilseydim, şahaneydiniz. Ayrıca
her Pazar hiç üşenmeden, o kadar işlerinin arasında
birbirinden lezzetli yiyecek birşeyler getiren
arkadaşlara göz ve damak zevkim adına da
teşekkür ederim. Bu Pazarları çok arayacağım hiç
kuşkusuz, Ergun’un türküleri olmadan nasıl geçecek
bakalım.
Hepiniz sağlıklı ve esen kalın. İnşallah hep böyle
güzel çalışmalarda görüşmek üzere...
Nermin Kahramanoğlu
***
Görüntüler muhteşem. Hepinizin eline sağlık,
maalesef fiziken yanınızda değildim ama kalben
sizinleydim. Emeği geçen herkese teşekkürler…

sadece vatan sevgisi, Atatürk sevgisi olduğunu
hissetmiştim ilk büyük 23 Nisan gösterisinde.
Üstelik bu organizasyonun bir parçası da Nalan'dı;
ki onun da ne kadar çalışkan ve özverili, sorumluluk
sahibi bir vatansever olduğunu uzun yıllardır
biliyorum. Nitekim, bunu bir kere daha gerek kendi
gösterdikleri fedakarlıklarla, gerekse bir araya
getirdikleri kendileri gibi azimli, disiplinli ve sevgiyle
çalışan gönüllü ordusuyla kanıtladılar. Çoğunuzu
sadece yüz olarak tanıyorum, ama sevgimiz ortak
ve amacımız bir, bunu öğrendim geçen sene. Bu
ekibin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum ve
bunun için bu kadar hevesle katıldım çalışmalara
her Pazar.
Hülya, Cenk, Nalan ve Meral başta olmak üzere
hepinize kendi adıma tek tek teşekkür ediyorum.
Sevgiler,

Erdem Denizkuşu
***
Sevgili arkadaşlar,
Gerçekten çok güzel bir programdı. Yönetim
komitesi başta olmak üzere herkesin emeğine,
gönlüne sağlık.
Geçenlerde kardeşimle konuşurken "ne kadar
hevesle gidiyorsunuz bu çalışmalara, sizi
göremiyoruz artık haftasonları" diye takıldı.
Hevesle çalışmalara gitmemizin üzerine biraz
düşündüm, neden acaba diye?
Atatürk sevgisi ise sebep, programı seyrederek te
gösterebilirdik sevgimizi, bağlılığımızı. Daha başka
birşeyler olmalı dedim kendime. Buldum biraz
düşününce, ben her pazar ıslık sesi duymadan
rahat yaşayamıyorum arkadaşlar!!! Uykularım
kaçıyor, kendimi boşlukta hissediyorum!!!

Venüs Onay
***
Sevgili Hülya, Cenk, Nalan, Meral, benim ve oğlum
Okay'ın böyle güzel bir organizasyonda görev
almasına vesile olan Rüçhan, tüm gönüllü
arkadaşlar, minikler, büyükler, gençler, ve Ergun,
Teşekkürler!!!
Benim için zaten çok anlamlı, kutsal ve duygusal bir
tecrübeydi. Ancak oğlum Okay için bu kadar
seviyeli, sevgi-saygı, Atatürk ve vatan dolu bir
etkinlikte görev almak, kelimelerle ifade
edilemiyecek kadar önemliydi. Hem Atatürk'ü daha
iyi anlamak, tanımak ve tanıtmanın bir parçası
olmak, hem de Kanada'da büyüyen bir çocuk olarak
her yaş grubu, güçlü bir Türk grubu ile ortak bir
amaç için vakit geçirip, beraber sahne almak.

İlk provaya götürürken açıkçası biraz sürüklemek
durumunda kalmıştım, "beni kırma, benim için" yap
diyerek ikna etmiştim. İlk prova sonrası keyfini
Geçen sene Hülya bu programdan bahsettiğinde hiç
anlatamam.. Cumartesi günü sahne sonrası ise
düşünmeden tabi ki dedim. Hemen hiçbirinizi
gururu tarif edilmezdi, her anlamda büyük bir hayat
tanımıyordum, ama onun ve Cenk'in çalışma
tecrübesiydi, Türk olmanın haklı gururunu yaşadı,
disiplinlerini, gönül koydukları ise nasıl emek
Atatürk çocuğu olmanın ne kadar özel olduğunu
verdiklerini ve yola çıkış noktalarının sadece ve
hissetti, sayenizde... Gelecek yıl ki
Şaka bir yana, sebep sizlersiniz.
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organizasyonda bize haber verecekler mi diye
soruyor. Merak etme dedim, Hülya Abla seni
unutmaz:)

başarabileceğimize inanmak ve aynı inancı Türklük
gururu ile çocuklarımıza da aktarmak olmalı.
Herkese gönül dolusu teşekkürler.

Şimdi memleketteki anneanne, babaanne, teyze,
hala ve kuzenler heyecanla Okay'ın performans
görüntülerini bekliyorlar.

Sevgi ve sağlıcakla kalın.
Esra & Arda Dumanlı
***

Sevgiyle,
Burçin Djamgouz
***
Sevgili Dostlar, organizasyonda emeği olan
herkese teşekkürler. Fevkalade bir iş çıkardık.
Hülya, Cenk Nalan ve Meral'e bu projenin
yaratıcıları oldukları için ve bizede böyle güzel bir
organizasyonun parçası olma şansını verdikleri için
ayrıca teşekkürler.
Tolga Turanlı
***
10 Kasım Komitesi’nin siz çok değerli üyeleri,
Sevgili Arkadaşlarımız:

Memleketimizde defalarca katıldığımız törenlerden
sonra uzaklarda çok anlamlı, çok duygulu bir
törendi.. Bütün grubun ama özellikle senin, Cenk'in,
Meral'in, Nalan'ın, ve adını yeni öğrendiğim bir süre
arkadaşın emekleri çok büyük..
Ben de Burçin gibi özellikle Erin için heyecanlandım,
duygulandım. Türk olmayı hissetti, gördü, zaman
zaman anlayamadı, ama yaşadı... Neden herkes
ağlıyor? dedi, duygusallığımızı tam anlayamadı:-)
Ama bunlar normal sorular, güzel sorular...
Benim çevremdeki pek çok kişiyle bu konuda
konuşamadım.. Ama kendim adıma, ve ailem adına
çok çok güzel bir törendi. Türkiye'deki en güzel
törenleri aratmayacak bir tören...

Çok güzel bir tören, çok güzel bir programdı.
Göstermiş olduğunuz eşsiz çabanın sonuçlarının
böylesine güzel alınmasının haklı gururunu paylaşan Eline, diline, ayağına sağlık..
gönüllü ordunuzun bir üyesi olarak bende sizleri
gönülden kutlar, bundan sonraki çalışmalarınızda da Sevgiler,
başarılar dilerim.
Seçkin Ricaloğlu
Sevgiler
***
Tülin Enbatan
Size ve oluşturduğunuz gönüllüler ekibinize sonsuz
teşekkürler... Ellerinize, yüreklerinize sağlık...
***
Sayenizde çok önemli değerlerimizi hatırlıyor ve
Atatürk'e ve Cumhuriyete gönül vermiş Sevgili
çocuklarımızia hatırlatıyoruz. Sizlere gerçekten çok
Arkadaşlar,
müteşekkiriz ki bu kadar emeği, zamanı harcayıp
Toronto'daki biz Türk'ler için kıymeti ölçülemez bir
Ben de bu programda yer almış olmaktan
organizasyonu
üstün bir başarı ile bizlere,
duyduğum gururu hem kendi adıma hem de oğlum
çocuklarımıza sundunuz. Sağolun, varolun. İyi ki
Arda adına dile getirmek istiyorum. Cenk'in 10
varsınız...
Kasım günü yapmış olduğu mükemmel
konuşmadaki gibi, bundan sonraki görevimiz
inandığımız değerleri korumak, onlara sahip
çıkmak, kendimize güvenip her şeyi

Ayrıca belirtmek isterim ki organizasyon çok
güzeldi, MÜKEMMELDİ, herşeyiyle!
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Canım Hülya'cim, o şehitleri dillendirdiğiniz bölüm
beni mahvetti. O salonda olan tüm yürekler eminim
aynı benim gibi hissetmişlerdir. Ayrıca Atatürk'ün
Samsun'a varışını sembolize ettiğiniz bölüm ve
yükselen ve gururla dalgalanan bayrağımız tabi
beni ve duyabildiğim herkesi hıçkırıklara boğdu.
Daha nasıl anlatsam bilemiyorum. O kadar çok
beğendim, o kadar çok beğendim ki... Her bölümü
ayrı ayrı...
Yalnııııız tüm bunların bir de dezavantajı var;)
Şimdi çıta çok yükseldi, önümüzdeki senelerde
yapılacak organizasyonların kalitesi artık büyük bir
sorumluluk...
Canım Arkadaşlarım,

pırıl bir Atatürk evladı yetiştirdiğiniz için yürekten
kutluyorum.
Sonsuz sevgiler,
Bingül Ataman
***
10 Kasım komitesinde yer alan sevgili üyeler ve
küçük, büyük tüm gönüllü arkadaşlar..
Böylesine anlamlı bir organizasyonda gerek Toronto
Klasik Türk Musikisi Korosu üyesi gerekse Yavuz
zırhlısına "dalga" olarak ucundan kıyısından da olsa
görev almış olmaktan şahsım adına büyük bir gurur
duydum.. Hele hele canla başla ellerinden geleni
yapmaya çalışan çocuk ve gençlerimizle ne kadar
övünsek azdır. Emeği geçen herkese sonsuz
teşekkürler..

Lafı uzattığımın farkındayım, ama son olarak sizleri
bir kez daha tebrik etmek, sizlerle çok ama çok
gurur duyduğumu biz kez daha belirtmek istiyorum. Bir sonraki organizasyonda yine omuz omuza daha
(İnanın yazarken bile duygulanıyor, ağlıyorum...)
güzel programlara imza atabilmek dilekleriyle..
Sağolun! İyi ki varsınız!...

Sevgiler,

Sevgiler,

Aytül İnal

Özlem Ülgen

***
***

Bugün öylesi gurur verici ve duygu dolu bir gün
yaşattınız ki bana, size ne kadar teşekkür etsem
azdır.
Baştan sona programın akışı, düzeni, her bir
bölümün özenli seçimi ve emek dolu çalışmanın
sunuluşu, hepsi ama hepsi çok değerliydi, Ata'mıza
yaraşırdı.
Ama özellikle kızınız Yasemin'i benim için
yanaklarından bir kere daha öpün (hemen oradan
ayrıldığım için bunu kendim yapamadım). Şiirini o
yürekli ve temiz Türkçe'siyle okuyuşu, sonrasında
annesinin oratoryoyu yönetirken gözlerinin içine
bakarak sırasını takip etmesi, büyüklerine taş
çıkaran ciddiyeti, duyarlılığı... Beni nasıl etkiledi
anlatamam. Allah onu nazarlardan saklasın. Onunla
ne kadar gururlansanız azdır. Ve sizi de böyle pırıl

Ayağımızın tozuyla, böyle bir programın parçası
olmak çok büyük mutluluktu Aylin ve benim için.
Bugüne kadar hiç yaşamadığımız bir içtenlikte bir
anma töreniydi gerçekten.
Sahnede selam verirken sanırım herkes farketti,
seyircilerin gözleri dolu doluydu alkışlarken.
Kanadalıların söylediği gibi “it was awesome”.
Turkish Society of Canada’ya gönül dolusu tebrikler.
Şehnaz+Aylin
***
Bende böyle bir organizasyonun parçası olduğum
için herkes kadar mutluyum. Törende de diyordum,
bu bizim eskiden yaptığımız okul organizasyonları
değildi gerçek ve yürekten yapılan bir törendi.
Okullarda törenler hep zorla götürülür hafta sonu
bile erken uyanarak izlemeye zorlanırdık bu
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yüzden hiç gerçek anlamını anlayamamışız ben onu
fark ettim. Burada ise bir buçuk ay boyunca herkes
hiçbir zorlama altında bulunmadan işlerinin ve
okullarının yanında bu provalara katıldı. Bunun
değeri tartışılamaz bile.
Ülkem kadar sevdiğim başka bir yer yoktur ve asla
olamazda bu yüzden daha oradan yeni gelmişken
burada bana o ortamı yaşattığınız için ayrıca
herkese tek tek teşekkür ediyorum, lokum bile
yedim sayenizde..
Her şeyden öte burada uzun zamandır yaşayanlara
bana dünyanın öbür ucunda bile Türk olmanın ne
demek olduğunu, Atatürk sevgisinin her şekilde
içimizde bulunduğunu ve ne olursa olsun hep orada
kalacağını gösterdiğiniz için ayrıca teşekkür ederim.
Benim için bunun ne kadar büyük bir anlamı
olduğunu bilemezsiniz.
Ayrıca herkesin Türkiye'deki 10 Kasım etkinliklerine
bakıp mutlu olmalarını istiyorum çünkü bizim
haftalardır söylediğim o cümlenin doğruluğunu bize
ispatladılar: "Mustafa Kemaller tükenmez!"
Kısacası, teşekkürler…
Tüm Alpay ailesi (Hale, Hakan, Ebru) adına,
Ayşegül Alpay
“Ne Mutlu Türküm Diyene!”
Seven bir kez ölür

***

Ölen bir kez gömülür
Bizde bu ATATÜRK aşkı
Ne ölür, ne gömülür.
Kızlarım küçük birer çocukken katıldıkları 23 nisan’ı
hatırlıyorum da sanki dün gibi. Bu gün, biri
üniversite diğeri lise öğrencici iki genç kız.
Onlara vatanımızdan uzak olduğumuz bu
topraklarda Türkçe’yi, Türk olmanın verdiği gururu
öğretmek için eşim ve ben elimizden gelen her şeyi
yaptık. Yabancı toplumların içinde çocuklarımızın
kendi kültürlerini, Türk olduklarını ve bununla gurur
duymalarını, en iyi şekilde öğrenmelerini istedik.
Sırası geldi anlattık, sırası geldi gösterdik. Ama en
güzeli, en mükemmeli bunu uygulayarak
öğrenmeleri idi. Bizlere vatanımızdan uzak olsakta
çocuklarımıza, gelecek nesile, gençliğe kendimizi
anlatmanın en güzel yolunu sunan tüm Canadian

Turkish Society üyelerine özellikle Hülya’cığıma
çoook teşekkür ederiz.
Sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Artık kendi
vatanımızda dahi Atatürk sevdasının anlatılmaya
korkulduğu bir çağa gelmişken bunu Kanada’da
yavrularımıza aşılayabilmek ve bizlere bu imkanı,
zemini hazırlayanlara teşekkürü bir borç biliriz.
Havva, İhsan, Emine, Emete Gizmen
Atatürk sevdalıları
***
Organize komitesi ve gönüllü çalışan bütün
arkadaşları son derece profesyonel ve layığı ile
hazırlanmış olan 10 Kasım Anma günü
organizasyonunuz ve bundan önce
gerçekleştirdiğiniz bir dizi güzel planlar için candan
tebrik ediyor ve güzel anlamlı başarılarniz için en
derin saygılarımı şahsınıza ve eşinize sunmak
istiyorum. Toronto'ya taze kan acil ihtiyaç vardı
uzun zamandır. Sizler o taze kan oldunuz. İnşallah
yolunuz daimi açık olsun..:)
Sevgi ve dostluk selamlarımla.
Filiz Tümer
***
Atamızı genciyle yaşlısıyla hep birlikte büyük bir
coşkuyla andık. Konuklarımızdan çok güzel övgüler
aldık. Duygulanıp ağladıklarını söylediler. Gemi ve
Dalga ayrı bir beğeni topladı. Alkışlar ise herşeyin
çok mükemmel ve kusursuz olduğunun bir başka
göstergesiydi.
Özellikle Cenk Bey, Hülya Hanım, Nalan Hanım ve
Meral Hanım’a büyük bir özveriyle hazırlandıkları
ve liderlik ettikleri için çok teşekkür ederim. Bütün
gönüllü arkadaşlara ayrıca teşekkürler. Çocuklar ve
gençler sizler ayrı bir güzeldiniz. Sizlerle birlikte
olmak bir zevkti.
Ergun Bey’e ayrıca teşekkür etmeden geçemeyeceğim. 3 saatlik program boyunca müziğiyle ve
sesiyle üstün bir performans göstediği için.
Hepinize Sevgiler, Saygılar,
Irem Cam

Page 15

Volume 6, Issue 44

ATA’MIZI ANMA TÖRENİ ARDINDAN
kapalısından, açığından, yaşlısından gencinden
bana 74 değil 174 yıl da geçse Ata’mızın
Şahsen aranızda olmasam da gönlünmün sizinle
unutmayacağımızı ve her zaman onun ilkeleri ile
olduğu Toronto 10 Kasım "Atatürk'ü Anma Törenini" yaşayacağımızı biz kez daha hatırlattı.
sabahın 5:30’undan beri internetten izledim. Yine
muhteşemdiniz, yine göğsümü gurur, gözlerime yaş Başta Hülya olmak üzere bu MUHTEŞEM günün
organizesinde emeği geçen her birinizi gönülden
doldurdunuz. Birlikten kuvvet doğacağının örneği
kutlar,teşekkür ederim.Ayrıca Türk Toplum
oldunuz.
Merkezinin bütün yükünü omuzlanan Ertuğrul ve
Toronto'da geçen 39 yılımda ne zaman Atatürk'ü
Süle Alp, Yılmaz ve İrem Cam'a da minnet ve
anma etkinliği olsa gider orada gördüğüm 30-40
teşekkürlerimle...
kişilik katılım dolayısile eve üzgün dönerdim.
Bu meşale hiç sönmeyecek, içimizdeki Atatürk
Türk Toplum Merkezi’ni kurduğumuzda ilk yapmak
Sevgisi ve onun ilkelerini yaşatma amacı hiç
istediğim işlerden birisi de, Ata’mıza layık olduğu
bitmeyecek.
anma töreniydi. Cenk, Hülya ve bütün Atatürk
Sevgilerimle....
sevdalılarının emeği ile 4 yıl önce 250 den fazla
insanın katılımı ile yine muhteşem bir programla
Nur Erkoç
Ata’mızı andık ve o gün bu gündür her yıl çığ gibi
büyüyen bir katılımla daha güzele, daha büyüğüne
erdik.
Atatürk ve Vatan Sevdalıları,

Bu yıl ben de bir ilk yaşadım, 10 Kasım'da
Ankara'da Atamızın huzurunda ona saygı ve
sevgimi omuzumda taşıdığım Türk Bayrağı ile sizleri
de temsil ederek yüzbinlerce insandan biri olarak
sundum. Orada hava şartları da iyi olmamasına
rağmen gördüğüm her yaştan, her sınıftan,

Toronto’lu arkadaşımız Nur Erkoç
Anıt Kabir’de
Home/Ana Sayfa
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Hülya Sayın

7'den 70'e Atam'a gönül verdik...
10 Kasım 2012... Toronto - Sabah 09:00
sözleştiğimiz gibi 1 saniye bile sektirmeden
Organizasyon Komitesi eşleri ve çocuklarıyla, Teknik
Ekip tüm kadro, Dekorasyon Grubu, İsabel Bader
Tiyatrosu’nun ana girişinde toplandık. Bir gece evvel
son değerlendirme toplantısı ve son haftanın
yorgunluğuna rağmen herkesin gözlerinde bir isik,
inanılmaz bir enerji vardı. Nasıl olmasındı? Hepimiz
Ulu Önder’imiz için yapacağımız Anma Töreni’nin
kusursuzluğu için aylardır hazırlanıyorduk. Herşey
mükemmel olmalıydı. O’na layık olmalıydık. Biz her

yıl içimiz özlemle burulsa da, her geçen yıl artan bir
sevgiyle ve her geçen yıl onu hatırlıyor ve
hatırlatıyor olmanın verdiği gururla canla başla
hazırlanıyorduk.
Biz ön hazırlıklara başladık, saat 10:00'da tüm
Oratoryo grubu ve gönüllüler daha önce belirlenmiş
görevlerinin teyidi için hazır bekliyorlardı. Provaları
aldık. Hazırlıklar bitti, beklenen an geldi ve program
başladı.
2. Bölüm’de Oratoryo sahne aldı, büyük bir sessizlik, Fahir'in sesiyle selam durdu tüm oratoryo Şanlı
Komutan Mustafa Kemal karşısında ve yürekleri
dağlayan sözleri ve içli sesiyle Ergun devraldı.
Büyüttüm besledim asker eyledim
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baştan sona programı renklendirdi, Atilla’nın Bora
ve Burak’la oluşturduğu fotoğraf ekibi yine
Koronun sırası, sololardan Vedat, Altan, Göktuğ, biribirinden anlamlı kareleri ölümsüzleştirdiler.
Öktem, Fatih, Venüs, Tülin'in sırası derken bu yıl Sidar, Sahne Amirimiz, elimiz kolumuz Sidar ve
eklediğimiz canlandırmayla önce Karadeniz
yardımcıları Esat, Rabia ve Yusuf, soluksuz
dalgaları sahneye girdi, ardından Bandırma Vapuru kaldığın anda yetişen ilk yardım ekibi gibi...
ve Al Bayrak, İsmet'in gururla dalgalandırdığı,
Tüm Oratoryo ve Gönüllüler Ekibi; her biri ayrı ayrı
izleyenleri coşturduğu o an tiyatroya sadece alkış
mükemmelikte insanlar, her yaş grubundan, her
ve ıslık sesleri arasında duyulan “Bravo!” çığlıkları
meslek grubundan, tek amaç etrafında birleşmiş
hakim oldu.
insanlar; Ulu Önder’lerine olan bağlıklarını dile
Bir gemi yanaştı Samsun’a sabaha karşı,
getirmek, onu hatırlamak ve hatırlatmak için... Her
yıl sayıları artan Muhteşem Gönüllüler Ordusu... Bu
Selam durdu kayığı, çaparı, takası,
yıl da aynı özveri ve başarıyla bir Anma Töreni
Selam durdu tayfası
gerçekleştirdiler... Herkese öyle güzel örnek oldular
ki, programın ardından aldığımız onlarca e-postada
Özlem'in eşsiz yorumuyla tekrar eski dinginlik
“Gelecek sene nasıl yardımcı olabiliriz?” talepleri
hakim oldu.
vardı… Gönüllülerimizin emekleri, yürekleri
sağolsun.
Ve işte o an... Sadece izleyenleri değil, bizleri de
Gittide gelmedi yavrum buna ne çare...

ağlatan vatanları için gözlerini kırpmadan canlarını
feda etmiş askerlerin, 15 yasından 50 yasına kadar
vatan kahramanlarının çıkıp mezar taşlarındaki
künyelerini okudukları an...
Fotoğraflara baktığımda her defasında kendimi
tutamadığım an...
Ve sonunda and içtiğimiz, and içirttiğimiz, her yıl
yenilediğimiz an...
Herkes öylesine içten öylesine duyarak canlandırdı
ki, inanılmazdı. Her anını yaşayarak icra ettiler.
İlk yıllarda hatır adına gelenler bu yıl hiçbir mazeret
göstermeden, hiç itiraz etmeden, hiç bir prova
kaçırmadan, hazırlandılar. Hele gençler, her yıl
daha da sayıları artarak “Ne yapabiliriz?” diye canla
başla katılan gençler ve miniklerimiz; iki satır için
bile usanmadan en iyiyi yapmak için çalışan
miniklerimiz.

Işık ışık parıldıyor her yerde
Topraklarda, denizlerde, göklerde
Gönül erir kendisinden geçer de
Hangi yana dalarsa ATATÜRK!
***

Cenk Sayın
Sevgili Arkadaşlar,
Yaklaşık 4 yıl önce başladığımız bu
yolda ilk baştaki ana amacımız ana yurdumuzdan
binlerce kilometre ötedeki bu uzak diyarlarda
Ata’mızı unutmadığımızı ve unutturmayacağımızı
göstermek ve O’na karşı vefa borcumuzu
ödemekti…

Bize inanan can dostlarla ve her zaman arkamızda
Kocaman bir aile gibi hafta sonları bir araya gelerek olan derneklerimizle beraber çıktığımız bu yolda her
geçen yıl çoğalarak artık bugün kocaman bir aileye
zevkle, şevkle hazırlandık.
dönüşmüş bulunmaktayız… Ve artık biliyoruz ki;
Bu hazırlıklarda yine Erdem müziklerimizi aynı
zevk ve titizlikle hazırladı ve seçti. Agah icra etti,
Taylan ışık masasını tam gönlüme göre idare etti.
Cüneyt özenle seçtiği resimlerle yaptığı gösteriyle

Sizin çocuklarınız artık bizim evlatlarımız,
Bizler sizin kardeşleriniz,
Gençler ise hepimizin ortak geleceği…
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Amacımız; Bize hayat suyumuzu veren Ana
Köklerimizi burada yetişmekte olan yeni nesillere
unutturmamak, geçmişleriyle gurur duymalarını
sağlayarak geleceğe başları dik olarak, beraberce
ve birbirlerini hayat boyu destekleyerek
ilerlemelerini temin etmek, etle tırnak haline gelip
sevinçte ve kederde beraber olarak güçlü bir
“Toplum” haline gelmek.
En Derin Saygı ve Sevgilerimle,
***
Nalan Gökgöz
Sevgili Arkadaşlar ve Can Dostlar,

Örneğin en nadidesinden bir Rus havyarı kurumuş
bir ekmeğin üstünde, tüm parlaklığını kaybetmiş bir
şekilde sunulursa kimse yüzüne bakmaz, ya da en
değerlisinden bir kırmızı şarap, eğer Palaks
bardaklarda sunulursa kimse elini uzatıp da almaz.
İşte sizler bu ziyafetin en önemli kısmında devreye
girip, büyük emekle pişirilmiş yemekleri ikram ve
sunuşunuzda göstediğiniz titizlik, güleryüz ve özveri
ile Toronto’daki Türk toplumuna eşi görülmemiş,
tadı damaklarında kalacak bir ziyafet çektiniz.
Geçenlerde karşıma su yazı çıkmıştı, sizlerle
paylaşayım istedim: “Volunteers are unpaid not
because they are worthless, but because they are
priceless.“
Hepinize bir kez daha gönül dolusu teşekkürler.

Hülya ve Cenk’in liderliğinde, sizlerin
Sevgiler
büyük emeklerinizle bir 10 Kasım Atatürk’ü Anma
Günü etkinliğini Ata’mıza yaraşır bir şekilde
gerçekleştirdik. Hani bir Atasözü vardır: “Can
boğazdan gelir” diye, biz Türkler de yemeye içmeye
çok meraklı olduğumuz için ben bu etkinliği Atamız
onuruna verilmiş bir muhteşem bir ziyafete
benzetiyorum.
Annem evde bir davet verdiği zaman “ne
pişireceğime karar verip, bir de alışverişini
yapmışsam işin yüzde ellisini bitmiş sayarım” der
her zaman.
Sevgili Hülya ve Cenk yaratılıcılıkları,
araştırmacılıkları ve duyarlılıklarıyla işin yüzde
50’sini bitirmişlerdi zaten; menü hazırdı ve menü ile
ilgili alışverişi de çoktan tamamlamışlardı. Bu yaz
Türkiye tatillerinde bile, bu etkinlik akıllarında,
şehitlik şehitlik gezip tek tek mezar taşlarının
resmini çekmişlerdi, bu örneklerden bir tanesi.
Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır.
Meral, Erdem Denizkuşu ve ben hazır olan
malzemelerle menüdeki yemekleri pişirmek için
mutfağa girdik. Yoğun ve disiplinli bir çalışma ile
yemekleri hazırladık, sıra bu lezzetli yemeklerin
ikramına ve sunulmasına gelmişti ki, işte orada
sizler tüm pozitif enerjiniz ile devreye girdiniz.
İstediğiniz kadar pahalı malzeme kullanın,
istediğiniz kadar lezzetli yemek yapın, eğer o
yemeğin görüntüsü ve sunuluş şekli güzel değilse,
kimse o yemeği yemez, her şey çöpe gider.

***
Meral Altınada
Değerli Gönüllü arkadaşlarım,

Üstün çabanız, gayretiniz, kararlı
çalışmanız ve inancınızla, tek bir
yürek olduğunuz 10 Kasım günü, Ata’mızı, sizlerle
birlikte, ona yaraşır ve bizlere de yakışır bir şekilde,
sevgi ve saygıyla, yürekten hissederek andık.
Bu 10 Kasım, bugüne kadar benim hiç yaşamadığım
ve sizler olmasaydınız hayal bile edemeyeceğim
kadar coşku dolu ve duygu yüklüydü. Bu, sizlerin,
çocuklarınız ve eşlerinizle birlikte kilometrelerce
uzaktan gelip, Pazar günlerinizi feda ederek
katıldığınız provalar dahil, 10 Kasım günü sabahın
erken saatinden, akşama kadar canla başla
çalışarak, birlikten güç doğabileceğini ispatladığınız,
gösterdiğiniz örnek Toplum birliği, Atatürk ve Vatan
sevgisi sayesinde gerçeklesti. Bunun icin size ayrıca
minettarım.
Sizlerin uyumlu ve kararlı çalışması, gücü ve
cesareti sayesinde böylesine anlamlı bir
organizasyonu, mükemmel bir şekilde
gerçekleştirdik. Böyle bir organizasyonun bir
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parçası olduğum icin de hepinize ayrıca teşekkür
ederim.

çok daha iyi kavrıyorum ve inanıyorum ki Mustafa
Kemaller tükenmez..

Hepimizin, Ata’mızın ilke ve devrimlerinin, azimli ve Hepinize canı gönülden teşekkürler. Ellerinize,
nefesinize, emeğinize sağlık..
gönüllü birer koruyucusu olduğumuzu ve O’nu ne
kadar iyi anladığımızı gösterdigimiz bu günde, şimdi
Home/Ana Sayfa
Sevgilerimle,

DUYURU
Turkish Society of Canada Yönetim Kurulu, 6. Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısının aşağıda
belirlenen yer ve tarihte belirtilen gündemi görüşmek üzere yapılmasına karar vermiştir.
Tarih: 2 ARALIK, 2012 PAZAR
Zaman: 1:00 pm – 4:00 pm
Yer: North York Cıvıc Centre - Council Chambers
5100 Yonge St. Lower Level, Toronto, ON, M2N 5V7
http://goo.gl/maps/b19sv
GÜNDEM
1.

Yönetim Kurulu Başkanı’nın açılış konuşması

2.

Genel Kurul Başkanı ve Sekreteri seçimi

3.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun sunumu

4.

Mali Rapor’un sunumu

5.

Denetim Raporu’nun sunumu

6.

Faaliyet Raporu’nun onaylanması

7.

Mali Rapor’un onaylanması

8.

Geçen Genel Kurulda yapılan önerilerin görüşülmesi

9.

Öneri veya görüşlerin bildirilmesi

10.

Kapanış

Genel Kurul’a katılamıyacak üyelerimiz, katılabilecek bir başka üyemizi “Vekaletname Formu”nu
doldurarak vekil tayin edebilirler. Oy hakkına sahip bir üye kendi oyu hariç vekil olarak ancak bir oy
kullanabilir.
Vekaletname formu: http://www.turkishcanada.org/documents/announcements/TSC%202012%
20PROXY.html
ÖNEMLİ NOT : Tüzük gereği vekaletnamenin verileceği kişinin derneğimiz aktif üyesi olması
gerekmektedir. Aynı üyeye birden fazla vekaletname verilemez
Home/Ana Sayfa
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SÜPERMARKETLEŞME VE GIDA GÜVENLİĞİ ˡ
Prof. Dr. Mustafa Koç
Ryerson Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
Toronto-Kanada
mkoc@ryerson.ca

1996 yazıydı sanıyorum. Bir Toronto Food Policy
Council toplantısında Türkiye’de 1970 yıllarda
tanzim satış mağazalarının tüketiciyi karaborsa ve
enflasyonun olumsuz etkilerinden korumakta
oynadığı rolden söz ettiğimde, arkadaşlarım bu
konuda bir araştırma yapmamı tavsiye etmişlerdi.
1973 de İzmir Belediyesi’nin halka ucuz et ve
kömür sağlamak amacıyla kurduğu Tansa ile
başlayan kurum, 1986 da 12 şubeye ulaşmış ve
1990 başlarında bölgesel bir süper market zinciri
haline gelmişti.
1996 yazı İzmir Belediyesi’ne uğrayıp bu konuda
herhangi bir yayın var mı diye sorduğumda
karşılaştığım sinirli tavır beni şaşırtmıştı. Demek ki
ellerinde bir bilgi yok deyip çıkmıştım. Gazetelerde
bulduğum birkaç makaleyi derleyip döndüm.
İnternet yeni sayılırdı o yıllarda. Google 1996
Mart’ında faaliyete geçmişti. Ben de “dedikleri kadar
etkin bir araştırma motoru mu” diye Tansaş yazıp
bekledim. İlk “link”ler Londra ve Frankfurt
borsasından geldiğinde gözlerime inanamadım.
Meğer İzmir Belediyesi hisselerinin yüzde 33 ünü
“halka” açmış. Ardından, 1999 yılında Tansaş bir
süpermarketler zinciri olarak Doğuş Grubu’na
satılmıştı. Daha sonra da 2005’de Koç grubuna ait
Migros’un eline geçen Tansaş, 2012 de Ülker
ailesine bağlı Yıldız Grubu’na satılmış. Tansaş’ın
tanzim satıştan süpermarketleşmeye giden
macerasını okumak isteyenlere For Hunger-Proof
Cities: Sustainable Urban Food Systems’de
yayınlanan From Staple Store to Supermarket:The
Case of TANSAS in Izmir, Turkey makalesini
okumalarını tavsiye ederim (Koc and Koc, 1999:115
-121).
1970 ler öncesini hatırlayanlarımız, perakende gıda
sektöründe bakkalı, manavı, kasabı, pazarcıları ve

seyyar satıcıları ile küçük esnafın oynadığı büyük
rolü anımsarlar. Bu durum 1990lardan itibaren hızla
değişmiş. Daha 1980 de Türkiye pazarının sadece
yüzde 3 ünü kontrol eden süpermarketler bugün
sadece büyük metropollerde değil, sahil
kasabalarına kadar yayılmış durumda. İlk başta
şehir dışında otoparklı büyük arazilere odaklanan
marketler kısa zamanda kent merkezlerinde minimartlar oluşturmuşlar.
Sınırlı olanakları ile küçük esnafın dünya devlerine
karşı rekabet etmeleri olanaksız. Bursa Bakkallar
Odası Başkanı Muhammed Nuri Örs, “Sektörümüzde
acımasız, eşitliksiz, haksız ve dengesiz bir rekabet
ortamı yaşanıyor. Böyle bir ortamda bütün
umutlarımızla çıkmasını arzuladığımız ‘Hiper-Süper
Marketler, Çok Amaçlı Alışveriş Merkezleri, Büyük
Mağazalar Yasa Tasarısı Taslağı’ yıllardır bir türlü
kanunlaşmıyor”. Örs, 1997 yılında gündeme
getirilen ancak bugüne kadar bir sonuç alınamayan
tasarının yıllardır tozlu raflarda bekletildiğini
söylüyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları
Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi
Palandöken, "2000 yılında 2 bin 500 tane olan zincir
ve süpermarket sayısı, şimdi 11 bin 588 mağazaya
ulaşmış durumdadır. Yasanın çıkmasının gecikmesi
sektörde haksız, kontrolsüz ve denetimsiz bir
rekabet yaratmaktadır. Mahalle araları indirim
marketlerinden geçilmiyor. Yabancı sermayeli
______________
ˡ Bu yazının kısmen değişik bir uyarlaması Dünya Gıda
dergisinin 18(6):43-46 sayısında Hiper Bakkal adıyla
yayınlanmıştır.
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AVM'ler Anadolu'da da hızla yayılarak, 58 ilimizde
topladığı sıcak parayı il dışına çıkararak esnafımıza
ve ekonomiye zarar veriyor" diyor (İHA, 2012).
Hızla kentleşen Istanbul, Ankara, İzmir gibi büyük
kentlerde, artan tüketici talebine emeği ve
müteşebbis enerjisiyle cevap veren esnaf kitlesi,
bakkal, manav, kasap, kırtasiyeci, züccaciyeci,
tuahiyeci artık bir çatı altında. İkinci Dünya Savaşı
sonrası Anadolu’dan gelen küçük sermayeli kırsal
nüfusa, emeklilik tazminatını değerlendirmek
isteyen memura, yurda dönen Almancılara bir
ekmek kapısı açan esnaflık tükenmek üzere.

geçindirmek için sabahın erken saatlerinden gece
yarılarına kadar karı-koca, çoluk-çocuk çalışmak
demekti. Esnaflık, hızla büyüyen kentlerde halka
ihtiyaç duydukları tüketim mallarını, evlerinin
yakınında kolaylıkla sağlayan, kredi kartını
bilmeyen bir toplumda aydan aya ödeme kolaylığı
sağlayan bir hizmet kurumuydu. Esnaflık, ithal
ikameci kalkınma döneminde, dış rekabetten
korunmuş gıda sektörünün de cankurtaran simidi,
ulusal dağıtım ağıydı.
Şimdi bırakın bakkalları, manavları, 1980 ler
sonrası ortaya çıkan yerli süpermarketler bile
kendilerinden çok daha büyük ve güçlü yabancı
tekellerle baş edemez halde.

Esnaflık, sınırlı mekanda, sınırlı sermaye ile ev

Source: GAIN Report, 12/30/2011 p.

Süpermarketleşme öncesi ortaya çıkan ilk
marketleri anımsamaya çalışıyorum. Ankara Pazarı
küçük anılarımda ne kadar da büyük görünüyordu.
Markalı kese kağıdı torbaları, düzenli rafları, telden
sepetleri. Eşinin ölümünden sonra bir süre daha
dayanmıştı Margarit Kirku. Sonra Ankara Pazarı’da
unutulmuştu. Anılara Yolculuk blog sitesinde Aydın
Ataberk anlatırken insanın burnu sızlıyor:
“Taksim'de "Ankara Pazarı" prestijli yerlerden
biriydi. O zamanlar, naylon poşetler daha
bulunmamıştı. Aldıklarınız, kese kağıdının içine
konurdu. Çarşı ve pazarlarda, kese kağıtları,
gazeteden yapılmış olurdu. Büyük bakkaliyeler ise,
kendi kese kağıtlarını hazırlatırlar, üzerine isimlerini

bastırırlardı.” (Ataberk, 2012)
Istanbul’da başlayıp Türkiye çapında bir
süpermarketler zinciri oluşturan Migros 1954’de
Istanbul Belediyesi ile Migros İsviçre’nin ortaklığı ile
kurulmuş. 45 kamyonla İstanbul’da tanzim
satışlarına başlamış. Migros 1925 yılında İsviçre’de
Gottlieb Duttweiler adlı bir idealist tarafından
kurulmuş bir tüketici kooperatifi. İlk yıllarında
kamyonlarla sadece kahve, şeker, pirinç, makarna,
yağ ve sabun satarak başlamış işe. Sonra otelleri
bankaları, sigorta şirketleri, dil okulları ile büyüyen
Migros’un 7.2 milyon nüfuslu İsviçre’de 2 milyonun
üzerinde ortağı bulunuyormuş. Kârının belirli bir
yüzdesini kültürel ve sosyal faaliyetlere ayıran
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Migros’un Türkiye dışındaki şubelerinde alkol ve
sigara da satılmıyormuş. Nedeni de bunların insan
sağlığına zararlı olması.
Migros Türk 1975’de Koç Holdinge’e satılmış. 1991
den sonra da Migros hisseleri borsada işlem
görmeye başlamış. Hızla büyüyen Migros,
Anadolu’nun muhtelif kentlerinden sonra Balkanlar,
Türki devletler ve Moskova’da da şubeler açmış.
2008 yılında BC Partners adlı İngiliz fonu 3.2 milyar
dolar karşılığında Migros Türk’ü satın almış. Kasım
2011 itibariyle 504 Migros, 174 Tansaş, 13 Macro
Center,15 5M ve 27 Ramstore’u sinesinde
bulunduran Migros’un 2012’de parça parça satışa
çıktığı haberleri duyulmaya başladı. Önce indirim
marketleri zinciri Şok, sonra Ege illerinde faaliyet
gösteren Tansaş’ın Yıldız Holding grubuna
satılmasının planlandığı haberleri basında yer
alırken (Radikal, 2012), Migros’un geri kalan
kısmının da pazarlanacağı konuşuluyor
(ekofinans.com, 2102). Önümüzdeki yıllarda
geçimini büyük şirketleri alıp, reorganize ettikten
sonra, parçaları yüksek kârla satarak sağlayan
yabancı fonların Türkiye ve Kuzey Akdeniz
bölgesinde bol kazançlı yıllar yaşayacağını tahmin
edebiliriz.

Migros’la aşağı yukarı aynı yıllarda bir kamu iktisadi
teşekkülü olarak kurulan Gima’nın çoğunluk
hisseleri ve yönetimi 1996 yılında Fiba Şirketler
grubuna geçmiş, 2005 yılında CarrefourSA
tarafından satın alınmış, bir süre CarrefourSA
Express adı ile varlığını sürdüren Gima’ların son
şubesi 2007 yılında kapanmış.
Süpermarketleşme nisbeten yeni bir küresel bir
olgu. Reardon et al. 2004 bu sürecin 1990larda
Latin Amerika’da başladığını ve 10 yıl içinde
perakende satışlarda süpermarketlerin payının %
50-60 lara vardığını gösteriyor. Traill 2006 bunu bir
kaç yıl arayla Doğu Asya, ardından Doğu ve Orta
Avrupa, daha sonra Afrika (Özellikle Güney
Afrika’nın takip ettiğini ve nihayet Akdeniz
ülkelerinde görüldüğünü iddia ediyorlar.

Kendi dağıtım ağları ile aracıyı, toptancıyı, hali
aradan çıkararak doğrudan üreticiden alım yapan,
büyük ölçekli alımlarla maliyetlerini düşürebilen,
imalatçı firmalara kendi özel markalarını
hazırlatarak hem marka hem fiyat avantajını
kullanabilen zincir perakendeciler kısa zamanda
dünyanın pek çok ülkesinde gıda sektörünün en
güçlü aktörleri arasına katılmışlar. Ambalaj, iletişim
ve ulaşım sektörlerindeki gelişmeler
Belediye’nin tanzim satışından süpermarketleşmeye süpermarketlerin iş gücü maliyetlerini
giden bir başka örnek de Tansaş. 1973 de Tansa ile düşürmelerine olanak sağlamış. Tam zamanlı
başlayan kurum, 1996 da halka açıldıktan sonra,
sistemler, soğutucular, dondurucular ve klima
1999’da hisselerinin çoğunluğunu Doğuş Grubu’na
olanakları depolama sorunlarını azaltırken, barkod,
satmış. 2002’de Macrocenter’i bünyesine katan
yazar kasa ve optik okuyucular merkezi kontrol ve
Tansaş, 2005’de Migros bünyesine katılmış. Para
denetimi kolaylaştırmakta. Lojistik, tedarik, satış ve
dergisi (2012) Ege bölgesine yoğunlaşan Tansaş’ı
pazarlamada modern uygulamalar, büyük alımların
sağladığı ölçek ekonomileri, reklam ve
300 milyon TL’ye Ülker’in (Yıldız Holding) satın
aldığını duyuruyordu.
promosyonlar, tüketiciye verilen güven duygusu,
maliyetleri azaltırken, satışları ve kâr oranlarını da
Bir başka İzmir kaynaklı süpermarket zinciri ise
artırmakta. Süpermarketler raf alanı temini için
Kipa. 100 İzmir’li yatırımcının 100 er bin lira
ücret talep ederek mekansal maliyetlerinin bir
vererek kurdukları Kipa’nın ilk şubesi1994’de Ege
kısmını imalatçı firmalara aktarırken, onlarla
Universitesi Kampüsü yakınında faaliyete geçmiş
rekabet yeteneği olmayan küçük işletmelere de ek
(Şafak, 2102). 2003’de Kipa grubu İngiliz
zorluklar getiriyorlar.
süpermarketler devi Tesco bünyesine katılmış.
Tesco Kipa 106 süpermarketlik bir zincir.
Küçük ölçekli perakendeci esnafın ve üretici
Torbalı’daki dev dağıtım merkezi 24 futbol sahası
firmaların devlet müdahelesi olmadan modern
büyüklüğünde.
küresel tekellere karşı rekabet gücü mümkün değil.
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Bu yüzden süpermarketleşme çoğunlukla “süper
temerküz” anlamına geliyor. Dünyanın pek çok
ülkesinde, kısa sürede küresel gıda sanayinde,
perakende veya finans sektöründeki tekellerle
eklemlenmiş yerli ve uluslararası firmaların
sektörde hakimiyetine neden oluyor. Çokuluslu
devler kendi küresel yatırım planlarına göre yatırım
stratejilerini değiştirirken onlar için üretenlerin
çalışanların, ve müşterilerinin sorunları arka planda
kalıyor. 31 Ağustos 2012’de Milliyet Gazetesi’nde
çıkan bir haber Alman perakende devi Metro’nun
Türkiye ve Doğu Avrupa’daki Real süpermarket
zincirlerini satıp Cash & Carry mağazaları ile
teknoloji zinciri Saturn ve MediaMarkt’a
odaklanmak istediğini duyuruyor. Aynı haber
Fransız Carrefour’un Türkiye piyasasından
çekileceğini açıklıyor. Talipler arasında Migros,
Tesco ve Auchan var. Carrefour’un yerli ortağı
Sabancı Holding’in ise BC Partner ile Migros için
masaya oturacağı söyleniyor.
Konuya gıda güvenliği açısından bakıldığında
sorulması gereken sorular sadece satışlar, kâr
oranları, büyüme hızları ile sınırlı kalmıyor.
Süpermarketlerin tüketici açısından sağladığı
verimlilik ve çeşitliliği değerlendirirken, üreticiler,
çalışanlar ve tüketiciler için de neleri götürdüğünü
de sorgulamamız gerekiyor. Bu amaçla konuya
istihdam açısından, küçük üretici ve imalatçının
varlığını sürdürebilmesi, çalışanlara adil ücret ve
çalışma koşullarının temini, müşterilere sağlıklı,
kaliteli ve bütçeye uygun gıda temini gibi yönlerden
de bakmak gerekiyor. Rafları dolduran türlü
malların kimlere ne gibi seçim özgürlükleri
tanıdığını, kimleri ve neleri dışladığını,
süpermarketleşmenin tüketim, ulaşım ve beslenme
alışkanlıklarımızı nasıl dönüştürdüğünü sorgulamak
gerekiyor.
Kâr-zarar hesaplarını sadece şirketler bünyesinde
değil de toplumsal düzeyde değerlendirdiğimizde,
maliyetleri daha gerçekçi bir şekilde görmemiz
mümkün olacak. Yasal düzenlemeler olmadıkça nice
küçük esnafı yutan sistem, nice yerli marketleri,
nice üreticiyi, nice imalatçıyı da yutarak büyüyecek.
Raflarda boş yere gerçek seçenekleri, ya da geçmiş

anılarımızı arayacağız.
Kaynaklar
Ataberk, A. 2012. Anılara Yolculuk. Blog, http://
anilarayolculuk.blogspot.ca/2008/02/gnlk-yaamdan
-kesitler.html
Deloitte. 2012. Retail Perspectives from Deloitte.
Ocak 2012. http://www.deloitte.com/assets/DcomGlobal/Local%20Assets/Documents/Consumer%
20Business/dtt_CBT_GPRetailing2012.pdf
adresinde erişildi.
ekofinans.com 2012. Migros'un satışa çıkarılacağı
tarih belli oldu. ekofinans.com, 6 Haziran 2012.
http://www.ekofinans.com/migrosun-satisacikarilacagi-tarih-belli-oldu-h6500.html adresinde
erişildi.
GAIN Report 2011. Turkey, Retail Food Sector.
USDA Foreign Agricultural Service. Global
Agrcicultural Information Network. 30 December
2011. http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%
20Publications/Retail%20Foods_Ankara_Turkey_13-2012.pdf adresinde erişildi.
İHA. 2012. TESK'ten AVM tepkisi. Erzurum
Gazetesi, 1 Şubat 2012. http://
www.erzurumgazetesi.com.tr/haber/TESK-ten-AVM
-tepkisi/61208 adresinde erişildi.
Koc, M. and Koc, H. 1999. From Staple Stores to
Supermarket: The case of â in Izmir, Turkey, Koc,
M., MacRae, R., Mougeot, L., and Welsh, J. (eds.)
For Hunger Proof Cities: Sustainable Urban Food
Systems. Ottawa: IDRC Books.
Radikal. 2012. Migros'ta satış rüzgârı esiyor.
Radikal, 22 Şubat 2012. http://
www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?
aType=RadikalDetayV3&ArticleID=1079530&Categ
oryID=80 adresinde erişildi.
Reardon, T., Timmer, P. and Berdegué, J. 2004.
The Rapid Rise of Supermarkets in Developing
Countries: Induced Organizational, Institutional and
Technological Change in Agrifood Systems.
Electronic Journal of Agricultural and

Page 23

Volume 6, Issue 44

SÜPERMARKETLEŞME VE GIDA GÜVENLİĞİ
Development Economics 1 (2): 168-83, ftp://
ftp.fao.org/docrep/fao/007/ae226e/ae226e00.pdf
adresinde erişildi.

Türk, E. 2012. Real ve Carrefour Türkiye’den
çekiliyor, üç talip var. Milliyet. 31 Ağustos 2012.
http://ekonomi.milliyet.com.tr/real-ve-carrefourturkiye-den-cekiliyor-uc-talip-var/ekonomi/
ekonomidetay/31.08.2012/1588949/default.htm
adresinde erişildi.

Şafak, E. 2012. Bir market öyküsü. Sabah. 22
Ocak, 2012. http://www.sabah.com.tr/Yazarlar/
safak/2012/01/22/bir-market-oykusu adresinde
erişildi.
Traill W. B. 2006. The Rapid Rise of Supermarkets?
Development Policy Review, 2006, 24 (2): 163-174

Home/Ana Sayfa

ANNOUNCEMENT
The Glenn Gould School - Spring Opera
Produksiyon’u W. A. Mozart'ın Don Giovanni
Operası Koerner Concert Hall da
Mart 20 ve Mart 22
tarihlerinde izleyicilerle buluşacak
Opera’daki rolleri canlandırıcak isimler / The
Casting for Don Giovanni is as follows:

Mezo-Soprano Beste Kalender— Mustafa Kemal Atatürk’ü
Anma Töreninde 10 Kasım 2012 —Toronto

Donna Anna:

Alexandra Leblanc

Donna Elvira:

Heather Kozak

Zerlina:

Beste Kalender

Don Giovanni:

Diego Catala

Leporello:

Jonathon Kirby

Masetto:

Tristan Jones

Don Ottavio:

Justin Stolz

Produksiyon ekibi ise şu isimlerden oluşuyor / The
Production Team for Don Giovanni is as follows:
Director:

Ashlie Corcoran

Conductor:

Uri Mayer

Head Repetiteur:

Brahm Goldhamer

Designer:

Cameilla Koo

Lighting Designer:

Kimberly Purtell

Italian Coach:

Steven Leigh
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ESRA’YI UĞURLADIK...
Rüçhan Akkök

Esra Tokmakçı ilk Carrassauga
Festivali’nde açılış konusmasını
yaparken

O, gözleri yaşlı, dostlarına veda konuşması
yaparken, Toronto’da ailece edinmiş oldukları sıcak
dostluklar için bizlere teşekkür ediyordu ama asıl
bizler sevgili Esra’ya her zaman yaratıcılık dolu
mütevazi kişiliğiyle Kanada Türk toplumuna olan
katkıları için büyük bir teşekkür borçluyuz.
Birçok önemli ilklerin öncüsü oldu Esra… Yıl 2006,
21 yıldır her sene Mississauga’da düzenlenen
Carassauga Festivali’nde Türkiye Pavyonu ilk defa
yer alıyordu, hem de festivalin en iddialı İtalya
Pavyonu ile karşı karşıya Cawthra Community
Center’daki büyük buz arenasında. Esra, “neden
Türkiye katılmıyor bu festivale” diye düşünüp
girişimleri başlatmış, akabinde coşkulu, büyük bir
ahenk, keyif ve dostlukla sonuna kadar canla başla
çalışan proje ekibini yanına almıştı. Ülkemiz büyük
bir başarıyla temsil edilmiş gurur duyulacak 3 ödülü
kazanmıştık. Bu çoşkulu ekip çalışmalarına festival
sonrası aynı hızla devam edip, grubun dernekleşmesi için atılım yapmış, Turkish Society of
Canada’yı kurmuştu. Dinamik çalışmalarını ilk
günden bugüne kadar her zaman ekip ruhuyla
sürdüren Turkish Society of Canada’nın
büyümesinde, gelişmesinde ve başarılarında
Esra’nın yaratıcı fikirlerinin, emeklerinin,
desteklerinin katkısı çok büyüktür.

Kuruluşunun ilk yılında Turkish Society of
Canada’nın toplum üyeleriyle paylaşımını, irtibatını
sağlayacak bir yayın organı olması gerektiği düşüncesiyle Esra bir
başka önemli
girişimin öncüsü oldu. “Bir
fincan kahvenin
kırk yıl hatırı
vardır”
atasözünden
esinlenerek
“Telve” adını
koyduğu aylık
haber bültenimizin büyümesi,
gelişmesi ve
adına layık
şekilde kalıcı bir
Soldan sağa: Sırma Tuncer, Esra Tokmakçı
yayın organı
ve Rüchan Akkök
olması için
büyük emekler verdi. Çok teşekkürler.
Esra’nın sözleriyle “Tokmakçı ailesinin gündemine
Türkiye yeniden geldi” ve maalesef önce Yusuf’u
arkasından da Esra’yı uğurladık. Ama irtibatımız
devam edecek, artık onlar bizlerin Türkiye ayağı
oldu.
Her ikisine de mutluluklar, başarılar diliyorum.
Herşey gönüllerince olsun.

Esra, Başak– Burak– Meltem & Varol
Karslıoğlu Ailesi ve anneleri merhume Ayten
Ateş ile veda yemeğinde
Home/Ana Sayfa
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The Red Weed

Doğan Şehir İzmir. Eski İzmir fotoğraflarını ve
bilgileri paylaşıyorlar, işte oradan biliyorum bu ismi.
Bir fotoğraf paylaşılıyor mesela Yaşar Bey “burası
943 sokak” deyiveriyor:)) Bu işe hep şaşırıyordum…
Çok karışık…
“İğne Deliğinden İzmir” kitabının ödül haberini de
Hem evim, hem kafamın içi… Bir sürü
okuyunca dayanamadım, bir mail attım kendisine.
şey getirdim gelirken… Hem valizlerde
Ertesi gün buluştuk. Devlet Tiyatrolarında
hem kafamda:) yavaş yavaş yerleşiyorum işte…
sanatçıymış; ilk önce Tıp okumuş, bakmış ona göre
Önce valizlerden başladım malum… Nesneler daha
değil konservatuara geçmiş, şan opera derken 3.
kolay yer buluyor… İnsanın hayatını birkaç valize
sınıfın sonunda tiyatroda buluvermiş kendini. O
sığdırıp yer değiştirmesi mümkün olmuyor tabii… O sırada da karar vermiş hobi olarak şehrini
yüzden kafamın içinde de bir sürü şey var… Zamanı araştırmaya ve Ankara Milli Kütüphanesinden içeri
geldikçe onlar da yerlerini bulacaklar:)
girivermiş. Tam 40 yıldır durmadan İzmir’i
araştırıyor, belge topluyor, bir haberin peşinden
Şimdilik ortalık çıfıtçı çarşısı…
atlayıp Paris’e bile gidiyor. Hobi denen şey insanın
tutkusu mudur? Yaşar Bey’in gözlerinden ışıklar
Dalış olmayınca herşey çok sıradan geliyor…
fışkırıyor İzmir’le ilgili bir şey anlatırken… Sanırsınız
Çeşme’de dalamadan gelseydim çok üzülecektim…
Neyse ki badilerimden Bülent organize etti de bir
Pazar kaçıverdik… Dalışa başladığım hocalarımla
çok keyifli 2 dalış yaptık… İlkinde fotoğraf makinası
inat etti çalışmadıL ikincisinde ise bir hafta önce
yapılan Altın Palet fotoğraf yarışmasının
konularından biri olan sarı mercanları
görüntüleyerek ağzım kulaklarımda çıktım:) Burada
nasıl, ne zaman ve kiminle dalacağım??? Ha bi de
nerede? Balina görecek miyim? Onu bırak
dalabilecek miyim? Offf yaaa…
Elvan Eryöner Denizkuşu

Küçük Aya Yani Ligaria Kilisesinin delinen
demir kapısından görüntü

Sarı Mercanlar / Yatak Odası-Çeşme

• Gazetede bir haber gördüm, isim tanıdık: Yaşar
Ürük. Nerden mi tanıdık? Hani şu Facebook var ya,
ben orda bir gruba üye olmuştum: Küllerinden

birazdan kalkıp hoplayıp zıplayarak İzmir
sokaklarına dalıverecek… O kadar enerji dolu bu
60’lık delikanlı… İzmir’de gezecek, görecek
Kordon’dan başka ne var ki diyenler şaşarsınız neler
olduğuna… Yaşar Bey sayesinde Basmane Günleri
Etkinlikleri kapsamında bir gezi olacağını
öğreniyorum ve giderayak şehrimi ucundan da olsa
keşfedeyim istiyorum… Bikur Holim Sinagogu
neresiymiş? Neden önemliymiş? Küçük Aya Yani
Ligaria Kilisesini duyan var mı? Kortijonun ne
olduğunu biliyor musunuz? İzmir’in en eski mescidi
neresi? Açılır çatısıyla meşhur Yıldız Sineması’ndan
haberiniz var mıydı? Ya hemen arkasındaki Aya
Vukolos Kilisesini bileniniz var mı? Bunları
anlatmam lazım… oofff anlatacak çok şey var…
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Tarihin üstüne nasıl gecekonmuşlar? Şimdi gerçek
bir kentsel dönüşüm projesiyle döşemelerinin
altından koskoca anfitiyatronun sıralarının
gözüktüğü evlerini boşaltıyorlar yeni evlerine
taşınıyorlar… Bütün bu çalışmalar bitince Roma gibi
olacak İzmir diye geçiriyorum içimden…
• 2400 kişi lazımmış… Bir fotoğraf sanatçısı
Cumhuriyet Meydanında 10 Kasım’da insanlardan
Atatürk portresi yapacakmış, helikopterle de
fotoğraf çekecekmiş… Artık 2399 kişi lazım çünkü
ben gidiyorum. Sabah erkenden yola dökülüyoruz;
saat 9’u 5 geçe saygı duruşunda bulunup, kayıt
kuyruğuna dahil oluyoruz. Herkes heyecanlı, herkes
ya 2401. olursam diye endişeli:)) fakat hiçbir
gerginlik, itiş kakış olmadan kayıtlar tamamlanıyor;
şimdi de t-shirt alıp meydana girme sırasına
geçiyoruz. Nasıl olacak derken sıra bize geliyor,
elimize bir numara ve t-shirt tutuşturup grup
liderini takip etmemizi istiyorlar. Yerlerde
yapıştırılmış numaralar var, elimizdekiyle eşleştirip
tam üstünde duruyoruz. Atatürk’ün yüzünde bir
noktayım şimdi: 7E110. Tam 40 dakika hazırolda
bekliyoruz. Resim bozulmasın diye kimse
kıpırdamıyor. Sonuç ise süper… İş bitince Cumhur
Aygün helikopterle alçalıp hepimizi selamlıyor, biz
onu alkışlıyoruz, o bizi… biz ona el sallıyoruz, o
bize:) Hay aklına sağlık Cumhur Aygün… Geçen
sene aynı meydanda kendi kendimize kutladığımız
Cumhuriyet Bayramında kaybettiğim umutlarımı
buluyorum o gün.

7E110 burdaaaa…



Dedim ya çıfıtçı çarşısı… Eşyalar kolay da… Kafanın
içini yerleştirmek, duyguları, düşünceleri düzene
koymak zaman istiyor:)
Bu sefer farklı oldu ayrılmak… Herşeyi son defa
yapar gibi, herkesi son kez görür gibi… Sanki bir
daha dönmeyecekmiş gibi… Her anın tadını
çıkarmaya çalıştım yine de doymadım, doyamadım
ama insanın evi gibisi de yok…

İşaretleri görmek gerek



Hoşbuldum:)
Elvan
Theredboots.blogspot.ca
İşte o an… 2400 kişi… Hepimiz Atatürk’üz…
Home/Ana Sayfa
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CENGİZ DAĞCI’NIN ROMANLARINDA HALK KÜLTÜRÜ—V
Prof. Dr. Naciye Yıldız
nyildiz@gazi.edu.tr

düşünmeden edemezler.
Han sarayının bahçesinde gerayların “sarıklı
taşlarının altında yatan” mezarları da bizim
kültürümüzün unsurudur. Bu mezarlar bizim, Gök

Cengiz Dağcı’nın Romanlarında Somut Kültür Tanrı inancından İslamiyet’e taşığımız “atalar
Unsurları
Millî mimari, halk kültürünün en önemli
unsurlarından biridir ve günlük hayatın ihtiyaçları
doğrultusunda şekillenir. Yazar, eserinde mimari
eserleri uzun uzadıya anlatmaz, ancak isim olarak
bile zikredilmeleri Türk halk kültürünün zenginliğini
hatırlatmaya yeter.
Han Sarayı’nın “renkli camlı pencereleri,

kültü”müzün, “ata ruhlarına saygı”mızın ifadesidir.
Geçmişini bilmeyen bir nesil, bir başka Cengiz’imizin
diliyle, “mankurtlaşma”ya mahkumdur. Onlar Da
İnsandı’da romanın kahramanlarından Enver,
Rusların yüzünden ölen biricik oğlunun mezarlıkta
yalnız olmadığını; dedesinin, ninesinin, bir çok
akrabasının orada olduğunu düşününce biraz
rahatlar (Dağcı, Onlar Da İnsandı:234). Mezarlar,
hele eski kültürümüzde mezarlar, bizim günlük

şimdi kurumuş olan şadırvanları ve çeşmeleri,

hayatımızın bir parçasıdır ve bir Türk mahallesinde

kemerleri, harem kuleleri” sadece geçmişin

bu yüzden mezar ile evler yan yanadır. Cengiz

saadetine gömülmüş uyuyan birer maddi kültür

Dağcı, Sadık’ı gerayların -ki onlar, han topraklarına

unsuru değildir; bunlar bizim geleneksel yaşantımız

gelmiş bir elçiye sebep ne olursa olsun silah çekeni

doğrultusunda şekillenen kişiliğimizin de bir

affetmeyecek kadar gelenek sahibi kişilerdir-

parçasıdır. Bu renkli camlar, insan ruhunun nasıl

mezarları arasında dolaştırır ve onun millî ruha olan

incelebileceğinin ifadesidir. Çeşmeler, fıskıyeler ve

bağını sağlamlaştırır. Bu bağ o kadar sağlamlaşır ki

şadırvanlar, yani Türk milletinin bir kült hâline

yeni ilhamlara yol açar; Sadık, ata ruhlarının

getirdiği su ile ilgili eserler, Türk’ün gittiği her

bulunduğu bu mekândan aldığı ilhamla “Söyleyiniz

coğrafyada onun bir parçası olmuştur. Suyu

Duvarlar” diye bir şiir yazmak ister; ancak geçmiş

kullanmak bir medeniyet göstergesidir. Türk

ne kadar şanlı ise, o gün de o kadar hazin ve

mimarisinde de, sadece suyun kullanıldığı su

suskundur… Duvarlar artık ona geçmiş saadeti

kemerleri, çeşmeler, şadırvanlar, hamamlar gibi

hatırlatmaktan başka bir şey söyleyemez.

mekânlar dahi kültürümüzün zenginliğini ortaya

Söyleyemez ama, kimliğinin şekillenmesinde

koymaya yeter. Yazar, işte bu sebeple çeşmeleri,

sessizce yerini alır.

şadırvanları sayar; bu dikkat sebepsiz değildir.
Roman kahramanı Sadık’ın şahsında her genç bu
kültür unsurlarını ruhunun derinliklerinde
taşıyacaktır. Bugün de Kırım’a gidip Han Sarayı’nın
çeşmesinden su içenler, geçmişin ihtişamlı günlerini

Korkunç Yıllar’da halkın kültürünü yansıtan
bütün bu eserlerin, düşmanın atlarının bağlandığı
birer ahır muamelesi gördüğü dile getirilirken
Yurdunu Kaybeden Adam’da bu mimarinin en güzel
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örneklerinden olan camilerin kilise, ambar veya

bırakacak kadar ustalığını ve kendisinden kat kat

Marksist, Leninist klüp olduğu vurgulanarak kültürel güçlü Arap pehlivan ile güreşini, güreşe giriş adabını
kimliğin nasıl yok edilmek istendiği gözler önüne

ve tuşa getirmesini canlı bir şekilde işler (Dağcı

serilir.

1991:52-53). Yazar, güreş hakkında detaylı bilgi
Sadık için Çerkez kalpağı, kalpakta işlenmiş

ay-yıldız (Dağcı Yurdunu Kaybeden Adam:20) yani
millî giyim, damarlarında Türk kanı taşımanın
işaretidir. Yazar milliyetin ifadesinde millî giyim
unsurunu da kullanmıştır. Baş giyimi, bir

yansıtmasa da Kırım’ın dört bir köşesinin, kasaba ve
köylerinin adını güreş ve ünlü pehlivanlarla anarak
bu sporun bize ait olduğunu tekrarlar (Dağcı,
Yansılar 4:71).
Sofra, Türk halk kültürünün en kutsal

Müslüman’ı diğerlerinden ayıran belirgin bir

değerlerinden biridir. Yazar, bu kutsal unsuru bir

özelliktir ve bilhassa kalpak, Kırım erkeğinin

başka kutsiyet ile birleştirir, Sadık’ın anıları

sembolü olarak romanlarda yer alır. Müslüman

arasında… Sadık çocuktur, akşam ezanı Tokal

Kırım Türk’ü kalpaklı, Kırım’da yaşayan diğerleri de

camiinin minaresinden yükselirken çocuklar

ya şapkalı ya da başı çıplaktır (Dağcı, Onlar Da

“Okudu, okudu, katlamalar kokudu” (Dağcı,

İnsandı:113).

Yurdunu Kaybeden Adam:109) diye bağrışarak

Yazar, sadece Kırım’ın değil, Türk Dünyasının
da kültürünü yansıtır eserlerinde. Bir göçebe Kazak
Türk’ü için at, günlük hayatın ayrılmaz bir parçası
olduğu gibi, kimliğinin de belirgin bir işaretidir.
Yazar, bu ayrıntıyı Yurdunu Kaybeden Adam’da,
Muhan ile gözler önüne serer. Bütün Kazak at
binicileri gibi Muhan da at dört nala giderken

evlerine, ailenin ve Allah’ın nimetlerinin aile fertleri
ile buluştuğu sofraya koşarlar… Bütün Türk
mahallelerinde olduğu gibi… Bu mahalleler,
akşamları bir loğusa evine peşkire sarılı sıcak bir
sahan yemek götürmek gibi gelenekleri ile Türk’tür
(Dağcı Yurdunu Kaybeden Adam:110).
Yazar, bir Türk köylüsünün evini de bize

üstünden yere atlayabilmekte, tekrar sıçrayıp

tanıtır odaları, kerevetleri, minderleri, sofalarıyla

üstüne binebilmekte, yine aynı şekilde dörtnala

(Dağcı, Onlar Da İnsandı:21). Bu mekânlar, onlara

giden hayvanın üstünden otuz adım uzaktaki sigara

dedelerinden kalmadır, gelecekte de torunları

kutusunu da silahla vurabilmektedir (Dağcı Yurdunu oynayacaktır. Ancak, Onlar Da İnsandı’da Bekir’in
Kaybeden Adam:46-47). Bu tasvir, Kazak

bu en halisane ve insani emeli gerçek olamaz ve

bozkırlarında at koşturan Kazakları ve onların

ona dedesinden kalan bu eve başka insanlar

kültürlerinin bir parçası olan oyun ve yarışmaları

yerleşir. Yazar, burada, bir insanın sığındığı en özel

gözler önüne getirmektedir. Diğer geleneksel halk

yerin, evinin, kendi isteği dışında yabancıların eline

sporlarını da Dağcı eserine taşır: Yazar Yansılar’da

geçmesi gibi bir acı gerçeği vurgulayarak “Bir

Yantıkçı Mehmet Pehlivan’ın, güreştiği Rus

insanın maddi olarak kaybedebileceği daha büyük

pehlivanları başının üstünde çevirip mindere

ne olabilir?” sorusunu düşündürmektedir.
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Her ne kadar yazar, Yansılardan Kalanlar’da

Nazar ve nazarlık da bu halk
inançlarındandır; hastalıklar ve ölümler karşısında

“Silindi yurdumuzda izlerimiz,

hele modern tıbbın yetişemediği noktalarda insana

Bağladık talihimizi kara bir taşa

güven duygusu verecek unsurlardan biridir nazar
boncuğu ve bize aittir. Tıpkı insanlar gibi, evin bir

Kalmadı bize hiçbir şeyimiz

ferdi hâline gelmiş olan Macik’i nazardan koruyacak

Yanık türkülerimizden başka” (Dağcı, Ben ve

olan nazar boncuğudur; ama öyle gözler vardır ki
ona boncuk da kâr etmez (Dağcı, Onlar Da
İnsandı:90). Yazarın bu basit halk kültürü
sembolünü kullanışı hepimize tanıdık gelecektir.
Ekip biçtiği toprak parçasına ayrı ayrı isimler
vererek onu cismanileştiren bu millet, sahip olduğu

İçimdeki Ben:73)
dese de, Kırım Türk’ü o yanık türkülerin ardından
giderek topraklarını tekrar vatanlaştırma
mücadelesinden başarılı çıkacaktır.
KAYNAKÇA:

hayvanlarını da kendinden ayırmaz.
Bu sayfalarda, Cengiz Dağcı’nın halk kültürü

AKTAŞ, Şerif (1996) “Millî Romantik Duyuş Tarzı ve

unsurlarını eserlerinde nasıl kullandığına dair

Türk Edebiyatı I”, Türkiye Günlüğü, s.38, Ocak-

sadece birkaç örnek vererek konuyu yorumlamaya

Şubat.

çalıştık. Dağcı’nın eserleri okunduğunda, halk
kültürünün birçok zenginliği gözler önünde
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eserler boyunca inceden inceye bir dantel gibi
işlendiğini, Kırım Türk’ünün milli belleğinin bu
eserlerde yer aldığını söyleyebiliriz.
Halk kültürü unsurlarının hiçbiri Dağcı’nın

DAĞCI, Cengiz (1989 b), Yurdunu Kaybeden Adam,
İstanbul, Ötüken Yayınları.
DAĞCI, Cengiz (1990), Yansılar-2, İstanbul, Ötüken
Yayınları.

eserlerinde iğreti ve fazlalık gibi durmaz. Dağcı’nın

DAĞCI, Cengiz (1991), Yansılar-3, İstanbul, Ötüken

eserleri, yeni nesillere Kırım Türk’ünün kültürünü

Yayınları.

şifreler hâinde verir, bunları tanıyıp öğrenmek ve
imkân dahilinde yaşatmak, kendini bu kültüre ait
hissedenlerin boynunun borcudur.
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Herkese Merhaba..
Bu kez de biraz “sıra dışı, garip” diyebileceğimiz
insanların dünyasına misafir olsak mı, ne dersiniz?
Niyetimiz tabii ki onları ötekileştirmek, kategorize
etmek değil, yalnızca ilginç davranışlar ve
heyecanlı serüvenler ürettikleri için onların
yaşadıklarını birazcık “irdelemek” ya da
derinlemesine “eşelemek”!.
Örnek olarak “kleptomani’’ deyince aklınıza ne
geliyor? Hani yeterli parasal imkanı olduğu halde
bir malı izinsizce almak mı? Diğer bir deyişle,
Amerika kıtasında da çok yaygın olan “shoplifting”
eylemini yapan yurttaşların bir bölümü
“kleptoman” grubuna gerçekten girmektedir.
Diğerleri ise açıkça hırsızlık olmaktadır da.
Nasıl tiplerdir bu kleptomanlar? Bu arkadaşlar bir
yerlerden bir ürün ve eşya alma davranışını daha
önceden düşünmez ve planlamazlar. Olay aniden
gerçekleştirilir. Yani öyle Daltonlar veya Bonnie ve
Clyde’ın yaptığı gibi planlı programlı soygun ya da
hırsızlık değildir bu.. Ayrıca şahıs yaptığının yanlış
ve uygunsuz olduğunun farkındadır. Amacına tek
başına ulaşır.
Kleptomanların daha çocukluk yaşlarında bu
istemsiz, ama kaçınılmaz eylemlerine başladıkları
bilinmektedir. Tarih boyunca krallar, ünlü
sanatçılar, saygın kişilerden de bu hastalığa
tutulanlar vardır. Düşünebiliyor musunuz, rahmetli
Michael Jackson’un süpermarket’ten çaktırmadan
bir elmayı cebine koyduğunu? Ama kleptoman
arkadaşlar böyledirler, kendilerini bu işi yapmaktan
alıkoyamazlar.
Tabii eylem öncesi hissettikleri gerilim yoğundur;
ancak sonrasında bir mutluluk ve rahatlama
duygusu gelir. Bilimsel çalışmalar, kleptomanların
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güvenlik güçleri tarafından sağlık hizmeti veren
kurumlardan çok adli makamlara gönderilmeleri
nedeniyle aramızda ne kadar sıklıkla bulunduklarını
tam olarak belirleyemiyor. Ancak yaklaşık her bin
kişiden altısında görülüyor diyebiliriz.
Yine bu çalışmalara göre (valla ben onların
yalancısıyım) bayanlarda erkeklerden dört kat fazla
görülmektedir bu ilginç davranış bozukluğu. Belki
de erkekler daha büyük oranda soluğu cezaevinde
aldıkları için araştırmalarda böyle bir fark ortaya
çıkmaktadır.
Bu sorunu yaşayan arkadaşların çocukluk
dönemlerinde çeşitli kayıpların yaşandığı, aile
yaşamlarının problemli olduğu gözleniyor. Bu tür
davranışlarda kişilerin odaklandıkları eşya ve
ürünler, kendileri için cinsel bir anlam da
taşıyabilir. Çok etkileyici bir parfüm, erotik
çağrışımlar uyandıran bir kitap kolayca çantaya ya
da cebe indirilebiliyor.
Çoğu zaman çalma eylemi sonrası kleptoman
kendisini geçici olarak iyi hisseder, kaygısı ve
ruhsal çökkünlüğü azalır. Ama bu rahatlama çalıntı
eşyalar çoğaldıkça kalıcı hale gelmez, sadece
sorunların üstü örtülmüş olur.
Başka bazı bedensel rahatsızlıklarda da kleptomani
davranışı görülmektedir. Bunların içinde epilepsi,
Alzheimer hastalığı, bazı ilaç tedavilerinin yan
etkileri hatta birtakım tümörler sayılabilir. Elbette
böyle durumlarda kişiyi çaldığı ürün nedeniyle
suçlamak ve hukuki süreci başlatmak anlamsız
olacaktır.
Gelelim kleptomanların tedavisine. Kişilerin
geçmişte ve günümüzde yaşamakta oldukları hasar
verici olaylar saptanarak onlarla yüzleşmeleri,
toplumsal ilişkilerindeki uygunsuz savunma
mekanizmalarının değiştirilmesi için tedaviler
hedeflenir. Gerektiğinde kaygı ve gerilimleri
azaltıcı ilaçlar devreye sokulmaktadır. Ancak
hepsinden önemlisi, bu arkadaşların asla sıradan
bir hırsız olarak kabul edilmemeleri ve adli süreç
başlatılmadan geçmişlerinin araştırılması ve onlara
bir sağlık kuruluşuna yönlendirme şansının
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verilmesi bence yaşamsal önem taşıyor. Tabii
gerçek hırsızların kleptoman ayağına yatmalarını
da engellemek şartıyla..

Sağlığımız
Hoşçakalın.
Dr. Haluk Özçelik

Bir sonraki sayıda görüşünceye dek sağlık, esenlik
ve mutluluklar diliyorum.
Home/Ana Sayfa
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ERKEN ÇOCUKLUKTA GECE TERÖRÜ VE KABUSLAR
Sevda Akıllı, PhDc
Çocuk Gelişim ve Aile Uzmanı
sevda.akıllı@yahoo.ca

Merhaba Sevgili Telve Okuyucuları,
Bu ay sizlere erken çocuklukta görülebilen ve pek
çok ebeveyni endişelendiren gece terörü ve
kabuslardan bahsetmek istiyorum. Yazımda, gece
terörü ve kabuslar arasındaki farklardan
bahsedeceğim ve çocuğunuz gece terörü yaşıyor ya
da kabuslar görüyorsa nasıl yaklaşmanız gerektiğini
açıklayacağım.
Gece terörü ile başlayalım. Gece terörü genelde
okul öncesi çocuklarda görülen bir uyku
bozukluğudur. Gece terörü geçiren çocuklar
yattıktan bir kaç saat sonra birden ağlamaya
başlalar. Ağlarken kendilerini yere atabilirler,
çığlıklarla bağırabilirler, hatta odalarında
koşabilirler. Tüm bunlar olurken çocukların gözleri
sanki uyanıklarmış gibi açık olsa da aslında tam
uyanık değillerdir. Gece terörü yaklaşık 5 dakika ile
30 dakika arasında sürebilir. Araştırmalar gece
terörünün erkeklerde kızlara oranla daha çok
görüldüğü bulunmuştur. Gece terörü aslında
çocuklardan çok anne-babaları etkiler. Şöyle ki, bu
uyku bozukluğunu yaşayan çocuklar sonraki sabah
uyandıklarında ne yaşadıklarını çoğunlukla
hatırlamazlar. Ancak, çocuklarını gece terörü
geçirirken gören anne-babalar için aynı şeyi
söyleyemeyiz. Çocuğunu gecenin ortasında çığlıklar
atıp ağlarken bulan ebeveynler çoğunlukla çok
endişelenir ve ne yapacaklarını bilemezler.
Çocuklarını ya iyice uyandırmaya çalışırlar ya da
kucaklarına alıp çocukla yüksek sesle konuşup
çocuğun adını söylerler. Bu davranışlar halen uykuuyanıklık arasında olan çocuğu iyice korkutur ve
gece terörünü uzatabilir. Peki gece terörü geçiren
çocuklara terör sırasında nasıl yaklaşılması
gereklidir? Öncelikle, anne-baba çocuğun halen
uykuda olduğunu unutmamalıdır. Eğer çocuk
kendine zarar verebilecek gibiyse, örneğin kendini
yerlere atıyorsa, ebeveyn çocuğu yavaşça
kaldırmalı ve uyandırmadan, nazik bir şekilde
kucağında tutmalıdır. Eğer çocuk kendine zarar
verecek bir durumda değilse, ebeveyn herhangi bir

Çocuk ve Aile

müdahalede bulunmadan sessizce nöbetin
geçmesini beklemelidir. Işıkları açmanız
çocuğunuzun güvende olup olmadığını görmeniz
açısından iyi olabilir. Ayrıca, çocuğunuz gece
nöbetinden sonra uyanırsa ışıklar açık olduğu için
olası gölgelerden korkmaz. Gece teröründen
uyanan çocuklar çok kısa bir sürede uykuya geri
dönerler ve daha önce belirttiğim gibi gece terörü
sırasında yaşadıklarını hatırlamazlar.
Gece terörlerinin nedeni merkezi sınır sisteminin
uyku sırasında fazlaca uyarılmasıdır. Bu çocuklar
çok yorgun olduğunda, hasta olduğunda,
ateşlendiğinde ya da bir nedenden dolayı
endişelendiklerinde olabilir. Gece terörünün genetik
olduğu da düşünülmektedir. Gece terörü yaşayan
çocukların büyük bir kısmının ailelerinde gece
terörüne rastlanmıştır. Gece terörleri kabuslara
oranla çok daha az çocukta görülür (toplumun %3
ila %6’sında gece terörü görülür) ve çocuklar
büyüdükçe azalır. Eğer çocuğunuz gece terörü
yaşıyorsa, uyumadan önce çocuğunuzu
rahatlatmayı deneyin. Belirli ve rahatlatıcı bir gece
rutininiz olsun. Çocuğunuzun stres ve endişe
seviyesini gün içerisinde düşürün. Eğer, gece
terörleri çok sık oluyorsa doktorunuzu görmenizi
öneririm. Doktorunuzdan sizi çocuk psikoloğuna ve
uyku kliniğine yönlendirmesini isteyin. Gece
terörünü çok yaşayan çocuklarda bu uyku
bozukluğuna neyin sebep olduğu bulunmalıdır.
Gelelim kabuslara. Kabuslar gece terörü uykunun
başında değil, çoğunlukla uykunun sonlarına doğru
görülürler. Ayrıca, daha önce de belirttiğim gibi,
kabusların görülme sıklığı gece terörlerine oranla
çok daha fazladır. Kabuslar, her yaştan çocukları
etkileyebilir. Hayatın ilk yılında dahi çocuklar kabus
görebilir. Ancak genelde 5 ve 8 yaşları arasında
çocukların kabus görme sıklığı artar. Aslında
çocukların gelişen hayalgüçlerini düşününce bu
yaşlar arasında artış olmasına şaşmamak gerekir.
Gece teröründe çocukların tam uyanık
olmadığından bahsetmiştik. Kabuslardan sonra ise,
çocuklar genelde uyanık olurlar. Gece terörünün
tersine, kabuslardan sonra çocuğunuza sarılmak,
onlarla konuşmak ve onları fiziksel olarak
rahatlatmaya çalışmak çok önemlidir. Eğer
çocuğunuz 3 yaş ve üstündeyse kabuslarından
bahsetmek için yeterince dil becerisi de var
demektir. Çocuğunuzla kabuslarından konuşup onu
telkin edebilirsiniz. Çoğu çocuk kabuslarında,
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günlük yaşamlarında yaşadıkları korkutucu olayları
görürler. Bu korkutucu olaylardan konuşmak ya da
bu olayları ortadan kaldırmak çocukları rahatlatır ve
kabusları önlemeye yardımcı olur. Unutmayın, basit
bir çizgi film bile rahatlıkla bir kabus kaynağı
olabilir. Gece terörünü önlemek için kullanılan,
belirli ve rahatlatıcı yatak rutini kabus gören
çocuklar için de kullanılabilinir. Ayrıca, piyasada
çeşitli korkulara yönelik oldukça güzel yazılmış
çocuk kitapları bulunmakta. Bu kitaplar uyku
rutininin bir parçası haline getirilip korkuları olan
çocukların korkularını hafifletmek için
kullanılabilinir.

Çocuk ve Aile

İlgilenen okuyucularımız bana ulaşırlarsa,
kendileriyle bu kitapları paylaşabilirim. Son not
olarak da eğer çocuğunuz çok fazla kabus
görüyorsa, korkusunun köküne inebilmek için bir
uzmana danışmanızı tavsiye ederim diyorum ve
sizlere gece terörsüz ve kabussuz bir ay diliyorum.
Bana ulaşmak için sevda.akıllı@yahoo.ca adresini
kullanabilirsiniz.
Sevgilerimle,
Sevda Akıllı, PhDc
Home/Ana Sayfa

BE PART OF TURKISH CANADIAN COMMUNITY
JOIN OUR CONTINUOUSLY GROWING NUMBER OF THE
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.

email: info@turkishcanada.org

web: http://turkishcanada.org

twitter: https://twitter.com/#!/TRSocietyofCAN

facebook: Turkish Society of Canada
Htpps://www.facebook.com/groups/23691572032/
Latest member count is:
302
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REMEMBERING
REMEMBERING GOOD
GOOD and
and EVIL
EVIL
Dr. Mehmet Danış, DDS, MSc, BSc,
Captain (Ret.)CF

On this past November 11, on Remembrance Day, I reflected in a different way, for the
first time as a retired military officer. This time I
remembered not what I am always told to remember, but more.
I served as an Army Officer for nearly ten years.
Most of my time was spent performing dental surgery on the soldiers and officers of our Canadian
Forces. I sat, ate,
worked, conversed, argued, laughed (and for
hours at a time did absolutely nothing) with
thousands of other military men and women.
What I cherish the most
about my past military
career is the realization
that we are so much
alike, no matter what
part of this planet we
originate from. Our
hopes and dreams are
woven from the same cloth, even if the dye differs.
From the youngest Private, to the grey haired General, we share similar fears. And no matter what
our education, religion, income or status we differ
little when we dream.
We all want to pay less taxes. And want better
health care. We want our kids to stay in school. We
want the schools to be better. We want to lose
some weight. We want to stop smoking or drinking
or stressing. We want to change for the better, but
want it to be easier. We want to have just a little
bit more at the end of the month. We want the
work a little less and we want to be loved a little
more. We want to be understood and appreciated.
We want to be respected and sometimes just left
alone. And most of all when we pray, or when we
dream, we want to believe that someone or something is listening. Why? Because it gives us hope.
Especially in our darkest hours, when all we may
have left is a prayer.
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This is a unique phenomenon, a gift, for only a multicultural country could possible have such a multicultural army, navy and air force. When we serve to
fight together, it becomes impossible for us to have
any intelligent argument to hate others for the colour of their skin, the god they choose to or choose
not to pray to, or the nation they used to call home.
In battle, human bonds are formed. Hardship such
as military service or even military training forges
individuals into communities, a Band of Brothers
(and Sisters).
We call it Camaraderie. We come to know things
that we should have always known. This is the
Good that comes from a battle.
But with this knowledge,
sorrow is born. When I
read back into the annals of our wars and
battles, I shudder at
what looks back at me.
War seems more a
symptom of a disease. A
disease called “History”,
with us being the virus.
In fact, the mutant
strand.
For even the most horrific virus, attacks not its own kind.
Our history is littered with many wars big and
small. Some of which were acts of self preservation
and survival. Some were testaments to courage in
the face of brutality and
death. We honour them with pride and with raised
chests we think of them as glorious and true. Some
of many were. However, many were acts of lesser
virtues and lack any honour. Many were reactions
of so called necessities to preserve not life, or liberties but of national interests, religious beliefs, economic securities and political obligations.
All of which were believed at the time to be
“necessary evils”. Necessary to defend our way of
life or our threatened freedoms. For a multicultural
nation and continent, “to defend our way of life” as
a pretext to war has become obsolete. A useless
justification. Our way of life differs little from the
“enemies” we are told to fear. Especially if you con-
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sider how similar we dream.
Death in war is referred to as “Collateral damage”
as opposed to mass murder.
This terminology for the countless loss of life en
masse demeans and hides the atrocity of death. It
devaluates the value of a single life. We cannot put
a human face on thousands of lives lost. Despite
the fact that those masses are made of single, individual faces. Thus, if we think of the loss of an individual, the loss becomes more “human”. We may

realise that when we kill a man, we not only take
away who they are but also everything they were
ever going to be.
I realise on this very important day, Remembrance
day, that we may never be free of War. That we
may always need War at our disposal to escape tyranny and evil. That War may always be a
“Necessary Evil”. But I hope that we also remember
that no matter how necessary, it is always evil.
http://mehmetdanis.blogspot.com/

ANNOUNCEMENT

Dr. DANIŞ "BE UNREASONABLE" AWARD.

It is with great pleasure that I announce the winner of the 2012 Dr. Danış “Be Unreasonable” Award.

Metin Güler of Toronto has impressed, inspired and won over the hearts of our selection committee. His
exceptionally well written essay describing his escape from “reasonable” expectations and societal
impositions embodies the spirit of this award.

I speak on behalf of the selection committee; Erdem Erinç, Pınar Özyetiş, Nesime Aşkın, and Erdem
Denizkuşu when I say that we are thrilled for Metin and his family and wish him great success in his
journey.
I hope that all members of our community will find some inspiration from his essay. His passion to
become a film maker may one day fill us with pride as we watch one of his productions on the big
screen. Perhaps his courage alone will be enough to inspire someone and compel them to take a leap of
faith of their own. As the motto of this award states, sometimes, “Progress depends on the
unreasonable”.
May we all have Metin’s enthusiasm, conviction and decisiveness when we are at our own crossroads and
never allow “reason” to limit our true potential.
Metin and those like him are the future of our community. And it is clear that the future looks bright.
Dr. Mehmet Danış
Home/Ana Sayfa
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Bisiklet Sevdası

Erkan Sarıoğlu

Baş Şehri
En Büyük Şehri
Resmi Dil
Konfederasyona giriş
Yüzölçümü Alan

Edmonton
Calgary
İngilizce
1 Eylul 1905 (11inci)
661,848 km2 (6ıncı)

Alberta’daki ilk durağımız Lake Louise oldu. Burası
Lake Louise’den sonra Bow Valley Parkway’i (Route
buzullarla çevrili bir göl. Suyu buzul sularıyla
1A) takip ettik. Yolda önümüze geyikler çıktı ve bizi
beslendiği için rengi açık yeşil gibi çok enteresan bir hiç takmadan otlanmalarına devam ettiler.
renkti. Buradaki Chateau Lake Louise oteli ve gölün
çevresindeki buzullar gerçekten görülmeye değer.
Lake Louise ve Lake Moraine ileride eşimle birlikte
kesin görülmesi gerekli yerler listesine girdi.

Alberta’nın bu Rockies bölgelerinin çekiciliğine
gerçekten diyecek yok. Doğa tüm güzelliğiyle
gözlerimizin önündeydi.
Kamp yerimiz tam ayılar bölgesinde olduğu için
kampın etrafı tamamiyle elektrikli tellerle kaplıydı.
Çok geçmeden iki yavrusuyla birlikte bir ana boz ayı
gördük, tabii tellerin bu tarafında olduğumuz için
sevinçliydik.
Kanada turumuzun en soğuk gününü Lake
Louise’de yaşadık, ısı gece ilk kez sıfırın altına indi.
Uyku tulumumun -10 dereceye kadar soğuğu
hissettirmemesinin yararını o gece gördüm.

Yolumuz bizi Banff’tan da geçirdi. Burası da
görülmeye değer yerlerden biriydi. Bir müddet
sonra Rockies’i geride bıraktık ve Alberta’nın
Saskatchewan’a yakın düz bölgelerine girdik.
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dümdüz. Derken yol biraz dikleşmeye başladı, ben
de kasabaya yaklaşırken öyle bir yokuştan aşağı
doğru indiğimizi hatırladım ve devam ettim. Yol
gittikçe dikleşti fakat sonra düzeldi. Ben yine
pedallere tüm gücümle basıyordum, “ bir an önce
kampa gidip döneyim” düşüncesiyle.

Kanada’nın Prairies olarak bilinen bu bölgesi
genellikle tarıma çok elverişli olan ve gözünüzün
alabileceği kadar uzanan dümdüz alanlardan
oluşuyor.

Bir müddet sonra anladım ki ben değişik bir yolda
gidiyorum ve görünürlerde kamp filan yok. GPS’imi
de kütüphanede bıraktığıma lanet ederek herhangi
birini bulup yol sorma amacıyla bakınmaya
başladım. Fakat buralarda in cin top oynuyordu. Ne
bir bina, ne bir ev, dümdüz uzanan upuzun yollar…

Derken ileride bir çiftlik evi gördüm. Tüm suratimle
oraya yöneldim. Ana yoldan içeriye doğru giden bir
toprak yolu vardı, oradan girdim içeri. Nihayet evin
yanına geldim, ön kapısı açıktı fakat kimseler yoktu
ortada. Ben yüksek sesle “kimse var mı?” diye
bağırınca içeriden üç tane Rottweil cinsi köpek çıktı
Bir müddet sonra Alberta’da diğer enteresan
havlayarak. Bir anda kalbim ağzıma geldi ve eski
yerlerden biri olan Drumheller’e geldik. Burada bir
bir taktik aklıma geldi, hemen bisikletimden atlayıp
gün mola verdik ve Dinazorlar vadisi olarak bilinen bisikletimi köpeklerle benim aramda siper olarak
bu bölgeyi gezdik. Royal Tyrell Müzesi Kanada’da
tuttum enlemesine. Bir elimle de ön torbamda olan
bulunan en eski dinazor fosillerini sergiliyor.
köpek spreyine uzanmaya çalışırken diğer taraftan
da “en çabuk plastik su şişeme nasıl ulaşabilirim?”
diye düşünüyordum. Sprey tesirli olabilirdi, fakat en
ufak bir rüzgarda kurban ben de olabilirdim. En iyisi
su şişesiydi, onlara doğru sıkınca birden ürküp
kaçarlardı normal şartlar altında, fakat herhangi
birini kullanmaya fırsatım olacağını sanmıyordum.
Köpekler havlıyor ve bana yaklaşıyorlardı. Ben o
zaman sesimin en çok çıkabileceği bir şekilde
köpeklere bağırmaya ve onlardan daha gürültülü
Drumheller’de başıma enteresan birşey geldi. Mola olmaya çalıştım. Hem bağırıyordum, hem de “dönün
verdiğimiz kamptan İtalyan arkadaşım Marco ile
gidin evinize” direktifleri yağdırıyordum. Baktılar
beraber sabah erkenden bisikletlerimize atlayıp 12
ben onların sesini bastırıyorum, yavaş yavaş
km. uzaklıktaki Drumheller kasabasına gittik.
sündüler ve sustular. Ben de “aferin, iyi çocuklar”
Amacımız bir kütüphaneye uğrayıp yazdığımız
filan diyerek ortalığı yumuşatmaya çalıştım ve aynı
günlüklerimizi güncellemekti. Kütüphaneye
zamanda yavaş yavaş geri geri gitmeye başladım,
vardığımızda ben bilgisayarımın güç kablosunu
tabii gözlerimi onlardan hiç ayırmadan. Derken
yanıma almadığımı ve pilinin de zayıfladığını
bana olan ilgileri dağıldı ve ben ağaçların arkasına
farkettim. Arkadaşıma benim bilgisayarıma ve diğer geçtikten sonra hızla toz oldum. Bu
eşyalarıma bakmasını ve bir saat içinde kampa
unutamayacağım olaylardan biri oldu. Sonunda bir
gidip güç kablomu alıp döneceğimi söyledim ve yola kamyonet gördüm arkası açık, el ettim ve
çıktım.
durumumu anlattım. Sağolsun çocuk çok
anlayışlıydı beni ve bisikletimi kampıma kadar
Kütüphanede bıraktığım şeylerimin arasında GPS’im götürdü. Buolaydan alınacak ders: GPS’siz yola
de vardı. Neyse, yolu iyi hatırladığımı sanarak
çıkma!
bastırdım pedallere. Bir kavşakta biraz tereddüt
ettim ama yine de “bu yoldu” diye devam ettim
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Alberta’daki son durağımız Youngstown’dı. Burası
geleneksel olarak TdC (Tour du Canada)
bisikletçilerini bu turun ilk başladığı 1988
senesinden beri ağırlayan küçük bir köydü. Köyün
bayanları böyle sıcak ve kuru havada bir dolu
bisikletliyi bir arada görünce “gelin, size yiyecek
içecek verelim” demişler ve bu böyle 23 senedir
devam etmiş. Biz de bundan nasibimizi aldık. Tüm
köylü bayanlar ellerinden ne gelirse yapmışlar,
pişirmişler ve çanaklar dolusu yiyecekleri kaldığımız
cemiyet salonuna getirdiler. Hep beraber yedik,
içtik ve sohbet ettik. Onlar ne kadar bizle
ilgilendiyseler bizde onların yaşamlarıyla o kadar
ilgilendik ve bol bol konuştuk, resimler çektik.
Sonunda gruptan birinin yaptığı konuşmayla
herkese teşekkürler ettik ve ayrıldık. “Bizim
Anadolu insanımız kadar misafirperver olan ve bu
kadar yakınlık gösteren insan olamaz!” diye
düşünüyordum fakat Youngstown’lular beni
yanılttılar.

Alberta’yı böylelikle bir gün mola ile beş günde 528
km bisiklet sürerek katetmiş oldum.
Gelecek sayıda Saskatchewan’da görüşmek
üzere…

Home/Ana Sayfa

Türkiye’de kızların eğitimine bizde katkıda bulunalım !
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Metin Güler

Bu şarkıyı bilmeyeniniz var mı? Bu türkü o kadar
meşhurdur ki kaç yaşında olursa olsun her Türk'ün
hafızasında Safiye Ayla'nın derlemesi yerleşmiştir.
Kimimiz de belki Zeki Müren'in 1965'deki
derlemesini
hatırlar. Hiç bir
Türk'ün “bu
şarkı Türk
şarkısı mıdır?”
sorusu aklından
geçebilir mi?
Hadi soralım.
"Katibim" Türk
şarkısı mıdır?
Çoğunuz belki
de "Tabii ki Türk şarkısı, böyle
soru mu sorulur?"
diyorsunuzdur.

Arnavutluk, Bosna, Makedonya, Sırbistan ve
Bulgaristan'ı kapsayan bir yolculuğa çıkar.
Her gittiği ülkede sadece sözleri değişmiş bir halde
bulur aynı şarkıyı. Ve ziyaret ettiği bütün bu Balkan
ülkelerinin insanları bu şarkıyı kendi milletlerine mal
etmektedirler. Kimi yerde bu şarkı bir aşk şarkısıdır,
kimi yerde bir ilahidir, ve kimi yerde bir savaş
şarkısı. Hatta bazı yerlerde bu şarkının milliyetçi
özellikleri vardır. İlk baktığınızda Balkan insanlarını
bağlayıcı bir özelliğe sahip olabilecek bu şarkının
(ve genelde bölge müziğinin), filmin ikinci yarısında
milliyetçilikle sıkı bağlantısından dolayı ne kadar
bölge insanlarını
birbirinden alçak
görme ve nefret
nedeni
olabileceğini
görüyorsunuz.

Her gittiği yerde
aynı şarkı
değişik sözlerle
söylenmektedir.
Yerel halk "Bu
bizim türkümüz" der. Ve her biri
bunu dediğinde, bir objektif
izleyici olarak bu sahneleri
izlediğiniz zaman gülesiniz gelir.
Dün Toronto'da Makedonya
Ama söyleyenler için bu çok
Film Festivali’nde gösterilen
ciddi bir konudur. Hatta
"Whose is this song?" (Bu kimin
yönetmen Adela çeşitli insanlara
şarkısı) belgeselinin Bulgar
"Bu şarkı Türklerde de var",
yönetmeni Adela Peeva tam da
veya "Sırp'ların değil mi bu
bu soruyu sorar. Konu şöyle
şarkı" dediğinde, "olur mu öyle
açılır. Bir gün İstanbul'da bir
şey, ne diyorsun sen yahu!"
restoranda bir kaç arkadaşıyla
gibisinden cevaplarla karşılaşır. Çoğu zaman bu
(ki bunların arasında, Türk, Yunan, ve bir Sırp da
cevaplar yönetmenle dalga geçer gibisindendir.
vardır) yemek yerken şarkıcının biri sahneye çıkar
Ama bir kaç yerde neredeyse kavgaya varan
ve "Katibim" şarkısını söylemeye başlar. Bir anda
boyutlara ulaşır. Özellikle bir ara yönetmen Adela
her biri "Bu bizim şarkımız yahu!" der ve tartışmaya
Sırbistan'ın bir kasabasında bir grup Sırp'a, bu
başlarlar. Bu tartışma Bulgar yönetmen Adela'nın
şarkının Bosna'da kullanıldığını anlatır ve onlara bu
ilgisini çeker ve küçüklüğünden beri bir Bulgar
şarkının ilahi versiyonunu dinlettirir. Bu dakikaya
şarkısı olduğunu sandığı "Katibim"in izinde
kadar yönetmenle beraber yiyip içen, bu şarkıdan
İstanbul'dan başlayarak sırayla Yunanistan,
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konuşma tarzlarından, restoran'da müzik eşliğinde
kollarını kaldırıp eğlenen insanlara kadar), sözde
bizi biz ve ötekini öteki yapan kültürümüzle
bağdaşmış simgelerin ve unsurların bile aslında
hemen hemen aynı olduğunu görüyoruz ama bunun
farkında değiliz. Farkına vardığımız zaman da, “bu
Bir izleyici olarak beni en çok etkileyen unsur, bölge
sizin değil, bizim!” diyerek birbirimizi ayırt etme
insanları olarak (Türk, Yunan, Sırp, Bosnalı, Arnavut
ihtiyacını duyuyoruz. Aklıma bizim ve Yunanlı'ların
vs) ne kadar birbirimizi birleştirici özelliklerimiz
"Baklava bizimdir!" gibi çeşitli un ürünlerini
olduğunu (özellikle bir kültürü belirleyen yemek ve
kendimize mal eden tartışmalar geldi. Ve dışardan
müzik gibi) ama nedense birbirimizi birleştirebilecek
bu tartışmayı gören bir insana bunun ne kadar
unsurları bile milliyetçi hissiyatlerden dolayı
gülünç geleceği…!
birbirimizden ayıran özellikler olarak
benimsediğimizi göstermesiydi. Birbirimize çok
benzediğimiz için (filmdeki kahvede oturan
Home/Ana Sayfa
yaşlılardan tutun, köylerdeki insanların hayat ve

konuşulurken eskileri hatırlayıp zamanını birlikte
şen şakrak eğlenerek geçiren gruptaki herkesin
yüzü birden değişir. Sinirler o kadar bozulur ki
yönetmen hanım art niyetle suçlanır ve neredeyse
dövülme noktasına gelir.

ANNOUNCEMENT
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CEZASI VAR
Jerry Çopuroğlu, TEP, CGA
jerry@jcprofessional.com

TelVergi
bir şekilde azalması tamamen adalet komitesinin
kararına dayanmaktadır. Bu kararların alınması
aylar sürebileceği gibi, her zaman da vergi
mükellefinin lehinde olmayabilir.
Vergi borçlarına tahakkuk ettirilen cezalar:

Gelir Vergisi Kanunu mükelleflerin bilerek veya
bilmeden yaptıkları birtakım hataları hiç
ummadıkları bir anda yakalayabilecek sayısız cezai
hükümler içermektedir. Bu ayki yazımızda bu
hükümlerin bazılarını gözden geçireceğiz.
Geç gönderilen vergi beyannameleri
Çoğu vergi mükellefleri 30 Nisan ya da (Serbest
meslek sahibiyse) 15 Haziran'da gelir vergisi
yükümlülüklerini zamanında yerine getiremez. Bu
yapılabilecek, maliyeti yüksek olan en kötü
hatalardan biridir. Bu durumda, Kanada Gelir
Vergisi Kurumu ("CRA") beyan edilen vergi
borcunun 5%’i kadar geç beyanda bulunma cezası
ve bunun devamında ödenmeyen vergi tutarı
üzerinden hesaplanan, her tam ay için ek % 1 geç
ödeme cezası tahakkuk ettirmektedir. Bu tutar 1 yıl
için 17% bir faize tekabül eder ki hesaplandığında
kişilerin bugünkü banka faizlerine bakıldığında
kolaylıkla kazanamayacakları bir rakamdır. Eğer
mükellefin ödeme zorluğu varsa, beyannamelerin
son gönderilme tarihinde gönderilerek en azından
5%’lik cezadan kaçınılması yararlı olacaktır.
Yukarıdaki hata üç vergilendirme yılında
tekrarlandığında, geç beyanda bulunma cezası bir
kat daha arttırılır, yani iki misline çıkarılarak ve 20
aya yayılarak, % 50 maksimum cezaya ulaşabilir.
Evet, bir yazım hatası değil yüzde elli.
Bu durumun düzeltilmesi için mükellefler ” Vergide
adalet” için başvurabilirler, ancak cezanın herhangi

Yukarıda belirtildiği gibi, zamanında beyanda
bulunmak suretiyle geç beyanda bulunma
cezasından kolayca kurtulabilirsiniz. Ne yazık ki,
vergi borcu faizinden kaçınılamaz. Faiz cezaları 30
Nisan tarihinden başlayarak ve günlük bileşik faiz
formülü uygulanarak, şu anda % 5 olarak
uygulanmaktadır.
Bazılarınız için inanıyorum ki bunu anlayabilmek zor
olabilir, çünkü Gelir Vergisi Kurumu mükelleflerin
almaya hak kazandığı ancak kendilerinin islerinin
yoğunluğu veya hatası nedeniyle iade etmekte
geciktiği tutarlara ancak 3% faiz ödemektedir.
Devletin bu küçük para hareketlerinde 2% kazanç
sağladığı aşikardır.
Peşin ödenmesi talep edilen vergi taksitlerine
uygulanan cezalar:
Bilindiği gibi, iki yıl üstüste vergi borcu tahakkuk
eden yüksek yatırım geliri veya serbest meslek
sahibi mükelleflerin üçüncü yıldan başlayarak, üçer
aylık dönemlerde peşin ödeme yapmaları talep
edilir.
Eğer taksit ödemeleri istenilen miktardan daha az
veya hiç yapılmamış ise bu ödemeler üzerinden %
5 oranında faiz talep edilir.
Ayrıca taksit ödemeleri geç veya gerekli miktardan
daha az ise bir de ceza ödemek zorunda
kalabilirsiniz. Bu gecikme cezası taksitlerin $1.000’
dan fazla olması halinde geçerlidir. Ceza aşağıdaki
gibi hesaplanır:
- $1000 veya
- Ödemek zorunda olacağınız taksidin dörtte biri
tutarının yüksek olan tutarı, 2012 yılı için ödemeniz
gereken toplam taksit tutarının faizinden düşülür.
Kalan tutar ikiye bölünerek ödemeniz gereken ceza
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CEZASI VAR
tahakkuk ettirilir.
Buna bir örnek vermek gerekirse:
2012 için, Bay İhmal ödemesi gerekenden daha az
taksit ödemeleri yaptı. Sonuç olarak, 2012 için fiili
taksit faiz giderleri $2.500 tutarındadır. Eğer Bay
İhmal, 2012 yılında herhangi bir taksit ödemeleri
yapmasa idi, taksitlere tahakkuk ettirilecek faiz
toplamı $3200 olacaktı. $3200’nin dörtte biri $800
olduğundan $2500’dan $1,000’i ($800’den yüksek
olan miktar) çıkarın. Farkı $1500. Daha sonra, bu
farkı ikiye bölün. $1.500 un yarısı cezası $ 750
olurdu.
Gayet tabii bu hesaplamayı ancak Gelir Vergisi
Kurumu bilebileceğinden ve sizin doğrulama
şansınız olmayacağından talep edilen tutarı, doğru
veya yanlış ödemek durumunda kalacaksınız.
Dolayısıyla sanırım taksitleri gecikmeden,
zamanında ödemek en doğru yol olacaktır.
Bildirilmeyen Gelirlere uygulanan cezalar
Bir vergi mükellefi dört yıllık bir süre içinde iki kez
gelir beyanında bulunmamak durumunda kalırsa
Kanada Gelir Vergisi Kanunu’nun 163(1) maddesi
gereğince ikinci kez beyan etmekten kaçındığı
miktarın % 20’sı oranında cezaya tabi olacaktır.
Burada ilk kez bildirilmemiş olan gelir miktarının
hesaplamada bir fonksiyonunun olmadığına dikkat
etmek önemlidir. İlk kez beyanda bulunulmayan
tutar $100 ve ikinci kez beyanda bulunulmayan
tutar $10.000 ise, ceza $2,000 olacaktır. Bu durum
önemsenmeyebilir ancak postada kaybolması olası
bir T3/T4/T5 düşünülecek olursa bu ceza birçoğumuzun başına gelebilir.

Page 43
TelVergi
kaydıyla günlük $25 kadar bir ceza uygulamasında
bulunabilir. Bu ceza ortada bir vergi ödemesi veya
kaybı olmadığı için birçoğumuza mantıksız gelebilir
ancak, son yıllarda bu yüzden cezalandırılan birkaç
kişiyle tanışmak fırsatını bulduğumdan üzerinde
önemle durulmasını söylemek isterim.
Böyle bir durumda olan mükelleflerin, bugüne kadar
beyanda bulunmadıklarından dolayı ceza gelmesini
beklemektense pişmanlık yasasından yararlanarak,
bu beyanlarını bir an önce yapmaları kendi
yararlarına olacaktır. Bu yasadan yararlanıldığı
takdirde her yıl için $2500 beyanda bulunulmayan
yıllar ile çarpıldığında tasarrufta bulunulacak vergi
cezasının ne kadar yüksek olacağı herkesçe
malumdur.
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

T1135 formunu göndermeme cezası
Daha önceki yazılarımı okuyanlar hatırlayacaktır.
Eğer Kanada dışında maliyeti $100.000 üzerinde
belirli türlerde yabancı mülkiyet sahibiyseniz,
gerekli T1135 Yabancı Raporlama Formu’nu her yıl
Gelir Vergisi Kurumuna göndermeniz gerekir. Bu
formun gerektiği gibi gönderilmediği durumlarda,
Gelir Vergisi Kurumu $2.500’den fazla olmamak
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CUMHURİYET’İMİZİN GÜL BAHÇESİ
Pervin Özdiler Hüner
Emekli Edebiyat Öğretmeni
Pervınhuner@hotmail.com

‘’Ülkemizde çağa dönük
Ne var ise hep aydınlık
Bilim san’at ve hürriyet
Çağdaş Laik CUMHURİYET
Atatürk’ten armağandır
Vazgeçilmez bir sevdadır...’’
- Süleyman Apaydın
Yıl 1965, 10 Kasım sabahı... İzmir Eğitim
Enstitüsü’nün o güzel bahçesinde günlerdir yapılan
hazırlıkların son safhasındaydık. Biz yatılı
öğrenciler, yine o sabah erkenden bir sevdayla
uyandık. O gün, Yüce Önder Atamız Atatürk’ü
anma günümüzdü. Kalplerimiz Atatürk sevgisiyle
dolu, biz öğretmen adayları, O’na layık Türk
gençleri olmaktan büyük bir gurur duyuyorduk.
O’nun izinde yürüyeceğimize dair bir kez daha and
içeceğimiz için çok heyacanlıydık.
Bizlere, Atatürk’ten armağan olan Cumhuriyet’imiz,
Türk Ulusu tarafından, her türlü özveri, özen ve
titizlikle korunmakta olup, Ata’nın izinde dev
adımlarlar atılmış ve atılmaktadır. Atatürk İlkeleri,
ilim ve irfanla, yurdumuzun dört bir tarafına yayılıp
yaşamakta. Kahraman halkımız, Kurtuluş Savaşı’yla
yoktan var edilen Ülkemizde, savaştan çıkar
çıkmaz, asıl savaşımızın Atatürk Devrimleri’ni
yaşatmak olduğunu çok iyi anlamıştı. Okullarda,
‘’Türk Dil ve Tarih Kurumu’nun gayretleriyle,
geçmişimizi öğrenip, geleceğimizi daha iyi
yönlendirebiliyoruz. Özgürlük simgemiz olan, Ay
Yıldızlı Bayrağımız özgürce dalgalanmakta,
Cumhuriyet’imizin gül bahçesinde çiçekler
açmakta...

Bayrağımıza olan sevgi ve sayğımızı, bizlere çok
küçük yaşlarda kazandıran sevgili büyüklerimiz,
değerli öğretmenlerimiz ışıklar içinde yatsın.
Anavatanından uzaklarda yaşayan bir Türk olarak,
Cumhuriyet’imize olan tutkumu ve bundan
duyduğum mutluluğu sizlerle paylaşmaya
çalışıyorum. Eminim sizlerin de bu konuda, küçük
yaşlarda, okul yıllarından kalma, değerli anılarınız
vardır. Son olarak, bir anımı da yazmadan
edemiyorum. Bildiğiniz gibi Türkiye’de, öğrencileri
motive etmek amacıyla, sık sık okullar arası kültür
yarışmaları yapılır. Ben de dördüncü sınıftayken, bir
şiir yarışmasında severek ve heyacanla bir şiir
okumuştum. Aynı şiiri yıllardır zaman zaman,
kendi başıma ezbere okurum. Çoğunuzun aşina
olduğu, şanlı bayrağımız için Arif Nihat Asya’nın
yazmış olduğu, Bayrak Şiiri’nden, şimdi beş
mısrasını gelin hep beraber okuyalım:
“Ey şimdi süzgün, rüzgarlarda dalgalı;
Barışın güvercini, savaşın kartalı,
Yüksek yerlerde açan çiçeğim.
Senin altında doğdum.
Senin altında öleceğim.”

Pervin Özdiler Hüner, Ata’ya Saygı Nöbetinde- 1965, İzmir
Eğitim Enstitüsü,
Atatürk’ü Anma Töreninden.
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CUMHURİYET’İMİZİN GÜL BAHÇESİ
Öğrencilik yaşamımda, severek yaptığım bu en
şerefli görevimi unutmam imkansız...
Her Cumhuriyet kutlamasında duymak istediğim,
(1975 de ilk kez Kilis’te Cumhuriyet Bayramında
çalınan) çok sevdiğim, aşağıda sözlerini vereceğim,
Cumhuriyet’imizin 50. Yıl Marşı ( Bekir Sıtkı
Erdoğan ) kulaklarımda şu anda çınlıyor.
‘’Biz yürekten bağlıyız 50 yıldır bu yolda,
‘’Yurtta barış ‘’ ilk hedef, ‘’Cihanda Sulh’’ parola
Kilis Kız Enstitüsü Öğrencileri, 1958 de Atatürk’ü Anma
Töreninde, Şiir Oratoryo’sundan.

O sabah erkenden, idare binasındaki odadan büyük
bayraklarımızı alıp, bahçedeki Atatürk Anıtının
önünde toplandık. Okul Müdürümüz Reşat
Postacıoğlu bizden önce gelip meşaleleri yakmaya
başlamıştı bile. Yukarıdaki fotoğrafda gördüğünüz
gibi, bayrağa sarılıp, dört öğrenci anıtın dört bir
yanında, yarım saat nöbet beklemeye başladık.
Her yarım saatte bir sabırsızlıkla sırada bekleyen
arkadaşlarımız nöbeti sessizce devralıyorlardı.

KÜBA’DA ATATÜRK BÜSTÜ

Oral ve Korkut Akalın
Nisan 2012 de Küba'da Atatürk Anıtını
ziyaret ederken

Koparamaz hiç bir güç bizi milli birlikten
Ata'mızın izinde koşuyoruz kol kola
Cumhuriyet, özgürlük, insanca varlık yolu
Atatürk’ün çizdiği çağdaş, uygarlık yolu.’’
Nice Cumhuriyet Bayramlarımızı gurur ve
mutluluklar içine kutlamak dileklerimle...
Home/Ana Sayfa
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KÜBA’DA ATATÜRK BÜSTÜ
Ulu Önder Atamızın o güzel büstünü görünce, çok
seviniyorlar, dünyalar onların oluyor. Oral Hanım ve
eşi Korkut Bey, Atatürk’ün Büstüne sarılıp,doya
Kanada’nın Toronto şehrinde, yarım asra yakın
yaşayan, Türk olduklarını, kültürümüzü çevrelerine doya, hayatlarının en derin en güzel nefeslerini
alırken, bu güzel anlarını ebedileştirecek fotoğraflar
en güzel tanıtan, Atatürk sevdalılarından bir aile
tanıyorum. İyi bir Türk ve aynı zamanda mükemmel çektiriyorlar. Büstün altındakü kaide iki metre
yüksekliktedir. Büstün hemen altında altındaki
bir Kanada’lı olan bu arkadaşlarımız, artık
metal levha üzerine, ‘’Türkiye Cumkuriyeti’inin
yaşamlarının en güzel devresi olan, emeklilik
Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Doğum Tarihi 19
yıllarını yaşıyorlar. Zamanlarını İstedikleri gibi
Mayıs 1881. Yurtta Sulh Cihanda Sulh’’ İspanyolca,
seyahatlerle geçirmekteler. Her adımlarını planlı
İngilizce
ve Türkçe yazılmıştır.
atarak ve hayellerini gerçekleştirmeyi başarabilmiş
bu yaşam ustalarının, geçen ay bana gönderdikleri
Türk olmaktan ve kahramanlıkları ile Tarihlere
bir fotoğraflarına hayran oldum.
sığmayan Büyük Atamız ile her zaman gurur duyan
Cumhuriyet’imizin kalbi Ankara’da doğup büyüyen, bu değerli arkadaşlarımızın, bu unutamıyacakları
Ulu Önder Atamızın devrimleriyle yetişen bu değerli değerli anılarını, foroğraflarıyla birlikte, sizlerle
paylaşmaktan gurur duyuyorum. Ayrıca, kendi
insanlarımız, araştırmaları neticesinde Küba’da
Atatürk’ün bir büstününün olduğunu öğrenip, illa da ölümüne kadar, kendi heykelinin yapılmasına bile
izin vermemiş olan Küba lideri, Fidel Castro’yu da,
bu büstü gidip görmek isterler. Bir çay sohbetine
Atatürk’e
olan saygısından dolayı takdir etmek
davet edip, geçekleştirdikleri bu tutkularını kendi
gerek. Belki bir gün bizler de Güney Amerika Ülkesi
ağızlarından dinleyince ben de çok duygulandım.
İşte, bu sevgili arkadaşlarımızın güzel öyküleri, yine Şili’nin Başkenti Santiago’da bulunan Atatürk anıtını
ziyaret ederiz. Bu anıt üzerinde Atatürk’ün rolyefi
Küba’ya uçmakla başlar. Küba’ya hemen yetişir
ve görkemli kaidesindeki levhada Atatürk’ün
yetişmez, ikinci gün, sabırsıkla, hedefleri olan,
evrensel kişiliği çok güzel bir ifadeyla yazılmıştır.
Büstün olduğu parkın yerini, adresi soruşturmağa
başlarlar. Nevar ki, kaldıkları otel, Havana’dan bir
hayli uzak. Taksiciler pek o kadar uzaklara gitmeyi
göze alamıyorlar.

Nice Cumhuriyet Bayramlarımızı, özgürce, sevinç ve
gururla, hep beraber kutlamak dileklerimle, tüm
okuyucularımıza sevgi ve selamlar.

Nihayet’’ parasını düşünmeyin’’, deyip, cesur
Pervin Özdiler Hüner
gördükleri bir şoförü ikna ederek yola koyuluyorlar.
Çok sıcak, uzunca bir yolculuktan sonra, sora sora,
aradıkları yeri buluyorlar. Güzel bir parkın içinde,
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KARMA KULLANIMLI YAPI ÖNERİSİ ve PROJECT NEUTRAL
Emre Yurga
emreyurga@hotmail.com

Ö

Bu ay ki yazımda, Telve okurlarına Toronto’daki iki
ayrı projeden bahsetmek istiyorum. Bunlardan ilki,
Frank Gehry’nin King Street West’teki karma
kullanımlı yapı önerisi. Bu yapı, kondo binalarının
haricinde OCAD Üniversitesi’nin bir kampüsüne de
ev sahipliği yapacak. Aynı zamanda, bu yapının
içerisinde, bu projenin sponsoru olan David
Mirvish’in geniş sanat koleksiyonundan oluşan bir
müze de bulunacak. Bu koleksiyonda, şu
sanatçılarin yer alması planlanıyor: Jack Bush,
Anthony Caro, Helen Frankenthaler, Morris Louis,
Robert Motherwell, Kenneth Noland, Jules Olitski,
Larry Poons, David Smith ve Frank Stella.

Diğer bahsetmek istediğim projenin adı da Project
Neutral. Bu projede amaç, Kuzey Amerika’nın ilk
karbon nötral mahallesini yaratmak. Bu proje için
Riverdale ve Junction mahalleleri pilot bölge olarak
seçildiler. Ayni zamanda bu bölgelerde karbon
kullanımına yönelik bir anket çalışması da
yürütülmektedir. Şayet bu mahallerde oturan Telve
okurları varsa, bu ankete iştirak edebilirler.

Frank Gehry’nin projesi iki ayrı ve birbirine taban
tabana zıt tepki oluşturdu. Genelde mimarlık
çevreleri önerilen proje de Princess of Wales
Tiyatrosu’nun yıkılması öngörülmesi nedeniyle
projeye çok olumlu bakmamaktalar. Ama bu
girişimi olumlu olarak karşılayan bir kitle de
mevcut. Mirvish, bu kuleleri bir kondo binası olarak
değil daha ziyade bir heykel olarak tanımladı.

Benim basın toplantısına gitmemin ana sebebi
gerçek inşa edilmiş binalarından çok Frank
Gehry’nin proje maketlerine olan ilgim. Çünkü bu
maketleri çoğu zaman inceleyebilmek olanaksız.
Frank Gehry daha çok maketlerle çalışan ve çizimi
daha ikincil bir plana iten bir mimar olduğu için,
maketleri gördüğünüzde projeyi daha iyi
okuyabiliyorsunuz. Bundan dolayı projenin
gelişimini, inşa ettiği birçok makette görmek
mümkün.
Basın toplantısında Gehry Toronto’daki ve dünyanın
birçok batı şehrindeki mimariyi banal olarak
nitelendirdi ve demokrasinin homojen ve çevreyle
bağlantılı bir şehir yaratmanın aleyhinde işlediğini
düşündüğünü söyledi. Çünkü herkes her istediğini
yapabildiği için bazı kötü müteahhitlerin bu durumu
manipüle ettiğini konuşmasına ekledi. Şu anki
projeye karşı çıkılmasına çok anlam veremediğini
ilave etti ve daha önceki projelerde de buna benzer
tepkilerle karşılaştığını, ancak projeler
tamamlandığında herkesin sonuçtan mutlu
olduğunu ifade etti. Aynı zamanda David Mirvish ve
Frank Gehry’nin yanı sıra ünlü sanatçı Frank
Stella’nın da bu projede yer alacağını söyledi.
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Project Neutral’ da, Frank Gehry’nin projesinde çok geri planda kalan sürdürülebilir yeşil tasarım ilkeleri
ön planda; ve mimarinin çevreye en az zarar verecek bir şekilde inşa edilmesi ve kullanılmasına yönelik
bir strateji yaratılması hedefleniyor. Bu proje çerçevesinde Junction ve Riverdale mahalleleri sakinlerine
kendi karbon kullanımlarını azaltmaya yönelik bilgilendirmeler sağlanmakta. Aynı zamanda kendi
yapılarını restore ederken ne gibi yolların kullanılacağına dair bilgilendirme oturumları yürütülmektedir.
Bu anket katılan her evin enerji, su, atık, ulaşım ve yiyecek seçimlerini ölçüyor. Anketi tamamladıktan
sonra, sizin karbon kullanım alanını tahmin etmek için bu faaliyetlerin yarattığı karbondioksit salınımını,
tahminlere dönüştürmek için cevaplarınıza emisyon etkenleri uygulanacaktır. Bu proje ile ilgilenenler,
www.projectneutral.org sitesinden gerekli bilgilere ulaşabilirler.
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TENCERE YUVARLANMIŞ KAPAĞINI BULMUŞ
Deniz Gülerman

Buharlı tencereleri oldum olası sevmemişimdir.

“Ayy çok rahat, hemencecik pişiriyor…” şeklindeki
övgü cümlelerinden daha çok, kabus gibi hikayeler
kalmış aklımda. “Buharlı tencereyi açarken, D.
G.’nin suratına patladı! Buhardan yüzü yanan D. G.
tanınmayacak bir halde, hastanede tedavi altında!”
şeklinde 3. sayfa haberi olmak, en büyük
korkularımdan biri… Kapak dediğin, kapattığında
cuk diye oturacak, ama sapından tutmanla birlikte
de açılacak. Korkarım dedim ya, kapağı
kendiliğinden açılan tencereleri tercih ederim ben.
Buharlı tencerenin kapağı fena sıkışıyor, zorlamak
gerekiyor. Kapakla tencere arasına girmemek
lazım, diye düşünüyorum…
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mı? Valla ben kendi kapağı kirli olan bir tencerenin
üzerine, aynı ölçüdeki başka bir tencerenin kapağını
kapatıveriyorum. Aralık kalıyor elbette bir
yerlerden, buhar kaçırıyor dışarı. “İdare” edecek
kadar işte… Ama hep idare edecek kapakları kullan
kullan, nereye kadar? Tencere de kendi kapağını
istiyor zamanla…
Ben çoğunlukla kapağını ararken oldukça gürültü
çıkaran çelik tencereyim. Bazen ümitsizlik halinde
içime kapanır, teflon tencere olurum. Belki de kendi
kapağımı bulduğumda, ben de bir buharlı tencere
olmak isteyeceğim… Kapağa bağlı:)

Çelik tencereleri de hiç sevmem. Amaaaann...
Kapağını her açıp kapattığında ses çıkartır; ocağın
üstüne koy, üstünden al, yine ses… Ayy bir de
kapağını bulmak için düşüp, yuvarlandığını
düşünsenize! Kim çeker o gürültüyü? Sırf gürültü
azalsın diye, koşarız hemen, yakalamaya çalışırız.
Yakalar yakalamaz da, kapağını oturturuz üstüne ve
kaldırırız ortadan, aman sesi çıkmasın daha da!
Teflon tencereler her zaman tercihimdir. Sessiz,
mütevazı ve şık. Görünüşü, rengi falan… Bir ağırlığı
var yani. Dolabımın kapağını her açtığımda, önünde
saygıyla eğiliyorum teflon tencerelerimin (dolabımın
aşağıda olmasıyla ilgisi yok eğilmemin, sadece
saygıdan). Çelik tencere gibi dibi de tutmuyor
yemeklerin. Kır iki yumurta çelik tencereye,
bakalım ne kadarını kurtarabiliyorsun! Teflon
tencere candır be candır!
Neden kapak, tenceresinin yuvarlanıp, onu
bulmasını bekliyor, onu da anlamış değilim. Belki de
tencere çoktan yuvarlanmış, ama benzer
özelliklerdeki başka bir kapağı bulmuştur? Olamaz
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oynarlar. Günümüzde oyunun hayata renk katan bir
öğe olmaktan uzaklaşıp, endüstrileştiğini de gözardı
etmemek gerek.

Oyundaki temel motivasyon unsurlarından biri olan
“kazanma” duygusu ve kurallara uymanın
sonucundaki ödüller (kimi zaman para, kimi zaman
Oğuz Bey’in Günlüğü’nden:
statü ya da seviye atlama) bana tam olarak bir iş
ortamını hatırlatıyor. Kendi isteğinizle iş yerine
Erken kalktım bu sabah. Trafiğe takılmadan,
gidersiniz. Sizden beklenen neyse kusursuzca
zamanından önce iş yerine vardım. Arkadaşlarımı
yerine getirmeye çalışırsınız. Sonunda da paranızı
selamlayıp, küçük bir kahvaltıyla işe başladım.
alırsınız belki de terfi edersiniz. Hatta güzel
Telefonum çok çalmadı şükürler olsun. İşleri öğlen
yemeğinden önce neredeyse bitirdim. Bu ay bonusu davranışlarınız, pozitif ilişkilerinizden dolayı küçük
hediyeler bile alırsınız. Oğuz Bey’in ofisteki günü bu
hak ettim. O büyük, manzaralı odaya tek başıma
açıdan bakıldığında tam bir oyun günüydü.
kurulup, birimin yöneticisi olacağım bu gidişle. Bir
Oyununa
bilgisayar oyunu ile renk kattı Oğuz Bey.
de şu sınavı atlatsam muhteşem olacak Maaşıma %
15 zam. Yemek zamanı gelmiş bile. Çıkmasam mı?
Kazanmaya odaklıdır oyunlar. Girilmeyen kapılardan
Bilgisayarda biraz oyun oynayıp kafayı dağıtayım
girer, gerçek yaşamda alamadığın değerleri alışvediyorum. Harikayım! Güzel skorlarla bitirdim oyunu
rişin kurallara uyarsan. Paranın gücü sonsuzdur. Bir
ama o son turda üstüste gelen mavi bloklar iyice
anda kral olursun oyunda. İki merdiven çıkamazken
sınırımı bozdu. Hava almak için parktayım. Çok
gerçek yaşamda, oyunda atlar-zıplar dünyayı kurtagüzel bir gün. Parkta çocuklar yaprakları kovalıyor,
rırsın. Gündelik hayatta yapamadığın herşeyi
yapabilirsin ama seni kontrol edenin oyunu yapan
olduğunu bilerek. Oyunda ancak senden istenen
neyse onu yapabilirsin. Çocukluğumuzda oynadığımız hırsız-polis oyunları, doktorculuk, yakan top…
gibi oyunlar, çok daha yaratıcı, aktif ve özgür
kalıyor bu günün oyunları ile kıyaslayınca. Üstelik
hiç kimseyi zengin etmezdik oynarken. Eğlence sınır
savaşına dönüşse de çoğu kez, karşı konulmaz bir
istek, bir bağımlılık oluşuyor oyuncuda. Oyun
yapanların bir hedefi de bu zaten.
Evet Oğuz Bey çok oynadı diyordum. Trafik de bir
oyun. alışverişte sıra beklemek de. Evdeki babalık
köpekler sincapları, sincaplar kuşları… Çok hareketli rolü de bir oyun ve kızının basketbol maçı da öyle.
burası bu gün. Akşama kızımın basketbol maçı var. Oyun, Oyun, Oyun… Parkta koşuşturan hayvanlar,
Ofise dönüp herşeyi tamamladım. Biraz erken
çocuklar. Hep bir oyunun içindeyiz.
çıktım bugün. Markette sıra çok ama beklemeye
Aslında herşey oyun! Tanrının karşısında da birer
değer. Alışveriş de tamam! Kızımla gurur duyuyorum. Basket maçı harikaydı. Çok heyecanlandım oyuncu konumundayız. Tanrı da oyunun içinde
kaybedecekler diye. Hergün antreman yapıyorlardı doğal olarak. Onun için de belirlenmiş roller var.
Koruyup-kollayacak, adil olacak, dua edeni duyabu maç için. Bravo size gençler. Emeklerinizin
cak… Kurallar belirlenmiş.
karşılığını aldığınız için çok mutluyum. Bir gün de
böyle geçti…
Oyun kurgusaldır. Oyuncuyu içine çeker ve gönüllü
bir eylemdir. Kurguda kişiler, mekan, zaman
Oğuz Bey, oyun dolu bir günü daha geride bıraktı!
önceden belirlenmiştir. Oyuncu ve seyirci herşeyin
Nasıl mı? İnsanoğlu Homo Ludens’tir diyor Johan
bir kurgu olduğunu bilerek zaman zaman coşar,
Huizinga. Homo Ludens Latince “oyun oynayan
üzülür,
umutlanır. Oyun kültürün bir parçası olarak
insan”, “oyuncu insan” anlamlarına geliyor. İşin
karşımıza
çıkar ama kendi başına kültürden önce de
ilginç yanı yalnız insana özgü bir kavram değil bu.
vardır.
Bilindiği gibi hayvanlar da tıpkı insanlar gibi oyun
Romeo & Juliet—Fight Thybalt
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Çocukken oynadığımız oyunlar, bir bakıma gerçek
yaşamdaki rollerimiz için bir ön çalışmadır. İlk el
becerilerimizi, paylaşma duygumuzu, ilk sözcüklerimizi hep oyunla ve taklit ederek pekiştirir, gerçek
yaşama hazırlık yaparız.
Oyunu eğlenceden öte bir hırs, zaman tüketen
asosyalleştiren sanal bir hazza dönüşmesine izin
vermeden oynamalı. Oyun öyle ki mutluluğa ve
zamana hükmetme gücüne de sahiptir.
Eğlencedir diye geçiştiremeyiz “oyun”u. Oyun ciddi
bir hazırlık gerektirir. Oynarken gönüllü de olsa
zorluklar içeren bir kurallar bütünüdür. Oyun
kültürden de eskidir. Doğu-batı her kültürde önemli
bir yeri vardır oyunun. Her uygarlık kendi kimliği,

The Little Years by John Mighton (Tarragon
Theatre). Growing up in the 50s, a young woman's
interest in science is dismissed by her family.
Previews Nov 7-13. Opens Nov 14 and runs to Dec
16. $48-$53, seniors $38-$43, students $27,
previews $21-$24, rush $13. 30 Bridgman. 416531-1827, tarragontheatre.com.
Endgame by Samuel Beckett (Soulpepper). A blind
man who is unable to stand gives orders to his
servant, who is unable to sit, in this absurdist
tragicomedy. Previews Oct 26-30. Opens Oct 31
and runs to Nov 17. $51-$68, student $32, rush $5
-$22. Young Centre for the Performing Arts, 50
Tank House Lane. 416-866-8666, soulpepper.ca
Romeo And Juliet by William Shakespeare (Hart
House Theatre). The classic tragedy about lovers
from conflicting families is retold. Opens Nov 7 and
runs to Nov 24. $25, student/seniors $10-$15. 7
Hart House Circle. 416-978-8849,
harthousetheatre.ca

“The Little Year” oyununundan bir sahne

inancı ve geçmişi doğrultusunda oyunlar oynamıştır.
Birlikte yapılan her eylem bir bakıma oyundur.
İbadet, spor, dans, müzik…Bir kukla gösterisi ya da
bir opera, belki de futbol maçı.
Oyunun en güzel, en keyifli biçimlerinden biri de
tiyatro sanatıdır. İzleyene de oynayana da çok
şeyler katan zengin bir sanat dalıdır tiyatro. İçinde
duygu, düşünce, edebiyat, müzik, dans, tarih,
dekor, neredeyse herşeyi barındırır.

Endgame—Samuel Beckett

Kasım‘da Toronto’da birbirinden güzel oyunlarla
yeni Tiyatro sezonu da başlıyor.
Bir önerim var. Bilgisayar oyunlarından, Facebook
oyalamasından biraz uzaklaşıp güzel bir oyun
izlemeye ne dersiniz?.
İşte seçtiklerim:
http://www.tarragontheatre.com/season/1213/thelittle-years/
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With the CHEVROLET Equinox in the “Deep West” of CANADA
Varol Karslıoglu

Part-1: Vancouver, Vancouver Island &
Victoria

My longest test drive in Canada

This was the longest and toughest test drive I ever
had. Nevertheless, this trip was one worth taking.
Driving across southern British Columbia up to
Alberta’s spectacular Banff was almost a life-time
adventure. And my
road mate was a
Chevrolet Equinox,
one of the most
successful models of
the bow tie brand in
the last three years.
The Downtown Area consists almost The compact SUV is
produced also in
entirely of condos
Canada. General
Motors (GM), to
meet the high
demand for Equinox
and the Terrain, its
cousin, fired up the
production and
moved to a threeshift pace in
Ingersoll, Ontario.

Canada Place is also the terminal
for cruise ships heading for Alaska
and elsewhere

First Impressions
GM provided a range-topping LTZ version with 2.4
liter, 182 HP four-cylinder Ecotec (gasoline) engine

WHEELS & ROADS

with variable valve
timing, a six-speed
automatic transmission
and all-wheel drive to
support my discoveries
in British Columbia and
Even in the sky you can grow a
Alberta. I started in
tree
Burnaby, in the Greater
Vancouver Area and returned the vehicle to the
same location (Carter, a GM dealership) after five
days and a total mileage of 2485 kilometers.
To me, the exterior design of the Equinox is
evolutionary. It is cute and modern, but does not
deter a conservative Chevy driver either.
After the exterior design, it is very important to me
to gain familiarity with and “like” the dashboard.
The interior design gives a very strong first
impression thanks to high quality materials and
workmanship. Such a quality perception for a Chevy
would be almost impossible less than 7 years ago.
Well, it may sound a bit strange but think of this:
When you drive your car, this is the part which
always captures your eyes. The horizontally angled
center console and dashboard was nice and the
extension over the navigation screen largely
avoided a reflection. Smart solutions don’t have to
be expensive. The dashboard is largely identical to
the one in the Cruze and this makes a lot of sense
from the cost point of view. Mrs. Chrystal Windham,
Interior Design Director and a woman was
responsible for the “inside”. Probably one small
drawback was that the center console is populated
with too many buttons reminding me of the
“crowded” purse of a woman. Maybe, this is some
sort of female signature.
The model I drove costs almost 40 grand. It is a
tough asking price for a Chevrolet, even if the
leading brand of GM, like other brands in the group
made a huge progress in quality. However, you can
undercut this price by even a couple of thousand
dollars through campaigns, manufacturer and
dealer incentives and tough bargaining.
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apology for the discriminatory policies and
subsequent exclusion of Chinese Immigrants from
1923 to 1947. In the closer past, tens of thousands
of Chinese moved to Canada and Vancouver
particularly when Britain handed over the control of
Hong Kong to China in 1997. They were worried
about the future under the communist governance.
Money poured into Canada and the city of
Black Frog in the historic Gastown offers superb
Vancouver benefited from it most. Even if these
fish & chips and beer
fears largely did not come true and Hong Kong
managed to maintain its semi-independent status,
the movement of wealth made Vancouver the most
In the compact SUV category with competitors like;
expensive city in Canada in terms of housing prices
Toyota RAV-4, Honda CR-V, Hyundai Tucson and
(the average home price was $961K around mid of
Ford Escape, the customer is the king.
2012). The spectacular growth of China in the last
three decades helped as well. However, ask a
Vancouver: The Ocean City
native Vancouverite and you will probably trigger
For many years, Vancouver has been leading the
anger. I met someone who said that “he lives in a
list of the most livable cities in the world. Why?
condo not bigger than a truck bed and pays around
This was the first question I attempted to answer
$40K of property tax.” A food critic from Vancouver
as I started to
recently talked to Heidi Hollinger, the host of the
discover the third
famous documentary series: “Waterfront cities of
biggest city of
the World.” He confessed: “I do not believe that my
Canada. Greater
child will be able to afford a house here.”
Vancouver Area
However, no city is immune to economic crises and
has a population
uncertainties. Since this summer, house prices in
of 2, 3 million.
Vancouver dropped about 30 per cent.
Waiting in Horseshoe Bay to cross to
The name
Vancouver Island
Well, property prices set aside, Vancouver is really
originates from
Captain George Vancouver, an officer of the British beautiful. The core of the city is a peninsula
between the Pacific Ocean and the Port of
Royal Navy who explored and charted North
America’s northwestern Pacific Coast regions during Vancouver. The famous Stanley Park, the gateway
his expedition between 1791 and 1795. The city is to the city is four square kilometers big and to me
Canada’s gateway to the Far East. Sixty per cent of a symbol of quality of life and a proof why
Vancouver is one of the most livable cities. Stanley
the population is of the Asian descent and mostly
Park is a piece of earth for the people of Vancouver
Chinese. The first Chinese people arrived here in
the late 19th century to work at the construction of and offers almost everything imaginable for a
healthy and sustainable life style. Biking,
the Trans Pacific Railway. They shed blood and
swimming, canoeing, dog walking and almost
tears for a united Canada through this railway.
everything else you can imagine to enjoy and
(Remember the fact that British Columbia joined
the Confederation on the condition of the extension environmentally sustain your life is available here.
of Trans-Pacific Railway until Vancouver.) However,
Vancouver is an environmentally conscious city and
Canada did not always appreciate their efforts. In
motor vehicles are not always appreciated.
2006, Prime Minister Stephen Harper offered a full
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Snow is still here in July. Mt.
Washington near Comox,
Vancouver Island

I was lucky since I
saw mostly the sunny
side of the city. I have
a friend who told me
he witnessed almost
two months of
uninterrupted rain in
winter.

Fortunately, as I was
walking in Canada Place, I did not have to worry
about the rain. Being one of Vancouver’s landmark
buildings, Canada
Place was opened for
Expo 1986 and its
fabric roofs
resembling sails
provoke comparisons
to the famous Sydney
Nick (Necmi) grows organic
Opera.
strawberries in his backyard, in
Courntenay

If you want to bring
your car to Downtown,
it costs around 10 dollars per hour. And beware of
the new posting system in the parking near the
Canada Place. This is an unmanned facility. You
have to record your license plate number as soon
as you enter the parking area and pay just before
exiting. Otherwise, you may be subject to a fine
which doubles the normal parking fee.
Eating at Vancouver

In walking distance from the Canada Place, Black
Frog is a nice place to have some wonderful fish
and chips and a huge selection of (bottled or tap)
beer. You can
hear the
whistle of the
famous Steam
Clock, only
steps away
from here,
every fifteen
minutes while
Dancing boats on Sunday morning in the
sipping your
waterfront of Victoria, BC
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Heineken or Molson.
After an early dinner break in this beautiful place in
historic Gastown, I sat behind the steering wheel
and crossed the Lions Gate Bridge to North
Vancouver. It was nice to watch the city from a
distance. It was a pity that I did not have the time
to climb to the Grouse Mountain, the have a
wonderful panoramic view of the city. (I came back
a couple days later. But this time, Vancouver was
so rainy and you could not see anything from the
top.)
Vancouver Island
To cross from Horseshoe Bay to Nanaimo in the
south middle section of the Island, I took the ferry
and it lasts one hour and 45 minutes. I stayed in
Courtenay, where my wife’s aunt and her husband
live. I spent a short and wonderful time with them.
Our trip with the Equinox covered parts of the
Comox Valley in the middle and southern regions of
the Vancouver Island. This beautiful piece of land,
with 19K
square
kilometers is
close to the
size of Thrace,
Turkey’s
European
part. My trip
here was as
The Empress Hotel at the heart of Victoria is
s symbol of a bygone era which still
intense as
influences today
inspiring. On
the same day,
I joined a barbecue party under the sun, touched a
piece of snow on top of the Washington Mountain
and had to patiently yield to the deer and elks on
the streets of Comox, the central town of the valley
with the same name.
Victoria, the Capital
Victoria is the capital of British Columbia. The
beautiful city is located on the southern tip of
Vancouver Island and is 187 km from Courtenay.
With a population of around 344,000 (including the
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greater
metropolitan area)
it is relatively
small even for
Canada but gives
you the flavour of
Old England with
The ferry cruise from Victoria to
its beautiful
Vancouver is a feast for your soul and
gardens, Victorian
eyes
and Georgian
Architecture. At
around 10 a.m. on a wonderful Sunday morning I
arrived at the harbour front of Victoria, BC’s
capital. After watching the waltz of the boats in the
inner harbour, I navigated the corridors of the
Empress Hotel, which witnessed the magnificent,
old days of the British Empire and insists to do so
with its tea ceremonies. This is a tribute to
Victorian times.

WHEELS & ROADS

more than one hour and attracted a few thousand
participants from across the province and even
south of the border.
Back to Vancouver and Beyond
A three hour stay was definitely not enough for this
beautiful city. However, my “mission” had a tight
schedule and I took the ferry from Sydney, about
25 kilometers north of Victoria to Vancouver.
Thanks to wonderful weather, I spent most of the
travel time on the open deck of the ferry and
reached the mainland in less than two hours.
As the tires of the Equinox touched the ground
again in Tsawwassen, 40 kilometers south of
Vancouver, the real adventure on the road was just
beginning.
In Part 2: The Fraser Valley, Kamloops,
Rogers Pass, Banff and the Okanagan Valley

As I was preparing to leave, the police blocked the
roads for a spectacular gay parade which lasted

Let’s Contribute to Girls’ Education in Turkey !
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TURKISH MUSIC

Dr. (méd/tıp) İlhami Gökçen
ilhamigo@hotmail.com

As noted before, the modern educational system in Turkey required its own songs and the first
ones were adaptations of the existing European songs. The modern Turkish state also required its own
songs and marches and the very first one was again an adaptation from an existing European song.
Selim Sırrı Tarcan (d. 1957), who went to Sweeden to receive physical education training,
brought back the notations of the songs he liked when he returned to Turkey in 1911.
For this one particular song composed by Swede Felix Korling, the Turkish song-words were
adaptad by the poet Ali Ulvi Elöve (d. 1975). Thus, the original Sweedish title of the song, Tre trallende
jäntor (= The three trallala singing girls), became Dağ başını duman almış
(= Smoky is the mountain-top) in Turkish. The song was also developed into a march. After it was first
sung by the students of the Teacher’s College in İstanbul (İstanbul Erkek Muallim Mektebi), the march
became widely-known throughout the country.
Atatürk liked this march and sang it while making his historical voyage by boat to Samsun, where
he encouraged others to sing with him. Atatürk and his group sang the march again during their historic
trip to Ankara from Eastern provinces.
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The march later became associated with Youth (Gençlik Marşı) and became the official March of May
19th, the Youth and Sport Festival (Gençlik ve Spor Bayramı).
Dağ başını duman almış (Smoky is the mountain-top)
Gümüş dere durmaz akar (Silvery stream runs all the time)
Güneş ufuktan şimdi doğar (The sun will soon rise from the horizon)
Yürüyelim arkadaşlar (Let us all march together)
Refrain
Sesimizi yer gök su dinlesin (Let the earth and the sky listen to our voices )
Sert adımlarla her yer inlesin (Let the earth resound with our firm marching)
Bu gök deniz nerede var (Where is there such a sky and see)
Nerede bu dağlar taşlar (Where is there such mountains and rocks)
Bu ağaçlar güzel kuşlar (These trees and beautiful birds)
Yürüyelim arkadaşlar (Let us all march together)
Refrain
Kaynak:
Etem Üngör. Türk Marşları. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 1965.

Eğitim İçin El—Ele !
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ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ’Nİ DESTEKLİYORUZ !

Sevgili Okurlarımız,
Bu sayımızda Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
ve faaliyetlerini sizlere tanıtacağız.

Toplam: 62.497 burs verildi.
3.

Derneğin tanıtımına geçmeden önce ülkemize ait
bazı istatistiki verileri (MEB 2011 verileri; OECD
4.
2010 verileri ve EU 2011 verileri) sizlerle paylaşmak
istiyoruz;
•

Türkiye, 2011 BM İnsanı Kalkınma
raporunun İnsanı Kalkınma Endeksi
sıralamasında 187 ülke arasında 92. sırada

•

Zorunlu eğitim 8 yıl olmasına rağmen
ortalama eğitim süresi kişi başına 5.97 yıl.
Bu oran erkeklerde 7.01, kadınlarda 4.96 yıl

•

İlköğretimden ortaöğretime geçiş oranı %
69.33. Kız çocuklarında bu oran %66.14

•

2011 Eğitim Raporuna göre; Türkiye’de 1824 yaş arası gençlerin 44.3%’u eğitimi
bırakıyor, bu oran AB genelinde %14.4.
Türkiye’de üniversite eğitimli kişi oranı %
14.7

•

“Anadolu’da Bir Kızım Var Öğretmen
Olacak”:

•

•

İlk ve ortaöğretim Burs Projesi- 9 farklı
projeden oluşuyor. Bu kapsamda 2012’de
18.818 kişiye ulaşıldı . 14.154’u Meslek lisesi •
olmak üzere Toplam: 54.650 burs verildi
2.

“Bir Işık da Siz Yakın” Üniversite Bursları:
2012’de 9.057 kişiye ulaşıldı. Bu kapsamda

“Okul Yapımı”:
Yurdumuzun değişik yörelerinde, 30 köy
okulu, 24 ilköğretim Okulu, 5 anaokulu, 1
lise ve 1 üniversite eğitim birimi yapıldı.

Diğer Eğitime Destek Projeleri :

•
Çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve çağdaş
topluma ulaşmak amacını güden Çağdaş Yaşamı
Destekleme Derneği (ÇYDD), ülkenin “çağdaş
uygarlık düzeyinin üzerine çıkması” ülküsü için bilgi,
beceri ve deneyim birikimiyle, gönüllü çalışan bir
•
sivil toplum örgütüdür.

1.

7’sı üniversite kampüsünde olmak üzere 37
öğrenci yurdu yapıldı

Ayrıca, 2011 yılı içinde, Diyarbakır Silvan
Dorukardı Mezrası ,Çağdaş Yaşam Türkay
Türköz Dorukardı İlköğretim Okulu’na iki ek
sınıf, ve Manisa’da 2 derslikli Demirci
Çağdaş Yaşam Usumuş Köyü İlköğretim
Okulu yapıldı.

Türkiye 25-34 yaş arası kadınlarda %7.1 lik
üniversite mezunu oranıyla OECD ülkeleri
içinde sonuncu sırada.

ÇYDD, 1995 yılından bu yana toplam 117.147
öğrenciye (62.497 üniversite bursu ve 54.650 ilk ve
ortaöğretim bursu olmak üzere) burs verdi. Bu
kapsamda gerçekleştirilen projeler:

“Kız Öğrenci Yurtları Yapımı” :

•

Okul Öncesi Eğitimi Desteklemek Amaçlı
Anasınıfları ve Oyun Parkları projesi
kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı
ilköğretim okullarında bugüne kadar: 751
anasınıfı donanımı ve 555 oyun parkı
kuruldu.
Çocuklarda, gençlerde ve tüm insanlarda
okuma isteği ve alışkanlığının geliştirilmesi
için yürütülen Kitaplık Projeleri kapsamında
1.187 kuruma kitap, kitaplık ve kütüphane
kurulumu konusunda destek verildi.
Orada Bir Okul Var, Uzakta… projesi
kapsamında 409 okulun bilgisayardan
projeksiyona, her türlü onarımdan öğrenciler
için kışlık bot – kaban- kırtasiye yardımına
kadar tüm ihtiyaçları karşılandı.
115 Yatılı İlköğretim Bölge Okuluna(YİBO)
pansiyon binası yapımından, kütüphane
donanımına, yemekhane binası yapımından,
ıslak zeminlerinin yenilenmesine kadar
katkıda bulunuldu.
34 Anadolu Güzel Sanatlar Lisesine
ihtiyaçları olan müzik aletleri temin edilerek
gönderildi.
Toplum, Gençler ve Çocuklar için Kültür ve
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ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ’Nİ DESTEKLİYORUZ !
Eğitim Merkezleri’nde, İlçe Milli Eğitim, Halk
amacıyla eğitim ve kültür merkezlerimizi
Eğitim Müdürlükleri ve üniversiteler ile
çoğaltmak
işbirliği yapılarak yetişkinlere ve çocuklarına
•
Okul öncesi, kitap, kitaplık, Orada Bir Okul
yönelik eğitime destek hizmetleri ile sağlık,
Var, YİBO’lara destek gibi eğitime destek
hukuk, çocuk- kadın ve insan hakları, aile içi
projelerine devam etmek
iletişim ve aile ekonomisi konularında
seminerler verilerek ailenin sosyal ve
Bu güne kadar ÇYDD’den burs alarak 2010-2011
kültürel gelişimine katkıda bulunuldu.
öğrenim döneminde orta öğrenim kurumlarından
mezun
olan 3.831 kızımızın şu an 827’sı Türkiye’nin
•
İstanbul’da 22.000 den fazla kadına okuma
dört
bir
yanında çeşitli üniversitelerde ve
yazma öğretildi.
bölümlerde okumaya hak kazandı.
Derneğin gelecekteki hedefleri :
Marmara Üniversitesi İngilizce Dış Hekimliği
bölümünü kazanan Adıyaman-Kahta’dan bir
•
İlk ve orta öğretimde eğitim gören kız
kızımız; “ Dokuz kardeşiz, bir kardeşim özürlü,
çocuklarımıza burs desteği vererek daha
ağabeylerim çalışmıyordu, ekonomik olarak çok zor
fazla kızımızın eğitimde fırsat eşitliğinden
durumdaydık. Burs için başvurdum ve kabul
faydalanmasını sağlamak,
edildim. ÇYDD sayesinde okul masraflarımı
•
Çeşitli alanlarda Meslek Lisesi burslarını
karşıladığım gibi kıyafet ve kitaplar alabildim.
artırarak, destek veren kurumlarla çeşitli
Sınava bu kitaplarla hazırlandım ve başardım. Önce
staj imkanları sağlayarak kız öğrencilerin
çok başarılı bir dış hekimi olmak istiyorum. Sonra
istihdama katılımını sağlamak
ben de kız öğrencileri okuturum. Kadınlar da
erkeklerin yaptığı her işte başarılı olabilir.” diyerek
•
Lise bursu alan kız öğrencilere eğitime
duygularını ifade ediyor.
destek projelerini çeşitlendirip,
yaygınlaştırarak öğrencilerin üniversite ve
İnanıyoruzki hepimizin yüreğimizde taşıdığımız
meslek hayatına katılımlarını artırmak
ülkemize ve gençlerine destek hedefine; ancak
•

Kız öğrencilerin eğitimlerine devamlarında
önemli bir sorun olan barınma ihtiyacını,
gereksinim olan bölgelerde kız öğrenci
yurtları yaptırarak karşılamak

•

İlköğretim çağındaki öğrencilere yönelik
sanata, spora ve çevreye destek projelerini
yaygınlaştırmak

•

Daha çok üniversite öğrencisinin eğitimine
destek vererek meslek sahibi olmalarına
katkıda bulunmak

•

güçleri ve imkanlar birleştirilir, elele çalışılırsa
ulaşılabilir.

Sizler de bu eğitim seferberliğine, birikimleriniz ve
desteklerinizle katılabilir, kişisel olarak, ailece ya da
arkadaşlarınız ile birlikte katkı sağlayabilirsiniz.
Çalıştığınız, yönettiğiniz kurumun adına burs
projeleri geliştirebilirsiniz.

Biz de Telve okurlarımızı ülkemizdeki
eğitim seferberliğini desteklemeye
yardıma çağırıyor ve ÇYDD’ne destek
amaçlı Ocak ayında düzenlemeyi
ÇYDD’den üniversite bursu alıp mezun olmuş
planladığımız faaliyette sizleri de
gençlerle şu anda üniversite bursu alan
aramızda görmek istiyoruz.
öğrencileri yönderlik projesi ile bir araya
getirerek, derneğin mezunları ile olan bağını
güçlendirmesi ve burslu öğrencilerin kişisel
gelişimlerine destek olunması, çalışma
hayatına geçişte kişisel/mesleki olarak
güçlendirilmesi

•

Yetişkin, çocuk, kadın…toplumun her
kesiminin eğitim-sağlık-hukuk-sosyal ve
kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak
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ASUMANCA LEZZETLER
Asuman Dinçer

Sevgili Telve okuyucuları,
Sevgili editörümüz Evnur, Telve’nin Kasım sayısınının Atatürk ağırlıklı olacağını belirtince, ben de
Atamız’in en sevdiği yemek olan ’kuru fasülye’ tarifimle sizlerleyim bu ay.
Manastır Askeri Lisesi yıllarından kalma bir alışkanlıkla, Atatürk’ün en sevdiği yemeğin kuru fasulye
olduğunu ifade eden, bu nedenle mutfakta kuru fasulyenin hic eksik olmadığını kaydeden ahçısı Sn.
Atay,"Ne zaman isteyeceği belli olmadığı için, biz her sabah mutlaka kuru fasulyeyi hazır ederdik. İster
Çankaya'da olsun, isterse Dolmabahçe'de, kuru fasulye yemeği yapardık. Hatta trenle yolculuk yaptığımız
zamanlar bile ilk yaptığımız yemek, kuru fasulyeydi'' diye anlatırmış... Ben de bir yemek blogu yazarı
olarak sevgili Ata’mı, aramızdan ayrılışının 74. yılında, en sevdiği yemeğin tarifini sizlerle paylaşarak
anmak istedim...
Seni özlüyoruz Ata’m...

Güveçte Kuru Fasulye Pilakisi

Malzemeler:

 2 su bardağı kuru fasulye
 1 büyük boy kuru soğan
 2 diş sarımsak
 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı
 3-4 adet sivribiber (acı seviyorsanız, 2 tanesini acı tavsiye ederim)
 2 yemek kaşığı domates salçası
 3-4 adet kabukları soyulmuş domates
 Kaynar su
 1 tatlı kaşığı deniz tuzu, 1 tatlı kaşığı şeker
Taze nane ya da maydanoz (isteğe bağlı)
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Hazırlanması:

 Kuru fasulyeleri akşamdan yıkayıp, tencereye koyun . Üzerini geçecek kadar soğuk su ilave edip,
sabaha kadar bekletin. Sabah suyunu degistirin, üzerini 4 -5 parmak geçecek kadar su koyup tencereyi
ocağa alın, kısık ateşte fasulyeler yumuşayana kadar pişirin (suyu az gelirse kaynamış su ilave edin).
 Fasulyeler haşlanırken üzerinde köpükler oluşacaktır, bu köpükler fasulyenin gazıdır. Bunları delikli
kepçe ile alırsanız, fasulyenizin gazını azaltmış olursunuz...

 Soğanı ve sarımsağı yemeklik doğrayıp 2 yemek kaşığı zeytinyağı ile soğanlar şeffaflaşana kadar

güveçte kavurun. İrice doğranmış biberleri ilave edin, en son salçayı ve küp küp doğranmis domatesleri
de ekleyip bir süre daha kavurun.

 Eritmeden haşladığınız fasulyelerin suyunu süzün, soğuk sudan geçirin.
 Pişirme suyunu süzdüğünüz fasulyeleri, üzerini geçecek kadar kaynar suyunu, tuzunu ve şekerini de
koyup, güvecin ağzını varsa kapağı ile, yoksa bir kat yağlı kağıt, üzerine 1 kat folyo ile güzelce kapatın.

 Önceden ısıtılmış 375F - 190C fırında 2o-25 dakika daha pişirin.
Soğuduktan sonra, servis tabağına alıp, üzerine “isteğe bağlı“ taze nane veya maydanozu doğrayarak
servis yapın.
Afiyet olsun.

http://www.arnavutcigeri.blogspot.com/
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BEN MUSTAFA KEMAL'İM

ŞİİR KÖŞESİ

Nilgün Erinç

En büyük bayramımız 29 Ekim Cum-

huriyet bayramından sonra hüzünlü
Kasım ayına girdik. Her 10 Kasım'da
Ata'mızı andığımızda Kasım ayının
kasvetli havası ağır bir şekilde çöker yüreğimize.
Yaprakların artık iyice döküldüğü, havanın buram
buram kış koktuğu, kazakların, paltoların naftalın
kokularıyla yine dolaplarımıza geri dönmesiyle
hüzünlerin en büyüğünü yaşarız 10 Kasım'larda.
O'nu kaybetmenin acısını bir kez daha yaşarız, bir
kez daha duyarız yüreklerimizde.

74 yıl oldu onu kaybedeli, ama onun anısı bizim
halkımızın genlerine çelik gibi işlemiş, O gelmiş ve
gelecek tüm nesillerin kanında varolacak, damarlarımızda coşkuyla akacak. O'nu unutmamız hiç
mümkün değil. O çünkü bizim bir parçamız, her bir
hücremize işlemiş, varlığımızın can damarı
olmuştur. Nefes aldığımız havayı, üstünde
yaşadığımız güzelim toprakları, ve dünyanın hayran
olduğu vatanımızı O'na borçluyuz. Sen ölmedin ve
ölmeyeceksin Ata'm, çünkü biz yaşıyoruz, Sen'de
bizle yaşıyorsun ve yaşayacaksın. Herşeye rağmen..
Aşağıdaki şiir Sen'i çok güzel anlatmış. Tekrar
Ata'mızın anısı önünde saygıyla eğilerek bu şiiri
sizlerle paylaşmak istiyorum.
Sevgilerimle..

Bu yılda yine aynı coşkulu hüzünle andık Ata'mızı.

BEN MUSTAFA KEMAL'İM
Ey milletim! Ben Mustafa Kemal'im,
Çağın gerisinde kaldıysa düşüncelerim,
Hala en hakiki mürşit değilse ilim,
Kuruşun damağım dilim,
Özür dilerim,
Unutun tüm dediklerimi
Yıkın diktiğiniz heykellerimi..
Özgürlük hala
En yüce değer
Değilse eğer,
Pirangalı kalsın diyorsanız köleler,
Unutun tüm dediklerimi
Yıkın diktiğiniz heykellerimi..
Yoksa çağdaş medeniyetin bir anlamı,
Ortaçağa taşımak istiyorsanız zamanı,
Baş tacı edebiliyorsanız
Sanatın içine tüküren adamı,
Unutun tüm dediklerimi
Yıkın diktiğiniz heykellerimi..
Yetmediyse acısı şiddetin, savaşın,
Anlamı kalmadıysa
Yurtta sulh, dünyada barışın,
Eğer varsa ödülü
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Silahlanmayla yarışın,
Unutun tüm dediklerimi
Yıkın diktiğiniz heykellerimi..
Özlediyseniz fesi peçeyi,
Aydınlığa yeğliyorsanız kara geceyi,
Hala medet umuyorsanız
Sıhtan, şeyhten, dervişten,
Şifa buluyorsanız
Muskadan, üfürükçüden
Unutun tüm dediklerimi
Yıkın diktiğiniz heykellerimi..
Eşit olmasın diyorsanız
Kadınla erkek,
Kara çarşafa girsin diyorsanız
Yobazın gazabından ürkerek,
Diyorsanız ki okumasın
Kadınımız kızımız
Budur bizim alın yazımız,
Unutun tüm dediklerimi
Yıkın diktiğiniz heykellerimi..
Fazla geldiyse size
Hürriyet, Cumhuriyet,
Özlemini çekiyorsanız
Saltanatın, sultanın,
Hala önemini anlayamadıysanız
Millet olmanın,
Kul olun, ümmet kalın,
Fetvasını bekleyin şeyhülislamın.
Unutun tüm dediklerimi
Yıkın diktiğiniz heykellerimi Rahat bırakın beni...
- Süleyman Apaydın
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Melek Ökten
UNUTTURAMAZ...! Seni hiç kimse ATAM. Unutulsak da biz!... Her yerde sen, her
şeyde sen, bilmem ki nasıl söylesem!.. Cumhuriyetimizin kurucusu, ulu önder,
eşsiz insan! İzindeyiz yüce Atam!...

Atatürk Bir Çıkıştır, Varış Değil

Ata’ma Mektup

Atatürk bir çıkıştır, varış değil.
Varmak tükenmek demek, Atatürk tükenmez,
varmak ölüm demek, Atatürk ölmez.
Ben ölürüm, benimle bir eksilir Atatürk,
sen doğarsın, o doğar, başkaları doğar;
sizinle bin doğar, bin çoğalır, bin yücelir,
dünya sürer, yaşam sürer, sürer Atatürk.

Uygarlık için savaş olur mu?
Uygar bir ulusta silah sesi duyulur mu?
Söyleyin kardeşlerim, uygarlık bu mu?

Atatürk bir yönün adı, özgürlüğe, uygarlığa, ileriye
bir parlamış, bir sönmüş, işte yolun demiş,
Atatürk bir ufkun adı, dağın değil,
Himalaya kadar bile olsa, dağın değil.
Dağ durur, oysa ufuk yürür.
Her ufukta Atatürk büyür.
Her ufukta yenilenir bir kez.
Atatürk bir ilk hızdır doğadaki, tohumu çatlatan bir güç,
kozayı delen ilk vuruş, kuşun kanadındaki ilk günü,
koş demiş, atıl demiş sana, durulur mu?
Atatürk durmuş mu ki sen durasın?
Atatürk susmuş mu ki sen susasın?
Atatürk ölmüş mü ki sen ölesin?
Atatürk bir kavganın adı, her gün yenilenen,
her gün değişen düşmana karşı.
Bilgisizliktir bu düşmanın adı çok kez,
geriliktir, aptallıktır, dönekliktir.
Çıkarcılık, neme gerekçilik, vurdumduymazlık,
korkaklık, eyyamcılık, yalancılık,
bir bakarsın topla tüfekle yürür üstüne,
bir bakarsın gülücüklerle, okşamalarla gelmiş,
bir bakarsın, seni ta içinden kemirir bir kurtçuk.
Atatürk bir ak törenin, bir buluncun adı,
her gün bizi bir kez daha uyaran,
her gün bizi bir kez daha yürüten doruğa.
Yiğitliğe, namusluluğa, doğruluğa,
her gün bir kez daha yarışalım diye kendisiyle,

o en güzele, en yüceye, en doğruya…
Orhan ASENA

"Yurtta barış, dünyada barış." diyen Atanın
evlatlarıyız.
Barışın olmadığı ulusta uygarlık aramayız..
"Gözyaşı, kan" nedir bu Atam?
Sen böyle mi bırakmıştın bizleri,
Uygarlık derken bunu mu kastetmiştin?
Sanmam ki bizi böyle görünce sevinesin,
Hiç sanmam uygar olduğumuzu düşünesin!
Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmamızı istemiştin.
Ya bunu unuttuk,
Ya da seni yanlış anladık.
Uygarlığı; Irak'ı kan gölüne çeviren,
Afrika'daki aç çocukları görmezden gelen,
Hiç barış nedir bilmeyen
Uluslarda arar olduk..
Sen ki "Yurtta sulh, cihanda sulh"
diyordun Atam..
Nereye baksam SAVAŞ,
Nereye baksam KAN!
Unuttuk birşeyleri, unuttuk Atam...
Büşra Dilara KARACA
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MUSTAFA KEMAL HAVASI
Köylülerin oturduğu bir kahvede
Söz edilirken güz ekiminden birdenbire
Şavk vurması gözlere ulusal imeceden
Doğrulup kalması bir ulusun, öyle bir hava.
Aşka benzer, şevke benzer, Ferhad'ın dağ delmesi
Künk döşemesi, su çekmesi Amasya'ya
Mustafa Kemal'in kağnıları taş taşırken
Ulu yapıların yükselmesi, öyle bir hava.
Bir savaş alanı ovalarda, tepelerde
Sakarya'dan uzun, Sakarya'dan zor
Ve Mustafa Kemal atlısının getirdiği haber:
Düşman bozulmuş gidiyor, öyle bir hava.
Herkes kurtuluş ordusunun eri gibi
Yeniden bir alan savaşı verir gibi,
Gerilik, karanlık, yoksulluk karşısında,
Dumlupınar zaferi gibi, öyle bir hava.
Düş gibi, yarın gibi, hemen yarın gibi
İki bin rakımlı tepe alınmış gibi,
Davul zurna şenlik dernek köylerde
İzmir'e varılmış gibi, öyle bir hava.
Öyle sade, öyle umutlu, öyle halkça,
Güzel işlere doğru kavak gölgesi yollardan,
Çankaya'daki bağ evinden bir sabah sanki,
Ankara'ya iniyor Mustafa Kemal, öyle bir hava.
Sivas köylüklerinde buğday yetiyor,
Halkım yamasız urbalar içinde,
Mustafa Kemal'in kara tahtası başında
Herkes dilediğini yazıyor, öyle bir hava.
Ölünün toprak bölünmüş, yaşayana verilmiş,
Emek kul olmaktan kurtarılmış
Gül açıyor bahçelerde tütün, mısır, incir
Şıkır şıkır oynuyor kızların ellerinde, öyle bir hava.
Köy okulunun bahçesine bayrak çekilende
Selâm durmamız kardeşliğe ve insanlığa
Kardeşliğe bayrağımızdan bir şey katmamız,
Güller katmamız insanlığa bayrağımızdan, öyle bir hava.
Ve en güzeli demiryollarımızdan sanki
Mustafa Kemal geçecekmiş gibi,
Soracakmış gibi bize ıssız istasyonlarda,
Ne yaptınız? Yaptıklarımızın sevinciyle, öyle bir hava.
Sularda çamur yok, dupduru bir ırmak
Gönüllerimizin ta içinden akıyor
Kardeşlik denizine aşk dalgalarıyle,
Kıyısına yaşantıların güller bırakarak, öyle bir hava.
Şiir diyeceksiniz, insanlığın kız kardeşi şiir
O mu? Bağımsızlık gülü emek menekşesi
Bir seher tazeliğiyle sarmış ulusumuzu
Mustafa Kemal havasında gelecektir... öyle bir hava
Edip AYEL

HAVZA YOLLARINDA MUSTAFA KEMAL
Muhmur dağın başında bir duman, bir duman,
Mustafa Kemal'in başında daha bir duman
Dağ düşünür gündüz gece başından duman gitmez,
Mustafa Kemal düşünür gündüz gece başından duman
gitmez,
Dağların başında duman eksik olmaz,
Soy yiğidin başından duman eksik olmaz.
Mahmur dağının dumanlarına baktı da dedi.
Mustafa Kemal, Köroğlu olmak ne güzel şu dağlarda,
Tutmak gece gündüz denizlerin yolunu, yol vermemek,
Üşümek, ateş yakmak, yola düşmek ne güzel,
Bölmek orta yerinden gemilerin getirdiği güneşi,
Bir sana bir bana vermek ne güzel!
Çakal dağının eteğine vardı ki Mustafa Kemal,
Vakit alaca karanlık, dağın eteğinde bir kahve,
Kahvede düze inmiş eşkıyalar, Karadeniz uşakları,
Kaynıyor Erzurum işi semaver, çay demleniyor.
Uyanmış su, gözleri adamların, susuz gözleri sıcak,
Mustafa Kemal baktı, tanıdı, hepsi halk.
Oturdular, hep beraber çay içtiler,
Ordan burdan, dereden tepeden konuştular,
Sabah güneşi gelip bağdaş kurdu bir yana,
Yarı karanlıktı yüzleri birden aydınlandılar,
Acı çekmiş, susamış, dağ çizgileri sert
Mustafa Kemal'in gözlerinde tek tek ışıdılar.
Çıktı kavak yaylasına "oh!" dedi, Mustafa Kemal,
Ölmez be, insan bu vatanı sevince,
Halk kokusudur, güller çimenlerden gelir,
Ovaları sürenler aşağıda, ormanlarda bıçkı sesleri,
Dağılmış Mahmur dağının dumanları
Çekip cümle türküleri bir dere ışıltısıyla akar.
Havza'ya vardım ki, kulağımızı koyalım bir,
Bağımsız yaşamak diyelim bir, dinle ne ses verir?
Havza pazarına inmiş allı morlu köylüler,
Çıkarlar ormanlardan gizli gizli çağıralım, bir,
Gelirler toplanırlar ateşimize, onlar için yaktık,
Özgür yüreklerin soluğunu üflesinler bir.
Sevelim dedi, Mustafa Kemal, sevelim bir,
Selâm verelim bir, selâm alalım bir,
Halk olmak ne güzel şeydir arkadaşlar,
Şu sabah çayını içelim bir, kardeşçe sıcak.
Yüzümüzü yunalım şu dereden bir,
Sonra kursunlar darağacını kavgamıza,
Asarlarsa assınlar bizi düşlerimizden!
Ceyhun Atuf KANSU

Home/Ana Sayfa

Page 66

Volume 6, Issue 44

DUYURU

Home/Ana Sayfa

