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Evnur Taran 

aetaran@globalserve.net 

 

Sevgili Okuyucularımız, 

Dünya’mız yerli yerinde duruyor… Evet, ateşi daha 
da artıyor, bir çok yerinde kanamalar acılar, açlık - 
kuraklıklar var, ekmek aslanların ağzında, din-
mezhep kavgaları içimizi yakıyor, ama 7 milyar 
nüfusu ile yaşlı Dünya’mız hala dönüyor!.. Maya’lar 
yanıldı, ama bu oyunu bizim şirin köyümüz Şirince 
kazandı galiba..  Yakında Şirince beş-altı-yedi 
yıldızlı otellerle resort/tatil köyü haline dönüşürse 
hiç şaşırmayalım.. 

Bir kaç gün içinde 2013’e gireceğiz. Son yıllarda 
yeni yıllar çok hızla peş peşe gelmeye başladı.. Ben 
çocukken hiç böyle olmuyordu!. Yeni yıl’ı beklerdik..  
Aylar önce “Milli Piyango- yılbaşı bileti” alınır, 
günlerce heyecanla zengin olma ihtimalimizin 
gerçek olacağı günü beklerdik. Yılbaşı 
eğlencelerimiz de çok yalındı; bırakın kanalları, 
televizyon’dan bile bi-haberdik, topu topu bir 
tombalamız vardı.. Ama o yıllarda çok mutlu idik. 
Dünya haberleri pek bizlere ulaşmazdı. Günlük 
gazetelerde ince, tek bir sütun’da “Dış Basın’dan” 
başlığı altında, bir takım haberler okunurdu, ama 
bu tür haberlerle pek de heyecanlanmazdık. 
Dergiler, mecmualar da aklımızı karıştıracak sayıda 
değildi. “Hafta” diye haftalık bir dergi vardı, 
babacığım her yıl sonunda, yıl boyunca özenle 
biriktirdiği sayıları ciltletirdi. Kırmızı renkli cilt 
kapakları Aralık sayısında hazır gelirdi. Koca koca 
ciltler çocuk ellerimin taşıyamayacağı ağırlıkta idi.. 
Bir kırmızı rengi hatırlıyorum, bir de, İstanbul 
Üniversitesi Astronomi Bölümü’nden bir profesörün 
yazdığı ilmi bir makaleyi: “Ay’a Gidilemez!.. ve, 
Nedenleri”… 

2012’de insanoğlu Mars’a daha güçlü bir araştırma 
robot’u indirdi.. 2013’de bakalım neler olacak..?
Telve’miz de yeni yıla hazırlanıyor. Günümüz 
teknolojisinin bütün imkanlarından yararlanaca-
ğımız bir yeni yıl planlıyoruz. Yakında sizlerle 
paylaşacağız. 

Bu sayımızda dört yeni köşemiz var: Daha önce 
bazı sayılarımızda yazıları çıkan Uluç Özgüven, 
devamlı yazmak üzere “et cetera” köşesi ile 
aramızda. 

Onur Ulu, Bilim ve Teknik köşesinde.. Onur, ilk 
yazısında “Aerogel”i açıklıyor. 

Montreal’den Deniz Merdanoğulları, fotoğraf 
köşesinde ilk fotoğraf kitabı “+90”ı bizlere tanıtıyor. 
+90, özellikle Kanada’lı dostlarımız için 
düşünebileceğimiz mükemmel bir hediye seçeneği. 

Diğer yeni köşemiz; Ferda Ayan ile “Moda”! Evet, 
ilgi ile okuyacağınız bir köşemiz daha… 

Aramıza yeni katılan yazar arkadaşlarımıza hoş 
geldiniz diyoruz! 

Turkish Society of Canada gönüllüleri, bu yıl da 
Councillor Michael Thompson’ın “Project 
Engagement – Christmas Food Drive” 
kampanyasına katıldı. Haber yazısını Hülya 
Sayın’ın kaleminden okuyoruz. 

Turkish Society of Canada'nın 2012 yılı Olağan 
Genel Kurulu ve 6.yıl kutlaması 2 Aralık 2012 Pazar 
günü North York Civic Center'de yapıldı. Bu haber 
yazısını Deniz Küçükçeylan hazırladı.  

“Dr. Mehmet Danış – Be Unreasonable Award”unu 
Telve yazarlarımızdan Metin Güler’in kazanması 
hepimizi gururlandırdı. Tebrikler Metin Güler! Ödül 
ile ilgili haber Nesime Aşkın’ın kaleminden. 

“Be Un-reasonable” köşesinde Dr. Mehmet Danış, 
bu award fikrinin nasıl doğduğunu anlatıyor.  Ve 
hemen arkasından Metin Güler’in ödülü alan yazısını 
okuyoruz. 

Prof. Dr. Mustafa Koç, “NASA Korkulacak Bir şey 
Yok Dedi” başlıklı yazısında dönem dönem 
yaşanılan korkuların tarih içindeki seyrini sosyolojik 
bakış açısıyla yazıyor..  

Toplum Haberlerimiz’de, George Brown College’daki 
Türk Öğrencilerden gelen bir haber yazısı ve 
fotoğraflar göreceksiniz.  Genç Türk’lerimizin bu 
başarılı girişimlerini yürekten kutluyoruz! 

“et cetera” da, Uluç Özgüven’den “Türk Usulü 
Mavi Ronda”… Ne güzel bir konu yakalamış Uluç 
arkadaşımız! 

Elvan Eryöner Denizkuşu yine incilerini sermiş 
satırlarına… 
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Dr. Haluk Özçelik, vücuttaki şişlikleri açıklıyor. 
Hepimizi ürküten bir konu.. Merakla 
okuyacağınızdan eminim. 

Çocuk Gelişim ve Aile Uzmanı’mız Sevda Akıllı, 
“Bebeğinizle ilk 3 Ay” konusunu işlerken, anne-
babalığın ilk kritik ayları üzerine bizleri 
bilgilendiriyor. 

Bilim ve Teknik Köşemiz’de Onur Ulu, “Aerogel”i 
bizlere açıklıyor. Bakalım gelecek sayıda Onur neler 
yazacak..? 

Telve’mizin kurucu editörü Esra Tokmakçı, 
yazılarını İstanbul’dan göndermeye başladı. Bizim 
için çok güzel bir bağlantı! 

Erkan Sarıoğlu, bisiklet sevdası uğruna yola 
devam ediyor ve Saskatchewan’nın uçsuz bucaksız 
canola tarlalarının yanı sıra pedal çeviriyor. 

Kağıtsız (Elektronik) vergilendirme: Jerry 
Çopuroğlu’ndan çok bilgilendirici bir yazı daha.. 

Bu ay’ın ilk günlerinde Emre Yurga ile birlikte 
“FoodShare”i ziyaret ettik. Sizlerle paylaşmak 
istediğimiz yeni bir konu: “Yiyecek Çölleri ve 
Banliyölerdeki Seyyar Pazarlar”.. İlginizi çekeceğini 
ümit ettiğimiz bu konu üzerine Emre’nin yazıları 
devam edecek. 

Halifax’tan Fısıltılar’da Deniz Gülerman’dan çok 
güzel bir yazı daha okuyoruz. 

Gelelim Noel Baba’ya… Sevda Başarır, Akdeniz’de 
doğan Noel Baba’nın hikayesini ve Nardugan 
Bayramı’nı anlatıyor.. Sevda’dan çok ilginç bir yazı 
daha.. 

“Wheels & Roads” köşesinde Varol Karslıoğlu’nun, 
geçen sayıda başladığı “Deep West of Kanada” 
turunun ikinci bölümünü okuyoruz. 

“...Gökyüzünde İsa ile... Tur dağında Musa ile... 
Elindeki asa ile... Çağırayım Mevlâm seni...” Dr. 
İlhami Gökçen, “Turkish Music” köşesinde değişik 
kültürler ile Türk-İslam Kültürü’ndeki müzik 
uygulamalarını ahenkli bir şekilde birbirlerine 
bağlıyor. 

ÇYDD (Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği)ni 
destekliyoruz! Tuba Akan Postacı, ÇYDD Ankara 
Şubesi Başkanı Sn. Ayşe Ceyhan ile yaptığı 
röportajı bizlerle paylaşıyor. 

Asuman Dinçer, “Asumanca Lezzetler’’ köşesi ile 

yine cok kreatif bir tarifle sayfalarımızda: Patates 
püresinden çam ağacı... 

Şiir Köşemizde Nilgün Erinç, “Güle Güle 2012” 
derken, Melek Ökten, “Nice Güzel Yıllara” diye 
devam ediyor.. 

“Moda İmajdır”… Yeni köşe yazarımız Ferda 
Ayan’dan zevkle okuyacağınız yepyeni bir yazı.. 

Sunay Akın Toronto’ya geliyor!! Berk Aygör, bize 
Sunay Akın’ı tanıtıyor.. Bu tanıtım sayfalarında Sn. 
Akın’ın gösterisi ile ilgili detaylı bilgileri bulacaksınız. 

Telve Yayın Grubu olarak Hepinizin Yeni 
Yılınızı Kutluyoruz! 
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Hülya Sayın 

 

 

 

“Turkish Society of Canada” gönüllüleri ile, Toronto 
Belediye Meclis Üyesi (City Councillor) Michael 
Thompson’ın 6 yıl önce başlattığı ve artık 
geleneksel bir hale gelen “Project Engagement – 
Christmas Food Drive” kampanyasına bu yıl da 
katıldık.  

19-20 Aralık 2012’de Scarborough - Ellesmere 
Community Centre’daki etkinlikte Ay-Yıldızlı t-
shirt’lerimiz ile oldukça büyük bir ilgi topladık. Bizler 
gibi, diğer komüniteler ve kiliselerden gelen gruplar 
da kendi logo’larını gösteren t-shirt’ler giymişlerdi, 
ama göğüslerimizdeki Ay-Yıldız’ımız ile en çok 
dikkat toplayan grup biz olduk.  

Geçen yıl sayıları 250 olan ihtiyaç sahibi aile sayısı 
bu sene 300’e cikmişti.  Her aile için 5 kutu olmak 
üzere 1500 koliye 2 gün boyunca 10,000 kilonun 
üstünde et, taze sebze-meyva, konserve, bebek 
mamaları, meyva suları ve kutulanmış yiyecekler 
yerleştirildi. 

İlk gün, kolilere yerleştirilecek gıda maddelerinin 
sınıflandırılması, 10-20 kiloluk çuvallarla gelen un, 
patates ve meyvaların küçük torbalara 
yerleştirilmesi ve önce büyük bir bilmece gibi 
görünen karton levhaların kutu haline getirilmesi ile 
geçti. Kutuları düzgün halde ve çabuk yapmayı 
öğrendiğimizde bu işe kendimizi öylesine 
kaptırmıştık ki 1500 kutu’nun nasıl  tamamlandığını 
anlamadık bile..  

İkinci gün büyük bir sürpriz ile karşılaştık: Bize 
verilen istasyonda sıra olmuş çalışırken aniden 
takım liderimiz, Toronto Belediye Başkanı Rob 
Ford’un etkinliğe geldiğini ve bizim masamızda, 
bizim ile beraber çalışacağını bildirdi. Aniden 
etrafımızı TV istasyonları’nın kameraları, fotoğraf 
çeken medya ekipleri sardı..  Günün sonunda, 2 
ana TV kanalında ve ana haberlerde grubumuzun 
göğüslerinde Türk Bayrağı ile görüntülenmesi bütün 
yorgunlukları unutturup, en büyük keyfi yaşattı 
hepimize.  

Councillor Thompson, her zamanki gibi gönüllüler 
ekibimizi organize edip, etkinlik ile koordinasyonu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üstlenen Cenk Sayın’a Türk Toplumu’nun 2 yıldır 
kendisine destek vermesinden büyük memnunluk 
duyduğunu özellikle belirtti: “Altı sene önce 75 
aileye servis vererek başlatılan bu organizasyonun 
her sene büyüdüğünü ve bu sene 300 aileye 
ulaştıklarını” söyleyen Councillor Thompson: 
“Umuyoruz ki önümüzdeki yıllarda daha farklı 
alanlarda daha büyük gruplarla destek almaya 
devam ederiz, nezdinizde Türk Toplum bireylerine 
teşekkürlerimi sunuyor iyi seneler diliyorum" 
şeklinde duygularını dile getirdi.  

Turkish Society of Canada gönüllülerinden bu 
etkinliğe katılan arkadaşlarımız: Bilge Özyetiş, 
Serdar Özyetiş, Nermin Kahramanoğlu, Evnur 
Taran, Hülya Sayın, Cenk Sayın, Onur Ulu ve de en 
genç gönüllümüz Aylin Erzurumluoğlu'na çok çok 
teşekkürler.  

Bir sonraki etkinlikte buluşmak üzere, 
Hepinizin Yeni Yılı kutlu olsun! 
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Deniz Küçükceylan  

kucukceylan@skillsforchange.org  

 

 

 

Turkish Society of Canada'nın 2012 yılı Olağan 
Genel Kurulu ve 6.yıl kutlaması 2 Aralık 2012 Pazar 
günü North York Civic Centre'de yapıldı.  

Divan Başkanı Ahmet Gökgöz’ün, açılış konuşması 
sonrasında,  Yönetim Kurulu Başkanı Rüçhan 
Akkök, Turkish Society of Canada’nın 2012 yılı 
içinde gerçekleştirdiği etkinlikleri içeren Yönetim 
Kurulu Faaliyet Raporu’nu sundu.  Akkök yaptığı 
konuşmada: “TSC adına ve diğer toplum kuruluşları 
ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz, sayısı 12 bulan 
etkinlikle, derneğimizin hedefleri doğrultusunda 
ülkemizi ve kültürümüzü Kanada’da tanıtmaya, 
Geleneksel Ramazan Bayramı yemeği, 23 Nisan 
Çocuk Bayramı  Kutlaması ve 10 Kasım Atatürk’ü 
Anma etkinliği ilede, Türk toplumunu bir araya 
getirme çalıştık” dedi.  

Yazı kadrosu ile gelişen ve büyüyen aylık bültenimiz 
“Telve” ile artık sesimizi sadece Kanada’ya değil, 
Türkiye’ye de ulaştırabiliyoruz” dedi.  

Genel Faaliyet Raporu’nun ardından, dernek 
saymanı  Sayın  Cihat Enbatan, derneğin Mali 
Raporunu sunarak, üyelere, derneğin finansal 
durumu hakkında bilgi verdi. Denetim Raporunun 
sunumunun ardından Faaliyet ve Mali Raporunun 
onaylanması sonrasında, katılımcılara söz verilerek 
öneri ve dilekler alındı. 

Genel Kurul toplantısı sonrasında Dr.Mehmet 
Danış 'Be-Unreasonable' ödülünü kazanan Sayın 
Metin Güler'e ödülü verilerek, sayın Güler’in 'The 
Man on the Cliff' isimli kısa metrajlı filmi gösterildi. 

Film gösterimi sonrasında katılımcılar ve yönetim 
kurulu üyeleri, Turkish Society of Canada’nın 6. 
yılını küçük bir resepsiyonla kutladı. 
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Nesime Aşkın 

 

Back in May of this year, I was 
honoured to be chosen by Rüçhan 
Akkök to be one of five judges on the 

Selection's Committee for the Be Unreasonable 
Award founded by Dr. Mehmet Danış. She had 
approached me because of my experience on 
another Selection Committee for our community, 
the Gönül Angıner Award. I was ecstatic on many 
levels, but mostly for the fact that our community 
is lucky to have another generous sponsorship of 
an award that will support and inspire post-
secondary students who are active in the Turkish 
Canadian community.  

Our Selection’s Committee was composed of Erdem 
Erinç, Erdem Denizkuşu, Pınar Özyetiş, Dr. Danış 
and myself. Our first meeting as a committee 
consisted of discussing the award's rules and 
regulations, setting deadlines, and internal 
administrative guidelines for ourselves. We were 
extremely fortunate to have Pınar's expertise as a 
lawyer advise us on how to phrase and outline the 
application documents with the appropriate legal 
wording. Once we had completed the application 
forms for the award, we waited patiently for the 
applications to come in. Because it was the first 
year of the award, we made sure to promote the 
award as much as possible through the media, 
internet, and social networks. We were successful 
because in total we had 5 applications, which is a 
great start for a new community award! 

The application consisted of an essay that was 
judged "blindly" by all of the Selection Committee 
members. In other words, we did not know the 
names of the applicants, which removed any bias 
towards the applicants. The essays were prepared 
for us to be read by Pınar's colleague at work who 
volunteered her time to assist us. Each essay was 
marked by the five of us, and the applicant with the 
highest grade was be the winner of the Be 
Unreasonable Award. We had excellent 
applications, and we read a variety of essays that  

 

 

 

 

 

 

 

 

were truly inspirational and motivating on many 
levels. But our decision to pick the winner was 
unanimous - with a perfect score, we had all 
equally given our highest mark to Metin Güler 
whose essay was moving and had struck an 
emotional cord with all of the judges. As a member 
of the Selection Committee, we were very fortunate 
to have had his application and ease our ability to 
select a winner. Once you read his essay, you will 
understand why he is this year's winner. 

The Be Unreasonable Award was given to Metin on 
December 2, 2012 at the Turkish Society of 
Canada's Annual General Assembly meeting at the 
North York Civic Center. We also had the 
opportunity to watch Metin's Movie "The Man on the 
Cliff". Metin has decided to pursue a full time career 
in film making. Metin's 'thinking-out-of-the-box' 
ambition is a risk many people in society would not 
take. But he has taken this challenge and I would 
like to take this opportunity to wish him the best of 
luck in with his achieving his dreams! 

I would like to take this opportunity to thank each 
and every member of the Selection Committee and 
members of the Turkish Society of Canada for 
volunteering their time to facilitate the success of 
this award and as always, it is a great pleasure to 
work with all of you. I would also like to give my 
heartfelt thanks to Dr. Danış for being such an 
inspiration to provide this award. I commend him 
for his actions and I am so proud of how someone 
so young is giving back to our community in this  
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Soldan Sağa: Metin Guler, Dr. Mehmet 
Danış ve Rüchan Akkök 
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fashion. It's his positive energy and attitude that 
gives strength to the back bone of our community. 
And finally a special message to those youth who 
are in our community - do not be shy to apply for 
this award or other awards in our community. 
These awards are here to provide you with not only 
financial support, but to commend you for your 
efforts in our Turkish and Canadian Community. 
Your actions and dedication to "be unreasonable" 
and make a significant impact on society are an 
inspiration and your community wants to 
acknowledge that.  
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Be Unreasonable Award, the Selection's Committee Perspective 

Metin Güler  

Dr. Mehmet Danış ve Metin Güler Turkish Society of 
Canada Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte  

Let’s Meet Nesime Aşkın... 

Nesime was born in Canada many moons ago and lived in Whitby with her 2 younger sisters (Nazime 
and Sinem) and parents (Saime and Munir). She moved to Toronto to attend undergrad at the University 
of Toronto (U of T). She completed both her Hon.BSc. and Master of Science degree in this subject and is 
currently completing the PhD program in the Department of Physiology at U of T.  

She has volunteered in various student groups on campus and was a teaching assistant for various 
physiology courses too. Nesime has an artistic side and has been drawing and painting since she can 
remember. Most of her artwork features wild life which she brings to life via various mediums such as 
pencil, oil painting, stipple, and photography. Her summer trips to Turkiye as a child inspired her to 
pursue knitting and crochet and her latest handiwork includes making jewelry from semi-precious stones 
and other gems.  

Her love for marine mammals and its environment as a young girl lead her to volunteer for the 
“Oceanographic Environmental Research Society (OERS)” in 1999, a Canadian charity committed to the 
education and research of marine mammals, and rescue/rehabilitation of animals after disasters (natural 
or man-made). She began by donating her artwork to OERS to use for educational/research purposes, 
and now resides on their Board of Directors and is Head of the Art Department.  

Nesime keeps in touch with her Turkish roots - from her performance as Nasrettin Hoca at the Turkish 
Pavilion in Carassauga Festival in 2006, she has given public seminars to different Turkish Canadian 
organizations. Since 2008, she is on the Selection Committee for the “Gönül Angıner Award” which she 
received in 2007, and is currently on the Selection Committee for the “Be Unreasonable Award”. 
Recently, she was on the organizational committee for the Turkish Canadian Youth's 29 Ekim celebration.  
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The idea of an award is not original. There are nu-
merous wonderful awards available in the Turkish 
Community. What is unique about this award is the 
concept of using the winner’s merits and their story 
to inspire others and to create a self-propagating 
chain of annual applications. In years to come, I 
hope the award will spawn a life of its own, both 
rewarding and creating inspiration.  
 
As for the Peculiar name of the Award... 
 
I truly believe that reason and reasonable thought 
is the number one killer of dreams and a constant 
limit to greatness.  
No great deed or person is borne of reasonable ex-
pectations.  
As Turks we are the sons and daughters of figures 
that have shattered reason. Our own Sultans have 
sailed ships on land to conquer an Empire.  
In our folklore, our beloved Nasreddin Hoca has ut-
tered the phrase 'what if!' in the face of reasonable 
objections that an entire lake cannot be turned into 
yogurt. And out greatest general, our Ataturk has 
defied reasonable pleas to concede, to surrender, 
too many times for me to mention today. 
 
At the inception of this award, careful thought and 
discussion by the 5 member committee produced a 
clear criteria for the award.  Once the application 
criteria was agreed upon, the committee designed 
the evaluation and selection process.  In order to 
prevent any bias, the applicants were screened by a 
legal administrator and in order to maintain com-
plete anonymity all the application forms and the 
essays were audited for any identifying aspects 
such as name, titles etc. All anonymous essays 
were marked by the 5 members individually without 
any collaboration or communication. Once all es-
says were evaluated, the committee gathered to 
present their scores. All the scores were tabulated 
and the applicant with the highest total score was 
declared the winner.  
 

As simple as the process is to describe, it was noth-
ing of the sort to carry out. Some of the applicants 
were extremely inspiring and more than one was 
deserving of the award. The candidates included a 
thriving architect versed in Turkish design, an inter-
national development pioneer working in the third 
and developing world as well as our eventual win-
ner, the up and coming film maker who broke away 
from the web of social norms and expectations to 
chase down his dreams.  
 
Metin Güler chose to leave a very conventional field 
of study in Finance to attempt a stab at producing 
and directing a movie. He had no previous training 
in movie making. Just a burning, unfulfilled desire. 
His efforts were rewarded and he was awarded a 
showing in 4 film festivals in Canada and Turkey. 
His winning essay is on this issue for all of you to 
enjoy. 
 
I am both inspired and grateful for such a success-
ful outcome to the inaugural presentation of the Dr. 
Danis Be Unreasonable Award. 

 
I find myself eagerly anticipating next year’s re-
sults!!!  

 

 

 

 

http://mehmetdanis.blogspot.com/ 
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Metin Güler  

 

As far back as I can remember, I've 
always been passionate about 
storytelling. Throughout the years 

though, I never thought that I could have any sort 
of a career in film. As a child, it was ingrained in 
me by my family that a career meant being an 
engineer, a lawyer, a doctor, or a businessman. 
Those were considered more reasonable paths for 
anyone growing up in Turkey back in the 80's. My 
dream couldn't involve any art form; that was 
merely a hobby. It was unreasonable to think that 
any career could come out of that. Hence, even 
though it was glaringly obvious that my passion lied 
in storytelling, my academic skills led me 
eventually to finance.  I ended up with a well-
paying and "respectable" job in a financial 
institution. However, I found no joy in it. Ingrained 
societal pressures can take a long time to 
overcome. But years later, I was able to take the 
leap, take control of my life, and choose the 
unreasonable path. I became a filmmaker.   

I have always loved stories. Whether it be through 
novels, TV shows, movies, theatre, or even 
listening to stories from my grandmother, I was so 
fascinated by them. Imagine a 7 year old boy, 
eagerly sitting in front of his grandma as she told 
real and sometimes seemingly fantastical stories 
from her life. For me, anything was possible in 
stories; each was a world onto itself and I could get 
lost in it. I also liked creating my own stories. I 
used to re-tell the movies and TV shows I'd seen to 
friends when I was still in primary school. I would 
act them out scene by scene, because I was so 
animated and I could remember every detail. In my 
early teen years, I got my cousins together and 
produced stage shows and skits for my relatives. I 
also wrote short teen mysteries. These were the 
only things I didn't mind staying up late for, things 
I didn't think of as work. 

People around me respected good grades, which in 
turn, meant the possibility of getting into a good 

university and having a good career. Our parents' 
generation not only struggled to make ends meet, 
but struggled to adapt to a new country, fueled by 
the possibilities that were abundant for their 
children. They wanted their kids to have financial 
security, prosperity, and thus worked hard to give 
us the opportunities to attain it. Hence, when I 
lived in Turkey, I wanted to be an engineer.  I 
made a slight adjustment when we eventually 
moved to Canada in 1993 and followed something I 
actually liked, Astronomy and Physics. But being 
unreasonable, and in turn breaking societal 
pressures is a hard affair. As university neared its 
end, I switched to Finance, for a more stable and 
financially secure career. My family was proud of 
me and I could feel that people that I knew in the 
community respected my job and what I became.  

While still in school, my passion for storytelling 
never died as I dreamed of one day making a film 
and having my ideas come to fruition. I finally got 
the courage a few years ago to make a short film. 
To pick up a camera, film a movie, and edit it on 
your computer proved feasible, so I did just that 
and started to experiment at home, working on a 
few short projects. Then I took a year-long short 
film class at George Brown College, who in 
partnership with Rogers TV, showcased each 
student's film on a TV program called, 'The Film 
Student'. I wrote, produced, edited and directed a 
short film called, 'The Man On The Cliff'. Shot with 
an amateur crew that consisted mainly of friends, it 
received great reviews overall. It was accepted into 
4 film festivals in Canada and in Turkey. I couldn't 
believe it. Everyone around me started telling me 
that I definitely had a talent for filmmaking. I was 
faced with the age old question. Should I follow my 
dream, knowing that it may never bring me 
financial security? Or should I continue working in a 
field that didn't bring me any joy whatsoever, but 
provided ample financial safety? Essentially, should 
I choose the unreasonable path over the reasonable 
one?  People around me wouldn't really expect me 
to take the first option, since they know that I'm 
quite the risk-averse person. But I'm at a point in 
my life, where I've started to become more aware 
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of my mortality. I've realized that what matters 
most is to live my life the way I want to, and spend 
this precious time we have on earth, on things that 
will bring me joy and satisfaction.  Hence, with the 
support of my lovely wife, I just recently quit my 
well-paying job in the financial industry to follow 
my dreams. 

I feel that deep down everybody yearns to follow 
their dreams.  But there are so many fears in the 
way. Questions like, "How will I take care of my 
family?" or "What if I fail?" use to cloud my 
thinking. Those who truly followed their dreams 
however, started off by being unreasonable, facing 
their obstacles, and going against the perceptions 
of their loved ones. It took a few years to change 

my way of thinking. But once I made my decision, 
all those fears disappeared. I believe that my 
actions and resulting goals, will be inspirational in 
and of itself to everyone around me; my friends 
and family, the Canadian-Turkish Community, 
Canadians in general, and anyone else who hears 
my story and has sought 'change' in the same way. 
It will help the youth of immigrant families to rise 
above their familial expectations and pursue their 
passions wholeheartedly. What inspired me were 
similar stories of people whose ideas and 
perseverance, drove them to personal levels of 
success. Hence, one day, I hope my story, once it 
runs its course, will inspire others.  
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NASA “Korkulacak Birşey Yok” Dedi 

 

NASA’nın resmi web sitesi 21 Aralık’ta Dünya’nın 
sonunun gelmeyeceğini duyurdu. Bu haberi 
okuduğunuzda “aman bu sefer de atlattık” 
diyorsanız haklısınız. Ama Nibiru’dan 
bahsetmiyorum: bitmez tükenmez korkulardan.  
 
O günleri yaşayanlarımız, 1984 de kıyamet 
beklentisinde olanları anımsayacaklar. Ardından 
1980 ve 1990ların AIDS korkusu; 2000 yılında Y2K 
krizi, 2001 de terörizm, 2003 de SARS, 2006 da 
Deli Dana (Mad Cow Disease), 2009 da Domuz Gribi 
(Swine Flue), şimdi de Nibiru mu, Maya takvimi mi 
ne. Korkulardan korku beğenin.  
 
Küresel toplum adeta korkularla yönlendiriliyor. En 
akıllı insanlar bile yeterince korkutulduklarında sürü 
iç güdüsüyle hareket ediyor. Korku insanları daha 
bireyci yapıyor, hayatta kalma kaygısı (survival 
instinct) “ötekilerin” acılarına kayıtsız kalmaya, 
başkaları yok olurken hayatta kalmayı kazanç 
saymaya neden oluyor.  
 
NASA gibi ciddi bir kuruluşun, dünyanın sonunun 
gelmeyeceği konusunda basın açıklamaları yapması  
için ciddi nedenler olsa gerek. Ya NASA içinde işsiz 
güçsüz sayısında, ya da ABD’de kıyametin çok 
yakında geleceğine inanan umutsuzların sayısında 
bir artış olmalı. Kimbilir, belki de Connecticut’da 
olduğu gibi bunalım geçirenlerin, “batsın bu dünya” 
diye tetiğe sarılacağından korkmuşlardır.  
 
1910 yılında Halley kuyruklu yıldızının Dünya’ya 
yakınlaşması sırasında da benzer endişeler 
yaşanmış. Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç adlı 

romanında, Hüseyin Rahmi Gürpınar tatlı üslubu ile 
bu kitlesel endişeyi anlatıp, bizleri güldürür.  
Gerçekten de  kitleleri o kadar rahatsız eden şey, 
Halley kuyruklu yıldızının dünyaya çarpacağı 
konusunda ki korku muydu,  yoksa zaten korku 
dolu bir ortamda yaşayan kitleler endişelerini bir 
şekilde Halley’e mi odaklamışlardı bilinmez. 
Amerikan sosyolojisinin öncülerinden W. I. 
Thomas’ın dediği gibi, “insanların gerçek diye 
tanımladığı durumlar, sonuçları itibariyle gerçek 
olurlar”. İngilizce’de buna “self-fulfilling prophecy” 
deniyor. 
 
Bir yüzyıl geriye baktığımızda, insanların neden o 
kadar endişe duyduklarını anlamakta 
zorlanmıyoruz. Sadece yüzyıl başı Osmanlı’da 
yaşanan karmaşaya bakmak yeter. Avrupa’nın 
hasta adamı Osmanlı borç batağında debelenirken, 
bir iç darbe ile 1909’da Abdulhamid tahttan 
indirilmiş, Osmanlı’nın iç karışıklığını fırsat bilen 
İtalya 1911’de Trablusgarp ve Bingazi’ye (bugünkü 
Libya) asker çıkarmıştı. Ekim 1912’de Rusya’nın da 
desteğiyle Sırbistan, Karadağ ve Bulgaristan, 
Libya’da meşgul olan Osmanlı İmparatorluğu’na 
savaş ilan etmişler, Yunanistan’ın da katılımı ile 
başlayan Birinci Balkan Savaşı’nda bir hafta içinde 
İmparatorluk Balkanlar’daki tüm topraklarını 
kaybetmiş, Bulgar orduları İstanbul yakınlarında 
Çatalca’ya ulaşmışlardı. Ordu içinde İttihat ve 
Terakki ve Hürriyet ve İhtilaf fırkalarına mensup 
subaylar arasındaki rekabet, ve mektepli ve alaylı 
diye tanınan subaylar arasındaki güvensizlik bozgun 
nedenleri arasındaydı.  Osmanlı’nın eski başkenti 
Edirne beş ay direnebilmiş, 26 Mart 1913 günü 
Bulgar ordusuna teslim olmuştu. İngiltere, Fransa 
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ve Avusturya’nın Boğazları Ruslara kaptırma 
korkusu sonucu, 30 Mart 1913 de Londra’da 
imzalanan anlaşma ile Birinci Balkan Savaşı bitmiş, 
ama daha Balkan mültecilerini yerleştirecek yer 
bulamadan İkinci Balkan Savaşı başlamıştı. 1913’te 
kendi aralarında paylaşım kavgasına giren Balkan 
devletlerinin zaafı, İkinci Balkan Savaşı’nda  Doğu 
Trakya ve Edirne’nin Bulgar’lardan geri alınmasına 
neden olsa da Osmanlı için sonun başlangıcı 
sayılacak bir döneme girilmişti. Bundan sonraki beş 
yıl her cepheden acı haberlerin geldiği, kentlerde ve 
köylerde açlık ve sefaletin kol gezdiği, 
yolsuzlukların arttığı, hızlı bir çöküş dönemi 
olmuştu. 30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros 
Mütarekesi’nin ardından 13 Kasım 1918’de İtilaf 
Devletleri İstanbul’u işgal etmişlerdi. 
  
Balkan’lardan, Kafkasya’ya, Libya çöllerinden, 
Çanakkale’ye kadar, Türkü, Kürdü, Arabı, Ermenisi, 
Rumu, Musevisi, ve Çerkezi, Anadolu’nun tüm 
çilekeş insanları için bu çöküşün bedeli korkunçtu. 
Birinci Dünya savaşının her cephedeki yıkımlarını 
düşündüğümüzde kitlesel kaygının nedenlerini çok 
iyi anlayabiliriz. Yüzyıl sonra aynı coğrafyada 
Balkanlar’dan Libya’ya, Irak’tan Kafkasya’ya 
kanayan sınırlarda yeni savaşların stratejik ortakları 
olmak için hayaller kuruluyor. Boşuna değil 
insanların Nibiru’yu beklemeleri.  
 
7 Aralık 2012 de yayınlanan Cyprus Post gazetesi 
Cumhurbaşkanı Demetris Christofias’ın PEO işçi 
sendikasının kongresinde Kıbrıs Rum yönetimini 
iflasın eşiğine getiren krizden söz ederken 
gözyaşlarına boğulduğunu yazıyor. Avrupa 
Birliği’nin dönem başkanlığını yapan Güney Kıbrıs’ın 
iflası haberi dünya basınında nedense pek dikkat 
çekmedi. Christofias, kamu ücretlilerine dayatılan 
yüzde 15 lik kesintiler, özelleştirme projeleri ve 
Akdeniz’de bulunan doğal gaz yataklarının satışı ile 
borçtan kurtulacaklarını umuyor (Hadjikostis, 
2012). Doğu Akdeniz’e sahili olan ülkeler arasında 
kıyasıya bir savaş var Akdeniz’in tabanında ki petrol 
ve doğal gaz kaynaklarına ulaşmak için. Akdeniz 
gibi kapalı bir havza da olabilecek çevresel bir 
kazanın boyutları Meksika Körfezi’ndeki Deepwater 
Horizon kazası ile karşılaştırılmayacak derecede 
riskli. Yeni çalışmalar Deepwater Horizon kazasında 
kullanılan seyrelticilerin petrolden 52 misli daha 
toksik olduğu iddia ediyor (Burgess, 2012). Belki 
de, Libya’dan Suriye’ye kadar, Doğu Akdeniz 
bölgesinde son bir iki yılda olan biteni anlamak için 
petrol boru hatlarının yönlerine ve Akdeniz’in 

tabanına bakmakta yarar var galiba.  
 
Son iki yıldır küresel açlık oranları konusunda 
istatistiki yöntemlerini gelişterme nedeni ile bir 
duyuru yapmayan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
Örgütü FAO, Ekim 20012’de küresel aç sayısını 870 
milyon olarak ilan etti. 2009’da açların sayısını 1,02 
milyar olarak veren FAO, 2010 için bu sayıyı 925 
milyar olarak hesaplamıştı. 2011’de istatistiksel 
yöntem üzerinde çalışmakta olduklarını söyleyerek 
yeni bir tahmin yapmayan FAO’nun yeni tahmini 
yüreğimize su serpse de, 1996 yılında küresel açlığı 
800 milyon’dan 2015 de 400 milyona indirmeyi 
planlayan FAO için yeniden kalibre edilmiş rakamlar 
bile mahcubiyet verici olsa gerek.  
 
FAO’nun 6 Aralık 2012 de  açıklanan Kasım ayı  
gıda endeksi, olumlu düşünmeyi sevenler için bile 
ferahlık getirmekten uzak. 3 puanlık bir düşüş 
gösteren gıda endeksi 210,9 a inerek 2011 Aralık 
seviyesine düşmüş. 2000 yılında 90,4 olan endeks, 
2008 gıda krizi sırasında 199,8 e çıkmıştı. FAO 
yetkilileri küresel tahıl stoklarının son 40 yılın en 
düşük seviyesine ulaştığına, bu yıl ABD ve 
Ukrayna’da yaşanan kuraklıkları hesaba katınca 
gıda fiyatlarının 2013 de daha da yukarılara 
çıkacağını tahmin ediyor (FAO, 2012). Birleşmiş 
Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) 
tarafından hazırlanan bir raporsa finans 
sektöründeki spekülasyonun meta fiyatlarındaki 
oynamaların başlıca nedeni olduğunu gösteriyor 
(UNCTAD, 2012). 
 
Yakın planda gıda fiyatlarında asıl belirleyici olanın 
petrol fiyatları olacağını iddia edebiliriz. Eğer Orta 
Doğu’da bölgesel bir savaş çıkarsa, bunun petrol 
fiyatlarındaki yansımasını küresel bir krize yol 
açması kaçınılmaz görünüyor. 
 
Malesef tarih mali sorunlarını çözemeyen süper 
devletlerin çözümü savaşta aradıklarını gösteriyor. 
Dikkat edilecek bir nokta,  yeni yılda ABD’nin mali 
açığının kapatılması konusunda Demokratlar’la 
Cumhuriyetçi’ler arasında uzlaşma olup 
olamayacağı. Aynı şekilde 2013’de Avrupa 
bölgesindeki krizin kontrol altına alınıp alınamaması 
da önemli bir belirleyici olacak. Seçim sonrası 
sessizleşen ABD’nin ise krizden çıktığını söylemek 
çok zor. Yeni yılda 600 milyarlık bir bütçe kesintisi 
ile yüz yüze olan ABD’de resesyon olasılığından söz 
ediliyor. Böyle bir olasılık dünya ekonomisini de  
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ciddi bir krizle yüz yüze getirme riski taşıyor. 
Boston Üniversitesi ekonomi profesörü Laurence 
Kotlikoff, resmi rakamlara göre 11 trilyon olan 
açığın aslında 202 trilyon olduğunu, ABD’nin şu an 
itibariyle Yunanistan’dan bile daha kötü durumda 
bulunduğunu iddia ediyor (CBC 2012).  
 
Küresel 2013 falımız pek iç açıcı görünmüyor (Vidal 
2012). O yüzden bizde yazımızı NASA’nın olumlu 
mesajı ile tamamlamayı yeğ görüyoruz: 21 Aralık’ta 
dünyanın sonu gelmeyecek.  
 
Ama tarihe dönüp baktığımızda, yaşadığımız 
coğrafyada herşeyin birbirine ne kadar bağımlı 
olduğunu farkedebiliyoruz. Libya’dan Yemen’e, 
Balkanlar’dan Kafkasya’ya kanayan sınırlar tarihten 
dersler almamız gerektiğini hatırlatıyor bize. Birinci 
Dünya Savaşı, patriyotlarının çoğunun içeride 
olduğu sınırları müttefiklerin Patriyot’ları ile 
korumanın imkansızlığını gösteriyor. Bu arada aklı 
evvel vatandaşlarım Efes yakınlarındaki eski Rum 
köyü Şirince’nin kıyametten etkilenmeyeceğini 
duyurarak sezon dışı boş kalan pansiyonları 
doldurmaya çalışıyorlar. Kıyameti Şirince’de şarap 
yudumlayarak televizyondan izlemeyi, tüm dünya 
batarken hayatta kalmayı düşünmek, eskilerin 
deyimiyle tam bir “kıyamet alameti” olsa gerek. 
Yeni yılın dünyamıza barış ve huzur getirmesi 
dileğiyle, 
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George Brown College School tarafından her yıl düzenlenen ve ülkelerin 
tanıtımına yönelik olan “Caravan“ adlı etkinlikte, birbirlerini hiç tanımasalar 
da aynı ülkenin vatandaşı olan öğrenciler, kendilerine her konuda yardımcı 
olmak üzere seçilen eğitmenlerle bir araya gelerek, kendileri için ayrılan 
sınıfları dekore ederek, hazırladıkları birbirinden lezzetli yemekler ve görsel 
etkinlikleri paylaşarak hem kendi kültürlerini tanıtma, hem de diğer 
kültürleri tanıma şansı elde ettiler. 

Bu yıl 28 Kasım 2012 tarihinde düzenlenen “Caravan 2012” etkinliğinde 
Kanada, Çin, Kolombiya, Suudi Arabistan, Türkiye, Japonya, Moğolistan, 

Meksika, İran, Kore, Vietnam, Ukrayna, Rusya, Belarus ve Latin Amerika ülkelerinin tanıtımı gerçekleşti.  

Hazırlık aşamasında diğer ülke öğrencilerine nazaran az sayıda olan Türk öğrencilerden Fatma Ece, 
Ebru Özmer, Enda Tümer, Esma Y. Özdemir, Meryem Kasa, Batuhan İbrişim’in etkinlikteki 
başarıları herkes tarafından takdir edildi. 
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2012'nin son günlerinde bir hafta arayla 
sadece müzik dünyasının demeyeceğim, 

insanlık ortak kültür birikiminin iki devini kaybettik. 
Önce Amerikalı caz ustası Dave Brubeck 92 yaşına 
basmasına bir gün kala aramızdan ayrıldı. Tam bir 
hafta sonra da Hintli sitar virtüözü Ravi Shankar'ın 
ölüm haberi geldi. İkisi de aynı yaştaydılar ve uzun 
ömürlerine çok şey sığdırmışlardı. Ravi Shankar'ı 
başka bir yazıya bırakarak Dave Brubeck'den biraz 
bahsetmek istiyorum. 

Dave Brubeck adı ben bu işlerden anlamaya 
başladığım zamanlardan beri popüler olan bir isim. 
Hem bizim anne babalarımız, hem de bizim 
kuşağımız onun müziğini dinleyerek büyüdü desek 
yanlış olmaz. Türkler’in dergisinde Amerikalı 
cazcının ne işi var diye düşünüyorsanız size hemen 
şunu söyleyeyim, bu caz ustasının en önemli 
eserlerinden biri başlıktaki adı taşıyor: “Blue Rondo 
a la Turk”. Rondo sözcüğünü de “tekrara dayalı 
hareketli şarkı” olarak çevirelim ve ilkokul yıllarımızı 
bir hatırlayalım, yıl sonu müsamere'lerinde “ront” 
yapmadınız mı siz hiç? 

Dave Brubeck 1920 California doğumlu, iki büyük 
ağabeyi de profesyonel müzisyen. İlk piyano 
derslerini 4 yaşında annesinden alıyor, yani ailede 
herkes yetenekli. II. Dünya Savaşı'nın en yoğun 
zamanları, 1942'de askere alınıyor ve Avrupa'da 
savaşa katılıyor. Garnizonda bir akşam moral gecesi 
düzenleniyor ve piyano çalmasını istiyorlar. Caz, 
bebop o yılların canlı müzikleri. Dave'in piyanosuyla 
herkes o kadar eğleniyor ki, komutanları onu bir 
daha cepheye göndermiyorlar. “Hemen bir orkestra 
kur ve hep bizi eğlendir!” diyorlar. 

O da Amerika'da o zamana kadar yapılmamış bir 
şey yapıyor, zencilerle beyazların birlikte çaldıkları 
8 kişilik bir grup kuruyor. Bu müsizyenlerin 
arasında daha sonra kuracağı dörtlüsünde yer alan 
ve 17 yıl beraber çalacakları alto saksafoncu Paul 
Desmond da var. 

Brubeck ve Desmond savaşın bitiminden sonra 
1951 yılında davulcu Joe Morello ve basçı Ron 
Crotty ile birlikte ünlü Dave Brubeck Quartet'i  

 

 

 

 

 

 

 

 

kuruyorlar. 1959'da çıkardıkları “Time Out” adlı 
albüm bir milyondan fazla satan ilk caz albümü 
oluyor. Caz müziğinin bir klasiği haline gelen bu 
albümün açılış parçası Blue Rondo a la Turk. Take 
Five, Kathy's Waltz gibi kulaklarımıza hiç yabancı 
olmayan birçok parça da bu albümde yer alıyor. 
Bana sorarsanız her caz meraklısının 
koleksiyonunda bulunması gereken bir albüm Time 
Out. Bu albümle Brubeck tüm zamanların en çok 
satan caz müzisyenlerinden biri olurken, yeni 
dokuları ve ritmleri caz hayranlarına tanıtıyor. 

Brubeck, bilinenin dışındakini araştırmak için zaman 
harcayan, merak eden müzisyenlerden. Cazın 
alışılmış ölçüsünün dışında Türk motifleri, Macar 
müziği, diğer ülkelerin müzikleri de onun ilgisini 
çekiyor. Onu etkileyen ritmlerden birisi de bizim 
kulağımızın çok alışık olduğu bu Balkan/Ege 
şarkılarındaki 9/8'lik ölçü. İkinci Dünya Savaşı’nı 
izleyen soğuk savaş yıllarında Amerikan 
hükümetinin bir çeşit kültür elçisi olarak, 
demirperde ülkeleri dahil olmak üzere birçok ülkede 
konser veren Dave Brubeck Quartet, Türkiye'yi de 
ziyaret ediyor. Brubeck, alışık olmadığı bu ölçüyü ilk 
kez sokak çalgıcılarının parçalarında duyuyor. 

Dinlediği muhtemelen Roman vatandaşlarımızın 
müziği, bu parçaları nereden bildiklerini sorunca 
onlar da “biz kendimizi bildik bileli böyle çalarız!” 
diye yanıtlıyorlar. “Sizin için blues ya da rock'n roll 
neyse bizim için de bu ritm odur” diyorlar. Brubeck 
bundan etkileniyor ve Blue Rondo a la Turk'ü 
besteliyor. Birçok kez konserlerinde bu parçayı 
anons ederken “Türkler bu ritmi çok seviyorlar ve 
çok yaygın kullanıyorlar” diyerek o sokak 
çalgıcısıyla o gün aralarında geçen bu konuşmayı da 
anlatıyor. Bunu kendi sesinden geçenlerde Jazz 
FM'de bizzat duydum. 

Blue Rondo a la Turk, Mozart'ın bizde “Türk Marşı” 
olarak bilinen bestesi Rondo Alla Turca'yla da 
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karşılaştırılmış, hatta Brubeck'in Mozart'dan 
esinlendiğini düşünenler olmuş. 2003'deki bir 
röportajında Brubeck şöyle diyor: “Bu parçaya 
sadece Blue Rondo adını vermeliydim, çünkü bu 
isim biraz karışıklık yarattı”. Mozart'ın Rondo Alla 
Turca'sı, 11. Piyano Sonatı’nın son bölümü. Türk 
ritmleri taşıyan bu parçayı Mozart yeniçeri 
müziğinden yani mehter marşlarından esinlenerek 
yazmış. Sonuçta Mozart'ı da, Brubeck'i de 

etkilemiş bizim oynak havalar. İki ünlü müzisyenin 
bestelerindeki diğer bir fark da şu:  

Mozart'in bestesi tekrarlarla hep aynı ritmi 
kullanırken Brubeck'in parçasının girişinde piyano 
9/8, saksafon ise 4/4 lük swing ritminde çalıyorlar 
ve bu ritmler parça boyunca değişik yerlerde 
duyuluyor. Parçayı ilginç yapan öğelerden biri de bu 
zaten. Bergama'lı klarnet ustası Hüsnü 
Şenlendirici'nin “Laço Tayfa Grubu”yla “Bergama 
Gaydası” adlı albümünde caz tarzında düzenlenmiş 
türkülerimizi dinlerseniz aynı havaları orada da 
yakalayabilirsiniz.  

Dave Brubeck 60 yılı aşan müzik yaşamıyla, Library 
of Congress tarafından verilen ‘Yaşayan Efsane’ 
ünvanıyla, sahip olduğu çok sayıda Grammy 
ödülüyle, dünya çapında tanınan eserleriyle, caz ve 
klasik müzik dünyasının en ünlü ve yaratıcı 
müzisyenlerinden biri olarak bundan sonra 
bestelerinde yaşayacak. 
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Eeee… Yeni yıl geliyor… Bir yeni yıl daha… Yine 
yeni kararlar, yeni başlangıçlar…:)) 

Kilo verilecek, para biriktirilecek, ev alınacak, araba 
alınacak, uzun zamandır gıcık olunan patrona 
ağzının payı verilecek, yeni iş bulunacak, aşçılık 
kursuna gidilecek, dans derslerine başlanacak, 
dalışa başlanacak, yeni yerler keşfedilecek, kuzey 
ışıkları görülecek, Machu Pichu’ya çıkılacak, örgü 
öğrenilecek, sevgiliye atkı örülecek, kayak 
yapılacak, paten kayılacak, spora başlanacak, kredi 
kartları sıfırlanacak, gardrop yenilenecek, 
eskilerden kurtulunacak, yenilere yer açılacak, 
başka bir şehre hatta ülkeye taşınılacak, her şeye 
yeniden başlanacak, bu sene her şey farklı olacak… 

Benim hiç böyle bir listem olmadı… E nerden mi 
aklıma geldi… Son günlerde televizyonda sürekli bir 
reklam dönüyor, listesini tamamlamış bir sürü insan 
huzur içinde geçen senenin listesini yırtıp atıyorlar; 
ama ne reklamı olduğunu hatırlamıyorum:))) 
Demek ki çok da başarılı bir reklam değilmiş… 

Hadi bu sene ben de liste yapiiiim dedim…  

Düşündüm düşündüm ben şu İngilizceyi söksem 
önce dedim… Hoş nasıl sökeceğim o da ayrı konu… 
Bir kuralı yok ki sürekli exception:)) I “ay” okunacak 
diye biliyorum ama ne fayda… Onlar kendi 
kafalarına göre takılıyolar; “dayyrekt” de diyolar 
“dirrekt” de… Hah hadi çöz bakalım… Hadi bu 
okuma faslı kolay uydur uydur oku… Çoğul 
yapacaksan bi kelimeyi “s” koyarsın de mi? Yok 
öyle değil işte her zaman… “goose” denen o kaz 
sürü haline geldi mi “geese” diye çağırılıyorlar; 
“foot” da “feet” oluyor ama sakın bunu kural yapıp 
da “boot”un çoğulunu “beet” sanma:)) Bi de birisi 
bana otoyola neden PARKway, otopark alanına da 
neden DRIVEway dendiğini de açıklayabilirse 

sevinirim… 

Yaz en birinci sıraya… İngilizce tüm kuralsızlığına 
rağmen çözülecekJ İyi ama yeni yıl gelmese 
öğrenmeyecek miydim yani… Şimdi bu durumda 
liste kapsamına girer mi girmez mi?  

Sorma yaaaazz… 

Ehliyet alınacak; ama onu yeni yıla bırakmasam 
daha iyi… Kilo kontrolünü de yeni yıla bırakmıyoruz; 
azimliyiz:)) Ne kaldı geriye? Spor? E gidip şurdaki 
havuza yazılıcam zaten, neden yılbaşını bekliyiim ki 
onun için? Yeni yılda yüzerim işte bol bol… Kayak ve 
paten kayma işini de sıkıştırabilirsem araya… 

Bak bu ikinci madde olabiir, yazalım bakalım: 
Kanada’da yaşanacak madem kış sporu öğrenmeli! 
Artık bu kış olur, seneye olur… Allah kerim:) 

Tatil planı? Bak o zor… Görmek istediğim yerlerin 
listesini yapsam çok uzar… Alaska oluuurrr, kuzey 
ışıkları oluuurrr, Peru oluuuurrr, Arjantin oluuurr, 
Şili oluuur, Güney Kutbu’nda penguenlerle buluşma 
oluuur, Newfoundland & Labrador oluuurr, ya da 
şöyle baştan sona trenle Kanada oluuurr… olur da 
olur yani… Neresi denk gelirse gidicez artık… Onun 
için listeye özet olarak dahil edelim. 

Üüüüç: daha önce gidilmemiş bir yere gidilecek! En 
kolayı bu oldu aslında:)) şurdan 2 durak kuzeye 
gitsem bile ilk defa gitmiş oluyorum. 

İş de bulmam lazım bu arada tabii ama onun da 
yeni yılla bir alakası yok, zaten yapılacaklar 
arasında. Hah buldum bu sene burada kariyer 
planlamamı halletmem lazım… PMP alınacak en 
başta! 

Yaz, dööört: okuldan yeni mezun olmuş gibi yeni bir 
heyecanla iş dünyasına dalınacak! Evet kesinlikle, 
çünkü ev kadınlığı çalışma hayatına göre daha zor 
kardeşim:) Çalışırken ben bir işi yapar, dosyayı 
katlar kenara koyardım ve yeni bir işe geçerdim. 
Evde öyle mi ya… Dön dolaş aynı işi yapıyorsun; 
nasıl oluyorsa sürekli sanki hiç yapmamışsın gibi… 
Bi de üstüne anne olup süper kadınlık mertebesine 
ermiş olanları saygıyla selamlıyorum… İçimdeki 
Ayşe teyzeyi de ayrıca kucaklıyorum:)) 
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Bu liste konusu biraz karışık, yeni yıla endekslesek 
de mi listelesek yoksa bağımsız bir liste mi 
oluştursak? Amaaan ne listesi zaten kıyamet 
kopacak 20 gün sonra mı desek?  

Nasıl bir liste yaparsanız yapın, başlangıcı ister 
yarın kabul edin ister 1 Ocak; yeter ki bu yıl  

• Daha çok kahkaha atın 
• Daha çok su için 
• Daha az uyuyun 
• Sevginizi daha çok gösterin, paylaşın 
• Daha çok yardım edin 
• Annenizi babanızı daha çok arayın 
• Dostlarınızla daha çok vakit geçirin 
• Daha çok sarılın 
• Şu dünyada daha çok iz bırakın… 

Mutlu yıllar…:) 

Elvan Eryöner Denizkuşu 

 

NOT: Karaburun'daki kedi köpekbalığı 
yumurtalarından sessiz sedasız çıkan yavrular Ege 
Denizine kavuşmuş... Her yeni doğan gibi bahtları 
açık olsun... Maalesef çıkış anları kayda 
alınamamış :( 
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Aman efendim, hemen telaşlanmayınız, sizleri 
endişelendirmek için değil, rahatlamanız, hoşça 
vakit geçirmeniz için buradayım. Yine de “şişlik” 
deyince içinize bir kuşku düştü, değil mi?  

Hani şu minimini, “bezeler” var ya, onlardan söz 
etmek istiyorum. Boynumuzda, çenemizin altında, 
kasıklarımızda, koltuk altımızda tesadüfen ele gelen 
yuvarlak, ya da fasulye boyutuna ulaşan, cildinizin 
alt tabakasına oturan, tutmak istediğimizde 
elimizden kayıveren.. 

Birçoğumuzda bu “bezeler” hiç de görünür ve elle 
tutulur olmadığı için yaşam boyu haberdar 
olmadığımız da olur, yakınlarımızda ve eş-dostta 
rastlandığında merak etmeye başladığımız da.. 

Evet, kimdir bu minik, haşarı yumurcaklar? Tüm 
vücutta sayıları yüzleri bulan, bir - iki milimetreden 
bir santime, hatta daha büyük boyutlara ulaşan ve 
‘’lenf bezleri’’ olarak nitelediğimiz bu organcıklar 
bedenimizin adeta koruyucu güvenlik kaleleridir.  

Nerede bir yabancı mikrop, zararlı parazit, minik 
partikül ya da herhangi bir toz zerreciği vücut 
boşluklarımızdan (yani ağız, burun ve idrar yolları 
gibi) içeri girerek kan dolaşımına karışmaya 
niyetlense beyaz küreler dediğimiz lökositlerle 
karşılaşırlar. Bunlar, saydığımız bu yabancıları 
doğrudan yutarak yok etmeye programlanmışlardır. 
Bunu yapamazlarsa yapışarak etkisizleştirir, olmadı 
rahatsız ederler. Amaç bedenimizi çeşitli 
hastalıklardan korumak, tüm yabancı güçleri yok 
etmektir. Kanda, vücut boşluklarında dolaşmakta 
olan beyaz kürelerin toplanma noktaları olan lenf 
bezleri, yoğun olarak cilt altında bulundukları gibi 
bademciğimiz ve geniz etimiz de özel yapıdaki lenf 
bezleridir. Aslına bakarsanız dalak da beyaz 
kürelerin en büyük toplanma noktası olarak 
tanımlanabilir. 

Eğer çok sayıda yabancı mikrop lenf yollarını 

kullanarak lenf bezlerine ulaşırsa bu organcıklarımız 
şişer, zonklamaya başlar ve iç ısısı artar. Bu 
duruma lenf bezi iltihabı adını veriyoruz. Bezeler 
dışarıdan fark edilir hale geldiğinde büyük olasılıkla 
iltihap söz konusudur ve bu durum geçicidir. Tabii 
bir de dışarıdan muayene imkanı olmayan göğüs ve 
karın içi lenf bezlerinin şişmesi de söz konusu 
olabilir. Peki o zaman ne yapacağız? 

İşte burada röntgen, ultrasound, cat scan gibi 
görüntüleme yöntemleri hekime yardımcı olacaktır. 
Ama bu da yetmez.  Önemli olan, bu bezelerin 
yapısal olarak mı, iltihap nedeniyle mi, yoksa başka 
bir hastalık nedeniyle mi büyüdüğünü 
ayırdedebilmektir. “Başka” hastalık derken tahmin 
edebileceğiniz gibi çeşitli kanser ve tümörleri 
kastediyorum. Kanser gelişimi sırasında lenf bezleri 
genel olarak üç nedenle büyürler: 1- Bu minik 
organların kendi kanserleri söz konusu olabilir. 2- 
Kan kanseri (Lösemi) olgularında birçok hücre bu 
güvenlik noktalarında toplanır. 3- Lenf bezlerinin 
bulundukları yerlerdeki organlarda kanser 
görüldüğünde kanserli hücrelerin bir kısmı lenf 
bezlerine göç ederler. Buna en tipik örnek, bazı 
meme kanserlerinde koltuk altı bezelerinin 
büyümesi ve elle fark edilir hale gelmesidir.  

Lenf bezlerinin kendi kanserleri yani lenfomalar 
kanserler arasında oransal olarak büyük bir yer 
tutarlar. Özellikle çocukluk çağında lenfomalar daha 
yoğun ortaya çıkabilir. Peki anneler-babalar 
çocuklardaki elle farkedilebilen, çoklukla da kasık 
bölgesi, çene altı ve boyunda beliren bu bezeleri 
saptadıklarında ne yapmalıdırlar?  

Öncelikle Aile Hekimi’nden randevu almaları yerinde 
olur. Ancak bir hekim lenf bezlerini doğru biçimde 
değerlendirmeli, iltihap mı yoksa başka bir hastalık 
mı sorusunu çeşitli tanı yöntemlerine başvurarak 
yanıtlamalıdır. Güzel bir haber vereyim: Lenf bezi 
şişliklerinin çok büyük bir kısmı eski veya 
geçirilmekte olan enfeksiyonlara bağlıdır. Ancak 
hemen rehavete kapılmayın  Yetişkinlerde olsun, 
çocuklarda olsun tüm büyük bezeler araştırılmalıdır.  

Lenf bezleri doğumdan sonra ve erken bebeklik 
dönemlerinde genellikle küçüktür. Ancak dikkatli 
bir muayene sonucu saptanabilirler. Çocuk 
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büyüdükçe lenf bezleri de irileşir, çünkü bu 
dönemde koşup oynayan, yerlere düşüp yara-bere 
içinde kalan, ağız diş bakımına pek dikkat etmeyen 
çocuk mikroplarla yoğun temastadır.  

Evet efendim demek ki neymiş? Bu minik, iç yapısı 
çok hareketli, haşarı yumurcakları hiç de hafife 
almamalıymışız. Unutmayalım, onlar vücudumuzu 
yabancı mikrop ve partiküllerden korumak için 24 

saat görev başındalar. Tıpkı ülkelerimizin sınır 
boylarında gece gündüz nöbet tutan kahraman, 
özverili askerler gibi. Kıymetlerini bilelim. 

Esen kalın, sağlıkla kalın.  
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Merhabalar Sevgili Telve Okuyucuları, 

Bu ay sizlere bebek gelişimindeki ilk üç aydan 
bahsetmek istiyorum. Bebeğinizle geçireceğiniz ilk 
aylar, bebeğinizin sonraki duygusal gelişimi ve 
sizinle kuracağı bağın niteliği açısından için son 
derece önemli aylardır. Bu nedenle, ebeynlerin 
davranışlarında dikkat etmeleri gereken hususları 
bu ayki yazımda belirtmek istedim. 

İlk olarak kucak alışkanlığı ile başlayalım. Biliyorum 
ki, bazı anne-babalar bebekleri kucağa alıştırmak 
istemedikleri için erken aylardan itibaren 
bebeklerini çok sık kucaklamaktan kaçınıyorlar. 
Hatta bazı ailelerden duyduğum üzere, bazen aile 
büyükleri, anne-babalar ağlayan bebeklerini 
kucakladıklarında “bu kadar çok kucağına alma, 
bebeği şımartacaksın” diye çıkışıyorlar. Ben sizlere, 
bir çocuk gelişim uzmanı olarak, ilk üç ayda 
bebeğinizi bol bol kucağınıza almanızı şiddetle 
tavsiye ediyorum. İlk üç ayda bebeğinizi 
şımartmaktan korkmayın. Unutmayın ki, ilk aylarda 
bebeğinizi şımartma ihtimaliniz yoktur. 

Gelelim bebeğinizin ağlamalarına nasıl 
yaklaşacağınıza. Bebekler ilk üç aylarında 
çoğunlukla fiziksel ihtiyaçları nedeniyle ağlarlar. İlk 
aylarda bebeğiniz her ağladığında onun ne tür bir 
ihtiyaç içerisinde olabileceğini düşünün (örneğin, 
karnı açıkmış olabilir mi? altını pisletmiş olabilir mi? 
gazını çıkartmak için yardıma ihtiyacı olabilir mi? 
gibi) ve bu ihtiyacını olabildiğince çabuk 
karşılamaya çalışın. Unutmayın ilk yıl süresince, 
bebeklerin sorduğu en önemli soru “benim bu 
dünyada güvenebileceğim kişiler kimlerdir?” 
sorusudur. Bu soruya cevap verebilen bebekler, 
ebeveynlerine karşı (ya da ihtiyaçlarını karşılayan 
her kim ise onlara karşı) ‘güven duygusu’ 
geliştirirler. Bu güven duygusunun sağlıklı olarak 
gelişmesinde de ebeveynlerin ilk üç ayda 
takındıkları tavır çok önemlidir. Eğer ilk üç ayda, 
bebeğiniz her ağladığında yanında olabilirseniz, 
bebeğinizin size güvenmesinin tohumlarını atmış 
olursunuz. Bebeğiniz bilir ki “her ne zaman 
ihtiyacım olursa annem-babam benim yanımda 

olacaktır”. 

Bir başka önemli konu da, bebeğinizle bolca ten 
teması kurmak. İlk aylarda kurulan ten teması 
bebeğinizi rahatlatır ve yazımın girişinde belirttiğim 
duygusal bağın (gelişim psikolojisinde bu 
‘attachment’ olarak geçer) temelleri atar. İlk 
aylarda ve sonrasında sizlere bebeğinize bol bol 
dokunmanızı ve bebek masajı yapmayı öneriyorum. 
Bebek masajına bebeğiniz (eğer erken doğmamış 
ise ve fiziksel bir rahatsızlığı yok ise, erken doğum 
ve rahatsızlıklar halinde lütfen doktorunuza danışın) 
birkaç haftalıkken başlayabilirsiniz. Masajları 
öncelikle 5-10 dakikada tutup gittikçe 
arttırabilirsiniz. Masajları rutin haline getirmek için 
her gün aynı saatlerde yapın derim. Bebeğinize 
masaj yaparken saf zeytinyağı kullanabilirsiniz. 
İçine parfüm eklenmiş yağlardan özellikle ilk 
aylarda kaçınmanızı öneriyorum. Son araştırmalar 
ten temasının bebeklerin beyin gelişimine de çok 
yardımcı olduğunu gösterdi. Yani masaj yaparak 
bebeğinizin duygusal gelişiminin yanı sıra zihinsel 
gelişimini de destekliyor olacaksınız. Eğer bebek 
masajını derinlemesine öğrenmek istiyorsanız, size 
Toronto içinde bir bebek masaj semineri ya da 
bebek masajı üzerine kitaplar önerebilirim. Bunun 
için benimle sevda.akilli@yahoo.ca adresinden 
iletişime geçmeniz yeterli. 

Son olarak da bebeğinizin çok hoşlanacağı birkaç 
aktiviteye değinmek istiyorum. Bebekler ilk aylarda 
insan yüzüne bakmaya bayılırlar. Hayatın ilk 
aylarında, bebeğiniz uyanıkken, bebeğinizi karşınıza 
alıp yüzyüze zaman geçirin onunla. Bırakın sizin 
yüzünüzü incelesin. Bebeğinize bol bol konuşun, 
şarkılar, ninniler söyleyin. Ayrıca, bebekler ilk 
aylarda siyah-beyaz resimlere ya da objelere 
bakmaktan çok hoşlanırlar (siyah ve beyaz yüksek 
kontrast sağladığı bebekleri zihinsel olarak daha çok 
stimule eder). Bunu düşünerek, bebeğinize aldığınız 
oyuncakları siyah-beyaz seçebilirsiniz (özellikle 
siyah-beyaz bebek dönenceleri bulabilirseniz 
kaçırmayın derim). 

Bana sormak istediğiniz ya da Telve’de görmek 
istediğiniz yazılar için lütfen benimle iletişime geçin. 
Email adresim: sevda.akilli@yahoo.ca  

Hepinize güzel bir tatil sezonu ve harika bir yeni yıl 
diliyorum, 

Sevgiler, 

Sevda Akıllı, Çocuk ve Aile Uzmanı Home/Ana Sayfa  
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Bebeğinizle İlk 3 Ay Çocuk ve Aile 



Onur Ulu 

Onurulu725@hotmail.com  

 

 

 

 

 

 

Bilim ve Teknik köşemizin ilk bölümünde sizlere 
‘Aerogel’ isimli mucize bir maddeden 
bahsedeceğim. 

1931 yılında Aerogel’in babası Samuel Stephens 
Kistler, Charles Learned ile girdiği iddia üzerine bu 
maddeyi keşfetmiştir. Amaçları, jel kıvamındaki 
maddelerin içini gaz ile doldururken küçülüp 
büzülmemesini istiyorlardı. Aerogel’in üretimi ilk 
olarak silica gel’den yapılmış ve Kistler, ilerleyen 
zamanlarda alumina, chromina ve tin dioxide 
versiyonlarını da bulmuştur. 1980 sonlarında 
Karbon Aerogel de icat edilmiştir. Aerogel gözenekli  

 

 

 

 

 

ultra hafif sentetik, jelden türetilmiş bir maddedir. 
Ayrıca sıvı fazı gaz halde bulunmaktadır. Bu 
özellikleri Aerogel’e düşük madde yoğunluğu ve 
düşük termal iletkenlik vermektedir. Aerogel’in bir 
çok farklı ismi de mevcuttur, örneğin; “donmuş 
duman”, “katı duman”, “katı hava”, “mavi 
duman” (frozen smoke, solid smoke, solid air, blue 
smoke)... Aerogel yarı-saydam bir doğaya sahiptir 
ve içine giren ışık dağılır fakat dokunulduğunda 
genleşmiş polystrene polimerine benzemektedir.  

Peki bu Aerogel kullanım alanlarında neleri saya-
biliriz. Tavan ve cephe camlarında ısı yalıtımında, 
kimyasal madde temizliği, kimyasal reaksiyonlarda 
katalizör (reaksyon hızlandırıcı) veya katalizör 
taşıyıcı, boyalarda ve kozmetikte kıvam arttırıcı, 
dalgıçların iç kıyafetinde ısı koruyucu, raket üreti-
minde kullanılmaktadır. Süperkapasitör üretiminde, 
NASA uzay tozu yakalamada ve uzay kıyafeti termal 
korumasında da kullanmaktadır. 
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AEROGEL Bilim & Teknik  

Aerogel ısı yalıtkanlığı oldukça yüksek bir 
maddedir  

Onur Ulu’yu Tanıyalım 

Onur Ulu, 1986 yılında Ankara’da Bolu’lu bir babanın ve Muğla Milas’lı annenin oğlu olarak dünyaya 
geldi. İlkokul 5. sınıfa kadar Bolu’da yaşadıktan sonra 1998’de İstanbul Saint Joseph Fransız Lisesi’ni 
kazandı. 8 senelik lise öğretimi sonunda 2005 yılında Sabancı Üniversitesi Doğa Bilimleri’ni kazandı. 
Öncelikle mekatronik (makine+bilgisayar+elektronik) bölümü dersleriyle başlayıp ardından Malzeme 
Bilimi ve Mühendisliği bölümünden 2011’de mezun oldu. Şu an Toronto’da Centennial College bünyesinde 
International Business Management programı okumaktadır. 

Sabancı Üniversitesi’nde okuduğu dönemde bir çok projede aktif rol oynadı. THAİ uçak kanatları için 
“Structural Health Monitoring of Polymer-based Composites Using Fiber Bragg Grating (FBG) Sensors 
with the RTM (Resin Transfer Molding)”, “Optimization of Carbon nanotubes reinforcement and resin 
ratio with correct mixing method” projelerinin araştırmalarına katıldı. Babası lojistik sektöründeki 
şirketlerinde çalışmasını çok istese de, ancak Onur başka dalda devam etmeye karar verdi. Bunun 
sebeplerinden biri de bilime karşı ilgisidir. Kendisi teknolojik gelişmelerin düzenli takipçisi ve tam  bir 
bilim aşığı. Bitmez tükenmez merakı sayesinde gördüğü ilginç gelişmeleri sizlere 
paylaşmaya çalışacak. Home/Ana Sayfa  



 

Değişen ben miyim?  

Pek çok arkadaş beni Türkiye'ye uğurlarken 'Darısı 
başımıza' demişti. Bir kısmınız herhalde ah 
Kanada'da işleri tamamlayıp acaba biz ne zaman? 
döneriz diye düşünüyordu. Öyle olunca sizler için 
Türkiye izlenimlerimi paylaşmak istedim.  

Ailemle 10 yıl Kanada'da yaşadıktan sonra iki ay 
önce döndüm ve bu süre boyunca Türkiye'yi iki kere 
ziyaret edebildim. Onlar tatil amaçli ve yazlık 
beldelerde sakin günlerdi. Şimdi kırklı yaşlarda 
İstanbul'a dönüp tekrar iş başı yapınca tabii farklı. 
Telve için aslında yazacak çok şey var! Başlangıçta 
turist gözüyle olacak yazdıklarım. Sonra düzenin 
içinde harmanlanınca, yazdıklarım da 
değişecektir.    

İstanbul'a ilk geldiğim de gerçekten başka bir 
ülkeye gelmiş gibiydim. Şehri ve on yıl önce 
oturduğumuz mahalleyi hiç tanıyamadım. Her yere 
yeni inşaatlar yapılmış. Hatıralarda kalan ufak izleri 
sürerek, köşelerde kalan pastaneleri bularak 
hafızamı zorladım. Şehirde Kentsel dönüşüm projesi 
altında bir yıkım ve yapım furyası başlamış. 
Depreme dayanıklı binalar yapmak için eski 
apartmanlar yıkılıyor, yerlerine gökdelenler 
yükseliyor. İmar planı olmayan şehirde mantar gibi 
çıkan apartmanlar ve yanlarında yüzleri daha da 
eski görünen binalar. Uzaklarda kurulan yeni siteler 
ve insanları ayıran yüksek duvarları. Şehir o kadar  

 

büyümüş ki! TEM Otoyolu çevre yolu olmaktan 
çıkmış. İnsan ve trafik olmayan bir yer kalmamış. 
Sancaktepe, Soğanlık gibi yeni duyduğum 
mahalleler eklenmiş haritaya. Henüz gidemediğim 
Polonezköy gibi arada doğaya kaçtığımız yerler ne 
oldu acaba?  

Ayrıca alışveriş yapmak çok zor oldu. Son on yılda 
para birimi Yeni TL olmuş, basılan paralar değişmiş, 
hatta para birimi için yeni bir sembol bile yaratılmış. 
Artık satıcılara avcumu uzatıp, siz içinden ne 
kadarsa alın! diyordum. Sonra aynı Kanada’ya ilk 
geldiğimizdeki gibi kredi kartı almam iki ayımı 
buldu. Sistemde hakkımda bilgi olmadığı için önce 
vermediler. İlk maaşımın yatması beklenildi. Sonra 
da aktif olması falan derken daha yeni kredi kartı 
sahibi olabildim. Alışverişlerde kartlara yapılan 
taksitlendirme, vade erteleme de tamamen yeni bir 
kültür benim için. Şimdi artık herkes kartlara taksit 
ile alışveriş yaptığından peşin fiyat ve pazarlık 
kültürü biraz kaybolmuş.  

Yeme içme kültürümüze kahvaltı mekanları, 
Amerika kültüründen gelen kahveciler, Anadolu’dan 
organik gıda getiren gurme dükkanlar, yöresel 
mutfak sunan restoranlar eklenmiş. Sanırım kimse 
evde yemek yapmıyor. Zaten mesai saatleri uzun, 
eve gelişiniz trafikden geç saatlere varıyor. Öyle 
olunca da adım başı atıştırmak için mekanlar. 
Börekçiler, simitçiler... Kilo mu aldım nedir?  

Sonra adım başı açılan AVM’ler. Mecbur 
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Değişen ben miyim? 

  Esra Tokmakçı 

 

   Sevgili İstanbul,   

   Seni tanıdığımda 19 yaşında üniversite ögrencisiydim.  

   Sen kırklarında olgun, çekici ve işveli bir kadın.  

   Bana dönüp bakmadın. 

   Yirmilerimin sonunda yine karşılaştık, hızın kesilmiş, yorgunluk da var 

   Ama hala bulutlardasın 

   Ben kırklı yaşlara girdim ve bir kez daha karşımdasın  

   Ne oldu demeye dilim varmıyor.  

   Gözlerini kaçırıyorsun. 



kalmadıkça gitmiyorum. Mahalle de herşeyi 
çözmeye çalışıyorum. Bakalım bu ne kadar böyle 
devam edecek.    

Bu arada ne işlem yaparsanız TC kimlik numaranızı 
girmeniz gerekiyor. Mesela bir web sitesinde 
oylama mı yapacaksınız?, TC kimlik numaranız 
soruluyor. Postadan bir evrak mı teslim 
alıyorsunuz?, TC Kimlik numaranız kuryenin 
evraklarına işleniyor. Ummadık insanlar TC Kimlik 
numaranız lütfen! diyor ve siz de artık 
sorgulamadan herkese bu numarayı veriyorsunuz. 
Kanada'da SIN numarasını bu kadar alelen 
kullanmayız. Herkesin benim secereme 

ulaşabilmesi, sisteme karşı bende bir güvensizlik 
oluşturdu. Umarım haksız çıkarım.  

İlk başta yazdığım gibi; değişen ben miyim yoksa 
geride kalanlar değişti de ben yerimde mi kaldım 
belli değil. Ama inanın dönme planları yapıyorsanız 
süprizler sizi bekliyor. Ben şimdilik Telve'de arkası 
yarın desem?  

Hepinize iyi tatiller dilerim. Yeni yılda herşey 
gönlünüzce olsun. 
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Değişen ben miyim? 

D U Y U R U 

Home/Ana Sayfa  



 

1983 yılında İstanbul’da doğdum. Kadıköy çocuğu 
olarak, parklar ve sahillerde 
büyüdüm. 
 
1990 senesinde sırtımda çantam, arkamda babam, 
Kaçkar Dağları’na tırmandım. Bu 
benim erken yaşlarda doğa ve dünya aşkını 
keşfetmemi sağladı. Dünya'nın en uzak 
köşelerini, en büyük dağlarını, en uzun sahillerini ve 
en büyük çöllerini görmek istedim 
henüz o yaşlarda iken. 
 
2001 senesinde Eyüboğlu Fen Lisesi’nden mezun 
olup Kanada’ya göçtüm ve 
Vancouver BC'ye yerleştim. İlk önce Biyoloji 
okumak istedim fakat daha sonra aile 
genlerim beni sanata doğru çekti. Görsel Sanatlar 
ve Fotoğrafçılık okudum ve bir çok 
dergi ve sanat galerilerinde çalıştıktan sonra 
2009'da Montreal QC'ye yerleştim. 
 
Montreal’de CreativeBoost adında bir fotoğraf sanatı 
okulu kurdum. 
Bütün bu yıllar içinde; doğduğum yerleri, gördüğüm 
yüzleri Kanada insanlarına ve 
Kanada'da yaşayan, fakat benim gibi, hayallerinin 
Türkiye’sini yaşayamayan insanlara 
bir çalışma yapmaya karar verdim. Beyin göçünün 
ağırlığının, dağlarda sırtımda 
taşıdığım çantalardan daha büyük olduğunu fark 
ettiğim gün, telefonu kaldırıp hep o 
numarayı çevirmeye başladım. +90 216 350… 
+90… 

 
Sonunda bu rakam kafamda bir projeye dönüştü. 
Projeme hem Türkçe ve hem de 
İngilizce anlaşılabilecek bir isim bulmaya çalışırken, 
geometrinin nasıl evrensel bil-dil 
olduğunu hatırlamak çok zamanımı almadı. 
 
Sanatın; geometrinin görsel bir hayali olduğunu 
bana öğreten dedemin sözleri 
rüyalarıma girerken, +90 projesini bitirmiş oldum. 
+90, hatırlamak istediğim Türkiye'nin telefon kodu 
ve kitabımın ismi oldu. 
 
Kitabımda iki ayrı yöreyi işlemek istedim: İstanbul 
ve Çanakkale’nin Babakale Köyü. 
İstanbul. Bin yıllara kucak açmış, nice uygarlıklara 
nice insanlara ev olmuş koca bir 
dünya devi. Onun yanında miniminnacık Babakale 
Köyü. Ege Denizi’nin Kuzeyi’nde ve 
de Türkiye'nin en Batısı’nda kurulmuş bir köy. 
Nüfusu 500 kişiden az olan; denizi, 
zeytinyağı ve balığı ile yüz yıllardır içinden 
geçenlerin yüzünün güldüğü bir köy. Osmanlı 
İmparatorluğu’nun köyü korsanlardan korumak için 
inşa ettirdiği son kalesi. 
Bir çıkmaz sokak. Çocuklarının ilk dört sınıf 
bitinceye kadar tozlu Kale meydanında 
koşuşturdukları, daha sonraları okumak için büyük 
şehirlere gitmek zorunda oldukları, 
yaşlanan ve bilincini yavaş yavaş Yazlıkçılara 
bıraktığı cennetvari bir köy. Kitabın satışından elde 
edilen gelirin bir kısmı ile sanat ve fotoğrafçılık 
dersleri vereceğim bir sığınak benim için. 
 
+90 isimli kitabımı internet 

+90    
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+90 

         Deniz Merdanoğlulları  

        www.plus90.ca 



sitemizden www.plus90.ca/the-shop u tıklayarak 
satın alabilirsiniz. Mağaza isimleri ve adresleri bu 
linkde mevcut.  

Umarım kitabımdaki fotoğraflar biraz tebessüm, 
biraz hüzün, bolca da mutluluk getirir 
hanenize. 
 
+90 projemi, 2013’de kutlanacak olan 
Cumhuriyetin 90ıncı yılı’na armağan ediyorum. 
Sevgiyle kalın. 
 
Deniz Merdano 
www.plus90.ca 

Home/Ana Sayfa  
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+90 

D U Y U R U 

Dear Gallery Hittite Artists! 

 

We will be having our traditional  

"Valentine group show"  

From February 13 to March 9, 2013. 
 

Interested artists can contact the Gallery at Galleryhittite@gmail.com 

 Happy Holidays and Happy New Year! 

  

Anna Zinato 

Gallery Hittite 

Toronto  

+90 



Bisiklet Sevdası 

  Erkan Sarıoğlu  
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Saskatchewan (SK)  

Sabah erkenden kalktım, kahvaltıdan sonra yalnız olarak Youngstown’dan Kindersley’e doğru yola 
çıktım. Bugün bayağı rüzgarlı bir gündü ve rüzgar bisikletçilerin en sevdiği yönden, arkadan esiyordu. 
Saatte 50 km hızla esen rüzgarla bisiklet sürmek korkunç zevkli bir tecrübe. Rüzgarın hızına eriştiğiniz 
anda rüzgarın sesi kesiliyor ve çok dinlendirici bir sessizlik içinde sanki yelken açmış bir tekne gibi 
gidiyorsunuz. Rüzgarın gücünü ve gürültüsünü ancak durduğunuz zaman anlıyorsunuz. Mola verip bir 
portakal yemek için durduğumda birden sessizlik bozuldu ve büyük bir uğultu başladı, bisikletimi yan 
tutmakta bile zorluk çektim. Fakat tekrar yola koyulduğumda büyük bir zevkle fazla efor bile harcamadan 
düz yolda 71. km sürate eriştim. Günün sonunda bazı arkadaşlar arkadan esen rüzgarın sayesinde hiç 
pedal çevirmeden 10 km. yol katettiklerini iddia ettiler ve bu olmayacak şey değildi bugün. 
  

 

 
  

 

 
Bir müddet sonra yol gittikçe sıkıcı olmaya başladı zira bir sicim gibi dümdüz gidiyordu ve yolda da pek araç yoktu.  Tüm 
gördüğüm göz alabildiğine Canola tarlaları idi. Hatta bir ara öyle uykum geldi ki iPhone’umdan kendisi çok muzip olan 
kuzenim Apo’ya bir mesaj attım ve beni arayıp bir kaç fıkra filan anlatmasını istedim bu uyku halinden kurtulmak için. 
Sağolsun beni kırmadı ve yolculuğuma renk kattı ve günümü ortalama süratimi saatte 10 km. daha arttırarak bitirdim 
Kindersley’de. 
 
Ertesi günü yine Prairies’de başka bir gündü. Yine upuzun düz yollar ve yine sağımızda solumuzda göz 
alabildiğince Canola tarlaları. Bugün dört arkadaş beraber sürüyoruz. Rüzgar şansımıza yine arkamızdan 
esiyor. Yolda hiçbir servis istasyonu olmadığı için tam 83 km. durmaksızın gittik. Sonunda bir restoranda 
durup yemek molası verdik. Kendime şöyle bir büyük burger ve patates kızartması ısmarladım. Yıllardır 
yemeye kaçındığım bu tür şeyleri bu turda istediğim kadar yiyebiliyorum çünkü derhal yakabiliyorum.  
Bisikletime takılı GPS’ime göre son birkaç gündür yaktığım kalori ortalama 6500 civarında. O kadar 

Baş Şehri  Regina 
En Büyük Şehri  Saskatoon 
Resmi Dil  İngilizce 
Konfederasyona giriş  1 Eylül 1905 (10uncu) 
Yüzölçümü Alan  651,900 km2 (7inci) 
Kanada’ya olan oranı  9,984,670 km2  nin % 6.5’i 
Nüfus  1,053,960 (6ıncı) 



gündüzleri  yolda sık sık yiyip içmeme ve akşamları kampta tıka basa akşam yemeği yememe rağmen 
yine de ortalama saatte 800-900 kalori yaktığımız için kilo kazancımız olmuyordu, aksine grup içinde 
diğer bisikletçilerin yüzlerinde ve bilhassa göbek hanelerinde bir incelme görülmeye başlamıstı. 
 
Restorandan tam çıkacaktık ki bir bayan bizi durdurup nereye gittiğimizi sordu. Biz de St. John’s, 
Newfoundland deyince nereden başladığımızı sordu. Victoria, British Columbia deyince de merakı daha 
da fazlalaştı. Tabii, nasıl gidiyorsunuz, nerede kalıyorsunuz, ne kadar sürecek? filan gibi sorular birbiri 
ardından geldi. İnsanların bize bu derecede yakın davranmaları ve büyük bir merakla bize soru sormaları 
bize ayrı bir haz verip aynı zamanda bizim için büyük bir motivasyon oluyordu. 
 
Yemekten sonra yola devam ederken yolun sağında enteresan bir şey gördüm, durdum baktım bir tabela 
üzerinde ’bot tepesi’ yazıyordu ve aklınıza gelen her türlü bot, çizme, ayakkabı, terlik, sandal asılmış ve 
üzerlerinde kimin tarafından ne zaman bırakılmış, onlar yazılıydı. Bir çift deri kovboy çizmesi dikkatimi 
çekti, üzerinde A. Crawford, Oakville. ON Aug 2009 yazılıydı. Dünya bu kadar mı küçük? diye düşündüm. 
Bu şahıs benim oturduğum semtte oturan birisiydi ve ben gelip gelip onun bırakmış olduğu çizmeleri  
buluyordum karşımda.  

 

 
 

 

 

 

Son üç günümüz arkadan esen rüzgarla çok eğlenceli geçmişti. Şimdi artık geri ödeme zamanıydı 
anlaşılan. Bu sabah karşıdan esen kuvvetli rüzgarla başladı. İlk 56 km. acımasızdı ve Marco ile ben 
rüzgarımızı azaltmak için sırayla birbirimizin ardından giderek draft yapmamıza rağmen bizi çok zorladı. 
Nihayet öğle yemeğine Kenaston’a vardık ve 5.5 metrelik kardan adamla hatıra resmi çektirdik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ertesi gün hava raporu önden ve yandan gelecek rüzgarlardan bahsediyordu. Bu da bayağı zorlu bir 
kombinasyondu zira arazi tamamiyle düz olduğu için rüzgarı direkt olarak aldığınızdan ara sıra dengenizi 
de kaybedebiliyordunuz ve hatta yandan gelen rüzgara karşı yamuk olarak bile sürmek zorunda 
kalıyordunuz. 
  
Bugün yemek yapma sırası bizim takımda olduğundan ben yine erken çıkmıştım kamptan ve kuvvetli 
rüzgarla  adeta bir savaş içindeydim fakat maalesef kazanan ben olmuyordum. Hem 30 dereceye varan 
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sıcaklık, hem de saatte 30 km. hızla esen rüzgarla çok zorlu bir günün sonunda nihayet kampa vardım 
ve duş bile yapamadan görev başına geçtim. James ve Gary de kamptaydılar ve yemek hazırlıklarını 
başlatmışlardı. Üçümüz birlikte yemeği 18:30’da hazır ettik, Normal şartlar altında geçti, zira akşam 
yemeği genellikle 18:00’de başlardı fakat bugünün şartlarını ve  daha yolda olan diğer bisikletçileri 
düşünürsek bayağı erken sayılırdı. Son bisikletçi de 19:45’te kampa vardı ve herkes hazırladığımız 
yemekten memnun kaldı. Herkes için  bugüne kadar en zor gün olarak kabul edilen bugünün sonunda 
herkesin anlatacağı bir hikayesi oluşmuştu. 
 
Regina’da bir günlük dinlenme molası verdik. Bunu fırsat bilerek bisikletimi komple bir bakımdan 
geçirdim ve önümüzdeki günlere hazırladım. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Güzel bir gün doğuşunu seyrettikten sonra Regina’dan erken ayrıldım. Bir kaç saat yol aldıktan sonra 
yolun kenarında bizim gruptan Keith’i gördüm, biraz topallıyordu. Hemen durdum ve nesi olduğunu ve 
nasıl yardımcı olabileceğimi sordum. Sağ baldırının ön kısmındaki incik’te bir ağrı olduğunu söyledi. Biraz 
dinlendikten sonra yavaş yavaş yola koyulduk. Hava gittikçe sıcaklaşıyordu ısı 30’ları buldu. Epeyi 
gittikten sonra ikimizin de su depoları boşaldı. İleride bir ev ve önünde yaşlı  bir bey görünce durduk. 
Kendisinden su rica ettik. Bizi içeri davet etti. Buzdolabından soğuk su verdi hatta bana başımı bahçe 
hortumunun altına sokmama bile müsaade etti. Epeyi bir sohbet edip serüvenimizi de anlattıktan sonra 
teşekkür edip tekrar yola koyulduk.Yol boyunca böyle misafirperver insanları görmek hakikaten çok 
sevindirici bir şey.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yolda ayrıca enteresan tarım araçları da gördük. 
 
Kamp yerimiz olan Grayson’a vardığımızda cyclecomputer’umuzun 160.6 km. yani 99.8 mil olduğunu gördük. Keith 
bunu bir ‘American Century’ye yani 100 mil’e tamamlamamız gerektiğini söyledi ve biz de arada kalan mesafeyi kampın 
etrafında dolaşarak tamamladık ve böylece tam 100 mil gitmiş olduk bugün ve bunu Keith’le birlikte soğuk bir birayla 
kutladık. 
 

Böylelikle üçüncü eyaletimiz olan Saskatchewan’ı da 6 gün ve 758 km. sonunda geride bırakmış olduk. 

 
Gelecek sayıda Manitoba’da buluşmak üzere… 
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Kanada’da sıkıntısını çekmediğimiz ender 
maddelerden biridir kağıt. Gün geçmez ki postadan 
bir zarf içersinde veya el ilanı olarak elimize yazılı 
birşey geçmesin. Ağacın bol olduğu sulak bir ülkede 
yaşamanın özelliği olmalı derim. 

Hele kendi işinizin sahibiyseniz maliyeden hergün 
veya gün aşırı gelen, lüzumlu lüzumsuz belgelere 
ne demeli? Çalışma masamın üstü ben temizledikçe 
kağıt dolar, birkaç gün sonra lüzumsuz olanları 
temizlemeye çalışırım. Ama bir iki haftaya 
kalmadan masamın üstü yine dolar. 

Son yıllarda bir hayli popüler olan “Kağıtsız ofis” 
kavramı birçok belgeyi tarayıcıdan geçirip, 
bilgisayar sistemimizde saklamayı sağlamaktadır. 
Peki bu evraklar muhasebe evrakları ise, 
makbuzları taradıktan sonra atabilir miyiz? Cevap 
hem ‘evet’ hem de ‘hayır’, bu ayki yazımda bunları 
ele alacağım. 

CRA (Kanada Gelir Vergisi Kurumu)’nun kayıt tutma 
için kabul edilebilecek olan hangi kayıtların ve hangi 
tür dokümanların saklanacağı hakkında kuralları 
vardır. 

Aşağıdaki metin CRA’nın yayınladığı “Kayıt 
tutulması kılavuzu”nun 4. sayfasından doğrudan 
alınmış bir kopyasıdır: 

CRA tarafından tanınabilecek kayıt ve 
belgeler: 

1. Kağıt formatında üretilen ve saklanan defter,   
kayıt ve destekleyici belgeler; 

2. Kağıt üzerinde üretilen ve daha sonra elektronik 
formata dönüştürülen, erişilebilir ve okunabilir 
biçimde saklanan defter, kayıt ve belgeler, 

3. Elektronik biçimde erişilebilir ve okunabilir olarak 
üretilen ve elektronik olarak erişilebilen kayıtlar 
ve destekleyici belgeler. 

Eh, bunu okuyan her kişi cevabı ‘evet’ olarak 
düşünüp yorumlarken, hükümetin herhangi bir 
temsilcisinin, taranmış belgeleri meşru bir kayıt 
olarak kabul edeceğini sanır. Yalnız bir dakika..! 
Hemen tarayıcı satın almayı planlayıp, tüm 
evraklarınızı yoketmeyin.. eğer tutulması şart olan 
kayıtlarla ilgili rehberi okumaya devam ederseniz, 
şeytanın ayrıntılarda gizli olduğunu göreceksiniz. 
Aşağıda 5. Sayfadan alınan başka bir metnin 
doğrudan kopyasını hep beraber gözden geçirelim. 

Elektronik formatta kayıtlar 

Eğer elektronik formattaki kayıtlar işleme, 
muhafaza ve elektronik formatta bilgi depolamak 
için sizin tarafınızdan oluşturulmuşsa (yani 
piyasada satılan muhasebe programları ile 
oluşturulmuşsa), bu kayıtların kağıt çıktıları olsa 
bile, elektronik olarak okunabilir formatta olduğu 
sürece bu kayıtları bu formatta muhafaza etmek 
gerekir. Bu kayıtları destekleyici belgeler 
başlangıçta elektronik ortamda oluşturulmuşsa, 
yine elektronik ortamda muhafaza edilmesi şarttır. 
Bundan başka, uygun görüntüleme uygulamaları 
takip edilerek depolanan, belgeleri, kayıtlar, ya da 
elektronik formatta tutulur hesap kitapların taranan 
görüntüleri de kabul edilebilir. 

Bu bize 2 şeyi söylüyor: 

1. Belge (PDF makbuz gibi) başlangıçta elektronik 
olarak elimize geçmişse, o zaman bu elektronik 
belgeyi kanıt olarak tutmak gerekir. Bir yazdırma 
kopya kabul edilmez. 

2. Doğru görüntüleme uygulamaları takip edildiği 
sürece, belgeler taranarak saklanabilir. 
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Peki "Uygun görüntüleme uygulamaları" 
nelerdir? 

İşte yine aynı kılavuzun 9. sayfasından aldığımız 
CRA kuralları bize şunları söylüyor: 

Kabul edilebilir bir görüntüleme programı için 
gerekenler: 

Kayıtların orijinal versiyonunun elde tutulması 
koşuluyla, orijinal kaydın, belirli prosedürler  takip 
edilerek sağlanan kabul edilebilir bir elektronik 
görüntüsü üretilebilir. 

Orijinal giriş ve kaynak belgelerinin görüntüleme ve 
mikrofilm (mikrofiş dahil) reprodüksiyonu, kontrolü 
ve üretimi  Kanada'nın en son ulusal standardlarına 
göre yapılmalı ve muhafaza edilmelidir. Daha fazla 
bilgi için, Bilgi Sirküleri İC78-10R5, Kitaplar ve 
Kayıt Saklama / Yoketme ve GST / HST Zaptı 15.1, 
Defter ve Kayıtlar için Genel Gereksinimler, bkz. 
Ayrıca, CAN / CGSB 72.11, Mikrofilm ve Belgesel 
Kanıtlar, ve son değişiklik gibi elektronik 
Görüntüler, Kanada Genel Standartları Kurulu 
(CGSB) yayınına bakabilirsiniz. 

Küçük ölçekli elektronik tarayıcılar için ticari yazılım 
kullanarak kendi kayıt  ve destekleyici belgelerini 
tarayan işletmeler, kendi kayıtlarının Kanada'daki  
en son ulusal standart kurallarca belirlenen 
yönergelere uygun olduğundan emin olmalıdır. 

Yukarıdaki CGSB  yayını uyarınca taranan belge ve 
muhasebe kayıtlarını  destekleyen belgeler daha 
sonra yök edilebilir ve akabinde bu görüntüler kalıcı 
kayıtlar haline gelir. Bu konuda eğer herhangi bir 
şüpheniz varsa, önce yasal tavsiye almanız 
önemlidir.  

Kanada Genel Standartlarına uygun hareket 
edemeyen işletmelerin orijinal kayıtları tutması 
gerekmektedir. 

Durum  basit görünüyor değil mi? Ama hiç de öyle 
değil aslında. 

İlk cümle "kayıtların orijinal versiyonunu tutulması 
koşuluyla"dır. Bu oldukça açık. 

Sonraki cümle de "Ancak, orijinal kaydın belirli 

prosedürleri takip ederek sağlanan ve kabul 
edilebilir bir kağıt belgenin elektronik görüntüsü  
üretilebilir"dir. Sizi bilmem, ama bu cümle benim 
için çelişkili.  

Daha aşağı okumaya devam ettiğimizde "Eğer  
CGSB yayınına uygun olarak resimlendi ise hesap 
kitaplar ve destekleyici belgeler yok edilebilir". 

İşte bu yüzden CGSB kurallarını takip etmediğiniz  
sürece orijinal kayıtları tutmak zorundasınız. 

Taranan belgeler, bir denetim anında kanıt olarak 
kabul edilebilir mi? 

Evet  belki, ama pratik olarak hayır. 

Anekdot hikayelerini çok kez dinleyen biri olarak, 
denetçilere taranan belgeleri sunduktan sonra, 
orijinal belgeler için denetim memuru tarafından 
hiçbir istek ile ile karşılaşmayan küçük işletmeleri 
duydum.  

Benim bu konudaki pratik tavsiyem, tüm taranmış 
belgeleri düzenli ve denetim için hazır tutun ama 
aynı zamanda kağıt belgeleri de “Ne olur ne 
olmaz!” diyerek bir köşede bulundurun. Veya 
vaktiniz bolsa kendiniz için CGSB yayını okumak da 
bir çözüm olabilir.. 

Anlaşılan kağıtlardan uzun bir süre 
kurtulamayacağız.. 

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. 
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Bu ayki sayımızda size “Foodshare”den bahsetmek 
istiyorum.  Foodshare, 1985 yılında Toronto’daki 
düşük gelirli ailelerin yiyecek güvenliği problemine 
çare olabilmek için kurulmuş.  Ben bu kuruluşun 
ismini defalarca duymuştum. Fakat bu kuruluşun 
daha çok bir yiyecek bankası (food bank) olarak  
servis verdiğini düşünmekteydim.  Bu kurum, 
Yiyecek Bankası’nın ötesinde açlık ve yiyecek  
problemlerine çok uzun vadeli ve çeşitli çözüm 
önerileri getirmekte.  Bu girişimlerinden ikisi: 
“Tarladan Masamıza” ve “Seyyar İyi Yiyecek 
Pazarları” adlarını taşımakta. Foodshare’e 

dergimizin editörü Evnur Taran ile yaptığımız gezide 
yoğunluklu olarak “Seyyar İyi Yiyecek Pazarları” 
girişiminden bahsettik. Dolayısı ile ben bu projeyi 
daha detaylı bir biçimde size aktarmaya 
çalışacağım.  Foodshare ve teşebbüsleri ile daha 
detaylı bilgilere www.foodshare.net internet 
sitesinden ulaşabilirsiniz.    

FoodShare’in yöneticisi Debbie Field, kendi 
deyimiyle ayaküstü yiyeceğe (fastfood) yeni bir 
anlam katıyor. Bu yaz başında Debbie Field, 
Toronto Belediyesi başta olmak üzere Toronto’nun 
muhtelif kurumlarıyla beraber Mobile Good Food 
Market (Seyyar İyi Yiyecek Pazarı) girişimini 
yürürlüğe koymuş. Bu pilot proje, temelde, daha 
çok bilinen hamburger ve benzeri yiyecekler yerine 
sebze ve meyve satan gıda pazarlarını şehrin çeşitli 
bölgelerinde konumlandırmayı hedeflemiş. Bu 
konumlandırma şehrin sosyo-ekonomik durumu 

daha düşük bölgelerinde yoğunlaşmış. Buradaki 
amaç  düşük gelirli ailelere ve çocuklarına daha 
ucuz ve daha kaliteli yiyecek imkânı sunabilmek. 
Tabii ki uzun vadede de özellikle çocukları kötü 
beslenme alışkanlıklarından arındırabilmek.  

Şehir merkezinde yaşayanlar için bu tür Seyyar 
Pazar Üniteleri çok bir anlam ifade etmeyebilir.  
Fakat Toronto’nun banliyölerinde yaşayanlar için 
taze ve kaliteli yiyeceğe ulaşmak çok zaman alıcı ve 
ekonomik anlamda külfetli.  Bu yüzden 20 senedir 
Foodshare’de çalışan Field, Toronto’nun bazı banliyö 
semtlerini, yakınlarında taze ve ucuz yiyecek 
bulunmayan “gıda çölleri” olarak sınıflandırmakta. 
Bu proje de bu yüzden çok anlamlı. Seyyar İyi 
Yiyecek pazarları bu boşluğu doldurmayı ve yiyecek 
alışkanlıklarımızı değiştirmeyi hedefliyor.  Kısacası 
amaç, makarna ve pilav yiyerek kendini tok 
zanneden bir mantaliteden daha çeşitli, sağlıklı  ve 
besleyici yemek yeme alışkanlığını insanlara 
özellikle çocuklara aşılamak.   

Field’e göre, North York, Scarborough ve 
Etobicoke’un bazı bölgelerinde bakkal dükkânı 
görmeden anayollarda uzun süre seyahat 
edilebilmekte. Öte yandan ayaküstü yemek yerleri 
(fastfood restaurants) ile sağlıksız ve bayat yiyecek 
satan mahalle bakkalları her yerde göze çarpmakta. 
Şehir merkezinde ürün satın almak sorun değil 
Field’e göre. Örnek olarak Parkdale semtini veriyor  
ve burada birkaç adım ötede birçok seçeneğe sahip 
olduğundan ötürü izafi anlamda Parkdale’in bir gıda 
vahası olduğunu belirtiyor. Ve banliyölerde de bu 
tür gıda vahalarının oluşması gerekliliğini yineliyor.  

Şimdilik Foodshare’in hedefi, Seyyar İyi Yiyecek 
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Pazarları vasıtasıyla, yerel topluluk gruplarıyla 
teşkilatlanıp her Çarşamba ve Perşembe günlerinde 
sekiz tane gıda çölünü gıda vahası haline 
getirebilmek. Bu sekiz tane yerel istasyon North 
York’ta ve Scarborough’da konumlandırılmış. 
Ontario Gıda Terminali’nden toptan olarak satın 
alınan ürünlere bu ünitelerden ulaşılabilecek. Aynı 
zamanda belirtmek gerekiyor ki Ontario Gıda 
Terminali’nde satılan bu ürünlerin bir kısmı şehrin 
çeşitli merkezlerinde ve banliyölerde oluşturulan 
kentsel tarlalarda (urban farm) yetiştiriliyor. Bizim 
Foodshare’i ziyaretimizde biz de bu kentsel 
tarlalardan birine kendi gözlerimizle şahitlik ettik. 
Foodshare’in merkezi eski bir okul binasının içinde.  
Bu okul arazisinin çevresi seralarla beraber olmak 
üzere bir kentsel tarla haline dönüştürülmüş. 
Böylelikle hem boş kullanılmayan kurumsal 
araziden yararlanılmış, hem de çeşitli okullardaki 
öğrencilere bu projeye iştirak ederek yiyecek 
güvenliği ve beslenme alışkanlıkları bilinci 
kazandırılması hedeflenmiş.   

Bu Seyyar İyi Yiyecek Pazarları’nda 60 farklı ürün 
satılıyor; birçok insan tarafından tüketilen sebze ve 
meyvenin yanı sıra farklı kültürlere mensup 
insanların bulamadıkları yiyecekleri de bu pazar 
üniteleri ihtiva etmekte. Debbie Field’in belirttiğine 
göre bu yiyecekler Toronto’nun bakkal 
dükkânlarında ve süpermarketlerde bile nadiren 
bulunuyormuş. 

Her istasyondaki pazar ünitesinden 200 dolar gelir 
elde edilmekte. Ancak Field, mevcut müşteri 
tabanını genişletmeyi hedefliyor. Debbie Field’in 
anlattığına göre programa ilgi gayet olumlu imiş. 

Debbie Field, sağlıklı gıdaya erişmenin yanında, 
projenin birkaç farklı hedefi daha olduğunu 
belirtiyor. Programın başarısının seyyar satışa 
yönelik politik kısıtlamaların gevşetilmesine 
yardımcı olmasını ve böylelikle özel sektörün de bu 
duruma müdahil olmasını ümit ediyor. Toronto 
Belediyesi Foodshare’in bu projesine kâr gütmeyen 
bir kurum olması dolayısı ile izin veriyor ve  bu 
seyyar pazarlar özel mülkiyet alanlarında park 
ediyorlar.  

Debbie Field, bu projenin, gıda söz konusu 

olduğunda daha kapsamlı bir şehir planlamasına 
ilişkin ihtiyaca dair bir tartışmayı başlatmasını 
umuyor. 

Bu yazı Spacing Magazine’nin Winter 2012/13  
sayısında yayınlanan Edible City, Debbie Field and 
The Mobile Good Food Market yazısı, 
www.foodshare.net web sitesi ve 5 Aralık 2012 
tarihinde Evnur Taran ile birlikte yaptığımız Debbie 
Field röportajının ışığında hazırlanmıştır.  
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Güneşin beni ışıldattığı anda çenem düşer, 
kahkahalarım uzaklardan duyulur, mutluluğumu 
etrafıma yayardım çiçek kokusu gibi. 

Güneş arkasını dönüp gittiğinde, sessiz ve karanlık 
evime dönme zamanı gelmiş demektir. 

Bundandır güneşi sevmem, güneşi beklemem kış 
boyunca…! 

Yalnızlığa açılan bir kapı, benim o tek kilitli, bir 
itimlik güvencesi olan evimin kapısı. 

Kuşum küsmüş dünyaya o yalnızlıkta, benim 
varlığıma zor adapte oluyor. 

Bense konuşsa da kendime gelsem diye başında 
bekliyorum. 

Tek duyduğum şey kendi sesim. 

En sonunda vazgeçip odama geçiyorum. 

O an dank ediyor kuşbeyinli kuşumun beynine. 

Başlıyor deli gibi bağırmaya, bütün binayı ayağa 
kaldırmak ister gibi. 

Üzgünüm, çok geç. 

Yorgunum ve bu kimsesizlikle boğuşmak yerine, 
uyumayı tercih ediyorum. 

Gece saat başı uyanıyorum, beni pek de 
iyileştirmeyen ilacımı alıp, tekrar kapatıyorum 
gözlerimi. 

Arada gözüm telefona gidiyor, karanlığı dağıtacak 
bir şeyler gelmiş mi diye. 

Yok. 

Her gece aynı. 

Sabah son kez uyanıyorum. 

Günümün güzel geçeceğine kendimi inandırabilmek 
için, banyoda hazırlanırken radyo açıp, şarkılara 
eşlik ederek dansediyorum. 

Aynada gördüğümü beğenmek için zorluyorum 
kendimi. 

Solgun yüzümü biraz aydınlatabilmek adına, 
dayıyorum allığı, farı, ruju… 

Her sabah aynı. 

Dışarı çıktığımda temiz havayı içime çekiyorum 
doyasıya. 

Bir an inanıyorum günümün güzel geçeceğine. 

Tamam, diyorum, bitti gece, gün doğdu! 

İş yerime adımımı atarken daha biliyorum kendimi 
kandırdığımı. 

Ofise gireceğim, çantamdan öğle yemeğimi ve 
meyvelerimi çıkartıp, kaldıracağım. 

Mutfağa gidip buzdolabına yemeğimi koyacağım, su 
şişemi dolduracağım, çay yapmak için kettleı 
çalıştıracağım. 

Bilgisayarımı açıp, önce maillerimi kontrol 
edeceğim, sonra gün içinde kullanacağım tüm 
programları açacağım. 

İşkolik üstlerimden önceki gece 10’da, 11’de gelen 
mailleri yanıtlayıp, istenenleri yapacağım. 

Akşama kadar bilgisayar başında işleri halledip, canı 
sıkılıp sohbete gelenleri eğlendirerek, günü 
bitireceğim. 

Her gün aynı. 

Okuyup ve öğrendiklerim üzerine, iş çıkışı spora 
gidecegim. 

Terleyerek stresimi atacağım. 

Hem zihnim açılacak, hem kendimi iyi 
hissedeceğim, hem de gece rahat uyuyacağım. 

Sahi, nerede okumuştum ki ben bunu? 

Kandırıldım mı ne? 

Dün böyleydi, bugün de böyle olacak, yarın da. 

11 senedir değişmedi, bundan sonra da değişeceği 
üzerine ümidim yok. 

Ben hep aynı ben, Halifax hep aynı Halifax… 

Geceden kalma bir alışkanlık olmalı bendeki bu 
hüzün… 

16 Temmuz 2012  
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Sevda Başarır 

 

 

Bu sene yeni yıla girme coşkusunun 
yanında kötü kehanetlerle 

etiketlenmiş bir yılı güzelliklerle bitirmenin de 
keyfini yaşıyorum. (Ne mutlu ki 2012 yılı Maya 
kehanetinin fos çıktığı bir yıl oldu!) Ne olursa olsun 
yine de yılbaşı coşkusu bize uzak mı dersiniz? 
Memleket havası kokmayan tam bir 
Hıristiyan eğlencesi mi?  Buna rağmen 
hediyeler alıp-vermek, ağaç süslemek 
hoşumuza mı gidiyor? Gider elbette! 
Bunlar bizim geleneklerimiz aslında. 
Anadolu'nun, üzerinden prim yapmadan 
dünyaya armağan ettiği güzel değerler. 

Yılın en renkli, en umut dolu günleri... 
Yeni yıl yaklaşıyor ve Toronto cıvıl cıvıl.  
Caddeler, vitrinler ışıl ışıl. Süslü çam 
ağaçları, rengarenk ışıklar ve tabii "Noel 
Baba"lar alış-veriş merkezlerinde, 
sokaklarda. Ho, ho, ho ! Bu Noel 
babalardan kaç tanesi Aziz Nicholas'ın 
öyküsünü biliyordur? 

İnsanoğlu mucizeleri seviyor. Mucizeler umudun 
gerçeğe dönüştüğü noktadır. Doğal yollarla 
olmuyorsa süper güçlerle, mucizevi olaylarla gerçek 
oluverir hayaller. Medyatik figürler geliyor aklıma; 
Süperman, Batman, Spiderman, Actionman, ve 
daha niceleri. Bu süper adamlar nedense hep 
düzgünce taranmış saçlarıyla, daracık giysileriyle, 
çok kaşlı, çok güçlü adamlar ve sıradan bir insanın 
yapamayacağı harika işler yapıyorlar. Hep iyinin 
yanındalar. Dayanıklı, cesur, hızlı ve hatta biraz da 
çılgın... Bir de "Noel Baba"yı düşünüyorum. Tombiş, 
kocaman göbekli, dağınık sakallı, kaba çizmeli! Her 
yıl milyonlarca insan ona benzemek, birer Noel 
Baba olmak istiyor. Kusursuz süper güçlerin 
papucunu dama atıyor Noel Baba. Onun da süper 
güçleri var, o da  mucizeler yaratıyor. Ama en 
güzeli o bir hayal ürünü değil. Gerçekten yaşamış 
bir kahraman. Hem de büyük bir olasılıkla bizim 
topraklarımızda yaşamış, mucizesi bütün dünyaya 
yayılmış gerçek bir kahraman.   

İşte ismi kültürden kültüre hatta dilden dile farklılık 
gösteren Noel Baba'nın öyküsü:   

Santa Claus, Saint Nicholas, Saint Nick, Father 
Christmas, Kris Kringle, Santy veya Santa gibi 
birçok ismi vardır. Bu isimlerin hepsinin kökeni 
Saint Nicholas’a dayanır. Ama Santa Claus ismi 
dünya çapında daha çok sevilmiş ve bu isimle 
anılmıştır. Hatta dillere göre”Santa” yerine farklı 
kelimeler de gelmiştir. İtalya’da “Babbo Natale”, 
Brezilya’da “Papai Noel”, Çek Cumhuriyeti’nde 
“Deda Mráz”, Portekiz’de “Pai Natal”, Romanya’da 
“Mos Craciun”, Almanya’da “Weihnachtsmann”, 
İrlanda’da “Daidí na Nollag”, Fransa’da “Le Père 
Noël”, İspanya ve Meksika’da “Papa Noel”, 

Türkiye’de “Noel Baba” gibi.  

Noel Baba’nın ortaya çıkışı ile ilgili de 
farklı hikayeler vardır. Bunlardan en 
gerçekçisi Yılbaşı ruhunun nasıl ortaya 
çıktığını anlatan, Türkiye doğumlu tarihsel 
bir figür olan piskopos Saint Nicholas’ın 
(Nikola) fakirlere hediye dağıtmasına 
dayanan hikayedir. Bilinen en meşhur 
yardımı da, üç kızı olan bir babayla 
arasında geçenlerdir. Bu olayın 320'li 
yıllarda gerçekleştiğine inanılır. Fakir bir 
babanın kızlarına çeyiz parası 
karşılayacak durumu yoktur, bu yüzden 
hiçbir erkek onlarla evlenmek istemez. 

Oldukça eğitimli ve zengin bir aileden gelen Nikola 
da üç kızı için üç külçe altını geceleyin gizlice fakir 
adamın penceresinden içeri atar.   

Hikaye’nin bu noktada birçok versiyonları 
mevcuttur. Bu üç külçe altının 3 gün arayla ya da 3 
yıl ardarda atılması ile ilgili, ancak sonu aynıdır. 
Fakir adam çıkıp kendisini görünce şaşırır ve o’na 
teşekkür eder; bir rahip olan Nikola da “Bana değil, 
Tanrı’ya teşekkür et.” der. Bu olayın ortaya 
çıkmasından sonra, o yörede birçok gizlice yapılan 
yardımların aslında Nikola tarafından yapıldığı 
anlaşılır. Nikola’nın ölümünden sonra da yöre halkı 
birbirlerine gizlice hediye vermeye başlarlar ve bir 
yılbaşı geleneği oluşur. Diğer bir hikaye ise  
günümüzdeki Noel Baba imajının, 1931'de Haddon 
Sundblom adlı çizerin Coca Cola reklamları için 
yaptığı çizimlerden ortaya çıktığıdır. Ne var ki Coca 
Cola reklamlarından çok önce, 19. yüzyılın başında 
Noel Baba’nın çeşitli çocuk kitaplarında ve 
karikatürlerde günümüzdeki Noel Baba imajına 
benzer şekilde resmedildiği görülmüştür. 1862 
Noel’inde, Noel’in henüz ABD’de tatil dönemi 
olmadığı ve Noel Baba figürünün kullanılmadığı 
dönemde Thomas Nast adlı Amerikalı karikatürist 
Harper’s Weekly adlı derginin kapağında Noel  
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Baba figürünü kullanmış ve kimilerince Noel 
Baba’nın mucidi kabul edilmiştir.  

Noel Baba'nın öyküsü böyle… Gelelim ağaç süsleme 
konusuna. Görmüşsünüzdür, “dilek ağaçları” vardır 
bizde. Bir parça bez bağlanır dallarına ağacın. Hatta 
ben plastik poşet parçacıklarının bağlandığını bile 
gördüm. Bir dilek tutulur, dualar okunur ve, bez 
parçası, ip, poşet, ağaca bağlanır. Sakız 
yapıştıranlar da var. İnanç işte. Yani bizde bu ağaç 
süsleme geleneği bu gün de farklı biçimde yaşıyor…  

Yine son yıllarda yılbaşı gecesi saat tam 12’de  
kırmızı don giyme modası vardı. Bir anda kızlar, 
barlardaki restorantlardaki tuvaletleri doldurur, sıra 
beklerlerdi bunun için. "Don giy donan" sloganıyla 
yeni yıla bereketle girebilmek için.  

Ağaç süsleme geleneğini de Sümerolog Muazzez 
İlmiye Çığ'dan öğrenelim. Bakın neler anlatıyor Çığ 
yılbaşında süslenen ağaçlarla 
ilgili:"HRİSTİYANLARIN İsa’nın doğuşu olarak 
kutladığı Noel, çok eski Türklerin yeniden doğuş 
bayramıdır. Türklerin, tek tanrılı dinlere 
girmesinden önceki inançlarına göre, yeryüzünün 
tam ortasında bir akçam ağacı bulunuyor. Buna 
‘hayat ağacı’ diyorlar. Bu ağacı, motif olarak bizim 
bütün halı, kilim ve işlemelerimizde görebiliriz. 
Türk’lerde Güneş çok önemli. İnançlarına göre 
gecelerin kısalıp gündüzlerin uzamaya başladığı 22 
Aralık’ta gece gündüzle savaşıyor. Uzun bir 
savaştan sonra gün geceyi yenerek zafer kazanıyor. 
İşte bu Güneş’in zaferini, yeniden doğuşu, Türkler 
Büyük şenliklerle akçam ağacı altında kutluyorlar. 
Güneş’in yeniden doğuşu, bir yeni doğum olarak  

 

 

 

 

algılanıyor. Bayramın adı NARDUGAN (nar=güneş, 
tugan, dugan=doğan) doğan güneş. Güneşi geri 
verdi diye Tanrı Ülgen’e dualar ediyorlar. Duaları 
Tanrı’ya gitsin diye ağacın altına hediyeler 
koyuyorlar, dallarına bantlar bağlayarak o yıl için 
dilekler diliyorlar Tanrı’dan. Bu bayram için, evler 
temizleniyor, güzel giysiler giyiliyor. Ağacın 
etrafında şarkılar söyleyip oyunlar oynuyorlar. 
Yaşlılar, büyükbabalar, nineler ziyaret ediliyor, 
aileler bir araya gelerek birlikte yiyip içiyorlar. 
Yedikleri, yaş ve kuru meyveler, özel yemek ve 
şekerleme. Bayram, aile ve dostlar bir araya 
gelerek kutlanırsa ömür çoğalır, uğur gelirmiş. 
Akçam ağacı yalnız Orta Asya’da yetişiyormuş. 
Filistin’de bu ağacı bilmezlermiş.  

Bu yüzden bu olayın Türk’lerden Hristiyanlara 
geçtiği ve bunu da Hun’ların Avrupa’ya gelişlerinden 
sonra onlardan görerek aldıkları söyleniyor. İsa’nın 
doğumu ile hiç ilgisi yok. “Doğum, güneşin yeniden 
doğuşu.” -Muazzez İlmiye ÇIĞ, Sümerolog.  

Anlaşılan bu güne dek güzel tanıtım yapıp sahip 
çıkamamışız bu değerlere ama kültür yaşıyor ve 
canlılığını koruyor. Kimse önceden kontrol edemiyor 
dil, gelenek gibi değerleri. Kime kimden geçtiği 
nereden geldiği küreleşen dünyada o kadar da 
önemli değil ne dersiniz?  

Önemli olan güzel bir geleneğin ve bir kahramanın 
bütün dünyada kabul görmesi bu günlere kadar 
yaşaması değil mi? 

Yeni yılın  barış ve dostluk getirmesini dilerim. 
Mucizeler sizinle olsun. 
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In Part 2: The Fraser Valley, Kamloops, Rogers 
Pass, Banff and the Okanagan Valley 

 

 

 

 

 

Mainland and Beyond 
 
As I drove out of the ferry in the mainland, 
Vancouver was about 40 kilometers away. I took a 
short break in Burnaby, filled up the tank, and 
ready for the long drive until Banff, which was 967 
kilometers away. Not an easy bite especially when 
you drive alone. I had already driven about 260 km 
since early this morning. Fast-pace walking in 
Victoria and photo-shooting at every possible stop 
and location excluded.  
 
After 158 kilometers, I arrived at Hope, a small 
town and a “bridgehead” in the Rocky Mountains 
before immersing into the Fraser Valley. The sun 
was no more and it was raining. So, I decided to 
spend the night in Hope. I slept in the car. This was 
the maximum amount of “outdoor” adventure I can 
bear. The next morning I had a quick breakfast at 
Tim Horton’s before hitting the pedal.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

After heavy rains of the last two weeks, the 
magnificent Fraser River was close to overflowing 
on to its riverbed and in Hope, all lakeshore walking 
areas were closed to public for safety reasons.       
 
Instead of taking BC 97N to Kelowna (I spared this 
shorter route for my return drive), I took Trans 
Canada Hwy 1 to the North up until Cash Creek. 
This winding and scenic section of Canada’s “main 
street” provokes several stops to enjoy the beauty 
of the mighty Fraser River and Valley, called also 
the world’s largest salmon river. The name of this 
1,375 km-long waterway originates from Simon 
Fraser, who led an expedition on behalf of North 
West Company from Prince George to the mouth in 
Strait of Georgia near Vancouver. I took several 
stops for taking pictures, to talk to a road safety 
officer and watching eternally long freight trains 
along the Fraser River carrying the natural 
resources of Canada to the Port of Vancouver or to 
the East. 
 
Canada, the world’s second biggest country in size, 
is generally very flat and boring in terms of altitude. 
The Rocky Mountains in the West constitute a great 
exception to this uniformity and you have to drive 
to experience this variety. As I moved to the North, 
I observed the sudden change in landscape 
especially after Hell’s Gate. Forests slightly 
disappear and yield to “naked” land as my compact 
crossover with bow tie approached Cash Creek. 
 
A Strange Museum: 
 
After a midday break in Kamloops, a mining and 
resource processing centre, I set Revelstoke as my 
next target. On my way, I noticed an Auto Museum 
near Salmon Arm overlooking the Shuswap Lake. 
This museum was about to close eternally in a short 
time and the last items had been put on sale. I was 
most probably one of the last visitors there. 
 
Revelstoke 
 
Revelstoke is the best place to take a lunch break 
or rest before immersing into the Rogers Pass 
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The Fraser River posed a treat this summer 

A freight train in the Fraser 



ending near Golden 80 kilometers away.  
 
This small town with a population of about 7,000 
was founded in the 1880s when the Canadian 
Pacific Railway was built through the area and 
mining was an important early industry.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rogers Pass 
 
The Rogers Pass is a symbol of the United Canada. 
It is one of the most important parts of the 7,821 
km-long Trans Canada Highway stretching from 
Victoria in BC to St John’s in Newfoundland. Like 
the Canadian-Pacific Railway, it is crucial for the 
unification of a vast country particularly at times of 
an unwired world. When I visited the Rogers Pass, 
the 50th anniversary was only a few weeks away: 
On September 3, 1962, Prime Minister John 
Diefenbaker, officially tamped down the “last patch” 
of asphalt in the opening ceremony at the Summit 
Monument, where I stood. Constructing the first all-
season, two-lane road across Canada had taken 12 
years and cost nearly $1B. The elevation here is 
1,330 meters. Before that, people had to use the 
305 km-long Big Bend Highway with a gravel 
surface connecting Golden and Revelstoke. This 
road was so difficult to pass  that people usually 
preferred the train with their cars on board.  When  
the Trans Canadian Highway was built, the Big  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bend Highway gradually disappeared under the 
reservoir waters of Kinbasket Lake in 1970’s.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Banff & the Lakes 
 
When I crossed from British Columbia to Alberta, I 
was close to Banff, arguably Canada’s most 
beautiful tourist destination. This was also almost 
the eastern border of the Rocky Mountains. 
 
Arriving in Banff in the evening was the end of my 
nearly thousand-km drive since Vancouver. The 
destination created also some kind of driver relief: I 
had crossed The Rockies and reached almost the 
Albertan flatlands. At an elevation of 1,463 m, Banff 
is the community with the second highest elevation 
in Canada after Lake Louise. So, you may think you 
conquered the mountains and now sit on top of one 
of them (!) 
 
Sadly, I had to remember that I had less than 24 
hours to discover Banff before returning to 
Vancouver (and this would be another long drive). 
The Spruce Grove Inn, a mountain hotel 
reminiscent of an Austrian or Swiss Inn was a gift 
for an exhausted lonely driver like me.  
 
Banff. Yes. This place is truly Alpine Canada. You 
should see Banff first, before you take an 
intercontinental flight to the European Alps. The  
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Hot Springs on the Sulphur Mountain is a popular 
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Town of Banff is also the first municipality 
incorporated within a Canadian national park. 
 
Surrounded by Mount Rundle, Sulphur Mountain, 
Mount Norquay, and Cascade Mountain,  Banff 
gives you the impression of a hidden valley waiting 
to be discovered and even somewhat surreal. The 
town is situated above Bow Falls near the 
confluence of the Bow River and Spray River. 
 
It is a destination for outdoor sports and features 
extensive hiking, biking, scrambling and skiing 
areas within the “Park”. Sunshine Village, Ski 
Norquay and Lake Louise Mountain Resort are the 
three nearby ski resorts located within the national 
park. 
 
Banff was first settled in the 1880s, after the 
transcontinental railway was built through the Bow 
Valley. In 1883, three Canadian Pacific Railway 
workers stumbled upon a series of natural hot 
springs on the side of Sulphur Mountain. In 1885, 
Canada established a federal reserve of 26 square 
km around the Cave and Basin hot springs, and 
began promoting the area as an international resort 
and spa as a way to support the new railway. In 
1887, the reserve area was increased to 673 square 
km and named "Rocky Mountain Park." This was 
the beginning of Canada's National Park system. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The area was named Banff in 1884 by George 
Stephen, president of the Canadian Pacific Railway, 

recalling his birthplace in Banffshire, Scotland. The 
Canadian Pacific built a series of grand hotels along 
the rail line and advertised the Banff Springs Hotel 
as an international tourist resort. A visit to Banff is 
not complete without seeing this monumental hotel. 
 
In 1985, the United Nations declared Banff National 
Park, as one of the Canadian Rocky Mountain Parks, 
a World Heritage Site. Banff remains one of the 
most popular tourist destinations in Canada. 
 
Even if the railways do not have the same 
importance today, there is no doubt that Canadian 
Pacific Railway played a crucial role in shaping  
Banff’s future. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lake Louise & Lake Moraine 
 
A visit to Banff is never complete without seeing the 
two famous lakes, Louise and Moraine. Both lakes 
are located about 50 kilometers west of Banff. So I 
preferred to visit those two “must-see’s” during my 
return drive.  
 
Lake Louise was named after the Princess Louise 
Caroline Alberta (1848–1939), the fourth daughter 
of Queen Victoria, and has a stunning beauty. The 
emerald colour of the water comes from rock flour 
carried into the lake by melt-water from the 
glaciers that overlook the lake. The lake has a 
surface of 0.8 square km  and is drained through 
the 3 km long Louise Creek into the Bow River. 
 
While at Lake Louise, in less than one hour I also 
visited Fairmont's Chateau Lake Louise, one of 
Canada's grand railway hotels, on Lake Louise's 
eastern shore. It is a luxury resort hotel built in the 
early decades of the 20th century by, yes, again, 
the Canadian Pacific Railway. I questioned the 
balance between keeping its monopoly status on 
the shore and allowing a second or even third 
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facility for more competition. However, this fragile 
ecosystem will probably not be able to cope with 
significantly more tourists, let alone a second or 
third hotel. 
 
Like Louise, Lake Moraine is a glacially-fed lake 14 
kilometers outside the Village of Lake Louise. 
Situated in the Valley of the Ten Peaks, and it has 
an elevation of approximately 1,885 m. The lake 
has a surface area of .5 square kilometers. Both 
lakes, being glacially fed, do not reach their crest 
until mid to late June.  
 

Farmers’ Sandwich in Revelstoke 
 
Returning from Banff, Revelstoke was a again my 
stopping point for a dinner break at Denny’s. My 
single choice: Farmer’s sandwich Saskatchewan 
style with beef, mashed potatoes and gravy sauce. 
 

Okanagan Valley and Kelowna 
 
With its unique microclimate, vines of this region 
gradually become known across Canada (at least) 
and nice landscape of blue lakes and green hills, 
Okanagan Valley attracts more and more somewhat 
“rich” retired people and tourists from across 
Canada and even the United States. 
 
After overnight stay in Vernon, I drove to 

Coldstream in the Greater Vernon Area at the 
Kalamalka Lake. 
 
Coldstream is best known for Coldstream Ranch. 
Forbes and Charles Vernon discovered the potential 
of this region and founded the famous Coldstream 
Ranch at the lake side in 1864. Its products ranged 
from stagecoach horses to vegetables and hops. 
Once Coldstream was Canada’s largest orchard. The 
ranch was purchased by its current owners in 1944 
and continues to be a working cattle ranch. 
 
While enjoying the scenic view of the Kalamalka 
Lake from the hilltop, I met a guy, who used to live 
in Banff for many years. I attempted to mention the 
privilege of being a local in Banff. He inhaled and 
said: “It is not always great. Have you ever thought 
of lining up behind tens of tourists in a grocery shop 
just to buy bread?” I had never thought it this way. 
 
Back to Vancouver 
 
With almost no time to spend in Kelowna, I took the 
BC 97 via Hope to Vancouver. I was so tired that 
the last 100 kilometers after Hope turned to be 
endless. I had to stop and take a nap in Yellow Barn 
in Abbotsford. 
 
About the Equinox 
 
Finally, I arrived in Burnaby, east of the Greater 
Vancouver Area in the late afternoon. As I turned 
off the engine, the tachometer read 2,485 
kilometers. In just five days. Mission accomplished 
with zero problems (with the exception of OnStar).  
 
The Chevrolet Equinox demonstrated its reliability 
and comfort as a compact, yet fun-to-drive 
crossover in city, as well in highways or winding 
mountainous roads. That’s the verdict. 
 
The average fuel consumption of the Equinox varied 
between 10.5 & 11.5 liters per 100 kilometers. This 
is still not a class-leading fuel economy even for an 
all-wheel drive car (LTZ AWD weighs 1,811 kg)
considering its high-tech features such as, direct 
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injection and VVT (variable valve timing) and the 
dominantly highway cruising. Or, did I drive a bit 
uneconomically? I am not sure. At least, I only 
instantaneously exceeded legal speed limits while 
passing. Not only this: I think that a fine-tuning of 
the automatic transmission to reduce the noise and 
the consumption would be good. Definitely, GM 
engineers already noted these issues for the next 
gen model. Although the Equinox is a very good 
crossover, tough competitors like the new Honda 
CR-V, The Hyundai Tucson and the new Ford 
Escape were introduced since the launch of the 
Equinox. 
 
Long hours of driving require good concentration. 
This is especially true if you are travelling alone. As 
the Germans say: “What determines how well you 
drive is how well you are seated.” This was proven 
true when I was very satisfied with the seats of the 
Equinox.  Days of soft cushion seats in American 
cars are almost over. 
 
 
 
 
 
 
 

OnStar or GPS Navigation 
 
The Equinox was equipped both with a GPS 
navigation and OnStar Telematics system. OnStar is 
a great driver assistance system offering various 
services from turn-by-turn navigation, remote 
vehicle diagnostics, hand-free calling to emergency 
services and automatic crash response. It is good to 
have all these features accessible at the push of a 
button. Luckily, I never needed OnStar for any 
emergencies, but had an opportunity to test the 
navigational assistance in comparison with and 
supplementary to the GPS navigation.  However, it 
was hard to believe that the route calculations 

showed an error of up to 60 per cent (yes six zero).  
On my way from Kamloops to Banff, I had more 
than one conversation with very friendly and 
responsive people at the OnStar call center and 
they could not figure out why OnStar overstated 
distances so vastly. OnStar thought that the 
deviation might relate to the mile/kilometer 
conversion (error) but this proved not to be correct. 
Fortunately, the car’s built-in GPS navigation 
system worked almost perfectly and always 
delivered the correct calculations. 
 
OnStar is now available also for other brands as an 
aftermarket product and I am sure that such errors 
will be eliminated very soon. 
This was one of the most  fastest-pace auto 
adventures of my life. And it left very good 
memories. The Equinox is immersed into these 
memories. 
 
Thanks to General Motors Canada for 
providing the Chevrolet Equinox LTZ AWD for 
this trip. 
 
For more information. Visit: 
www.chevrolet.gm.ca 
www.hellobc.com 
www.travelalberta.com  
 
No part of this article or the pictures included 
in this article can be used without prior 
written consent of Varol Karslıoğlu,  the 
author. varol@rogers.com 
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With the CHEVROLET Equinox in the “Deep West” of Canada 

The Chevrolet Equinox offers a well-designed and crafted 
cockpit 

Home/Ana Sayfa  

Wheels & Roads 



Dr. (méd/tıp) İlhami Gökçen 

ilhamigo@hotmail.com 

 

We are ending and beginning a new year. Celebrating the arrival of the New Year has been a long-
standing custom dating back to the Roman times when it was called Saturnalia. Since Jesus Christ was 
born on 25th of December, new year’s celebrations also coincides with Christmas celebrations. At that 
time, there is also the arrival of Santa Claus and the tradition of giving and receiving gifts. For these 
reasons, this time of the year is sometimes referred to as the “festive season”. 

 There are musical traditions related to these celebrations. The birth of infant/child Jesus has been 
the subject of many musical compositions. The famous “Messiah” oratorio of Handel is usually performed 
at this time of the year. Professional and amateur musical ensembles give Christmas concerts. When I 
was a member of a Western music choir, we sang a variety of musics varying from requiems, to 
oratorios to polyphonic versions of traditonal and new Christmas songs.   

 On the other hand, Turkish society used an Islamic lunar (Ar. kamerî), rather than a solar (Ar. 
şemsî) calendar, until 1925. In fact, the lunar calendar is still used in Islamic religious practise. The 
‘Ramazan’ (month of fasting) and the ‘Kurban Bayramı’ (festival  of sacrifice) festivities are celebrated in 
accordance with the lunar calendar. As the lunar calendar is shorter, these important events arrive 10 
days earlier each year. 

 An Islamic musical practice has also developed which extends from Ezan (call to prayer), Mevlid 
(birth of the prophet), Naat (praise of the prophet) and other musical forms. In fact there is a vast 
Turkish-Islamic musical litterature. One of the simplest religious compositional form is called 
‘ilâhi’ (hymn) which is usually based on the poems of the 13th century mystical poet Yunus Emre.  

 A represantative ‘ilâhi’ in Hicaz makam (mode) and Sofyan usul (measure) is given below. The 
English translation is by Talât S. Halman, the master translator of Yunus’ poems. (I translated only the 
first 3 lines of last stanza). 
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Musics of the Festive Season  



 Dağlar ile taşlar ile (With the mountains and rocks) 

 Çağırayım Mevlâm seni (I call you out, my God) 

 Seherlerde kuşlar ile (With the birds as day breaks) 

 Çağırayım Mevlâm seni (I call you out, my God) 

  

 Gökyüzünde İsa ile (With Jesus in the sky) 

 Tur dağında Musa ile (Moses on mountain Sinai) 

 Elindeki asa ile (Raising my sceptre high) 

 Çağırayım Mevlâm seni (I call you out, my God) 

 

 Yunus okur diller ile (Yunus recites in languages) 

 Hakk’ı seven kullar ile (Together with  God-loving servants) 

 Ol fahri bilenler ile  (Those recognizing the Prophet) 

 Çağırayım Mevlâm seni (I call you out, my God) 

    

 Sources: 

 Bingöl, Erol (Ed.). Tasavvuf Mûsıkîmizden Seçmeler. İstanbul: Çağlar Nota Yayınları, 1997., p. 24. 

 Halman, Talât Sait (Ed.). Yunus Emre and his mystical poetry. Indiana University Turkish Studies, 
Bloomington, Indiana, 1981., p. 4.  

 Şengel, Ali Rıza (Ed. Yusuf Ömürlü). Türk Mûsıkîsi Klâsikleri: İlâhîler, Vol: 4. İstanbul: Kubbealtı 
Neşriyatı, 1982. p. 56 (Note # 371).  

 Note: Calendar reform took place on 26 December 1925. 
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ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ’Nİ DESTEKLİYORUZ ! 

Tuba Akan Postacı 

 

 

 

Tuba Postacı: Çağdaş Yaşamı Destekleme 
Derneği’nin kuruluşu ve amacı hakkında kısaca bilgi 
verebilir misiniz? 

Ayşe Ceyhan: Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 
(ÇYDD) 1989 yılında Prof. Dr. Türkan Saylan ve 
arkadaşları tarafından İstanbul’da kurulmuştur. 
Derneğin amacı ”Atatürk ilke ve Devrimleri ile 
gerçekleştirilmiş olan hakların 
korunması, geliştirilmesi, 
yaygınlaştırılması ve çağdaş eğitim yolu 
ile çağdaş insan ve çağdaş topluma 
ulaşılmasıdır.” 

İstanbul’da Genel Merkezin kuruluşun-
dan 1 yıl sonra 1990’da ilk şube olarak 
Ankara Şubesi kurulmuştur. ÇYDD’nin 
yurt düzeyine yayılmış 102 şubesi 
içinde, 1000’e yakın üyesi ile Ankara 
Şubesi en büyük şubedir ve Derneğin 
ilke ve hedefleri doğrultusunda çalış-
malarını sürdürmektedir. 

T.P: Sitenizde yayınlanan bilgiye göre Türkiye’de 
okuma yazma bilmeyen büyük bir kesim olduğunu 
görüyorum. Okuma yazma oranı sizce yıllara göre 
artış gösteriyor mu, yoksa sizin ve sizin gibi 
derneklerin/kuruluşların yaptığı aktivitelerle bu 
oranda azalma gözlemlendiğini söyleyebilir misiniz? 

A.C:  Yıldan yıla okuma yazma oranı artmaktadır. 

29 Ekim 1923 de Cumhuriyetin ilanından sonra 
eğitim konusunda bir devrim gerçekleştirilmiş, 3 
Mart 1924 de “Tevhid-i Tedrisat Kanunu”, yani 
“Eğitimde Birlik Yasası” kabul edilmiştir. Böylelikle 
Osmanlı’dan beri sürdürülmekte olan ikili eğitime 
son verilmiş, eğitim sistemi 5 yıl ilkokul, 3 yıl orta 
okul, 3 yıl lise olmak üzere 11 yıllık eğitim düzenine 
geçilmiştir. 5 yıllık eğitim zorunlu kılınmıştır. Yıllar 
içinde bu sistemde de değişiklikler olmuş, 1997 de 
zorunlu eğitim 8 yıla çıkarılmıştır. Geçtiğimiz yıl ise 
4+4+4 sistemine geçilmiştir.  

Cumhuriyetin ilk yıllarında, 1927 de okur/yazarlık 

oranı erkeklerde %17.4, kadınlarda ise %4.6 idi. 
Aşağıdaki tabloda son 4 yılın okur/yazarlık oranları 
verilmektedir. 1997 de 8 yıllık zorunlu eğitime 
geçildikten sonra, özellikle kadınlarda okuma 
oranında önemli bir sıçrama gözlenmiştir. Yeni 
uygulanmaya başlanan 4+4+4 sisteminin etkisi 
yıllar içinde ortaya çıkacaktır. Doğal olarak hedef  
oranın %100 e ulaştırılmasıdır. 

Son Yıllardaki Okur/Yazarlık oranları % olarak 

2008 2009 2010 2011 1927 

Erkek  95.30 97.04 97.79 98.30 17.40 

Kadın 79.60 87.90 90.13 91.94   4.60 

Bu değişimlerde Çağdaş Yaşamı 
Destekleme Derneği ve benzeri sivil 
toplum kuruluşlarının büyük etkisi 
olduğu açıktır. Özellikle Derneğimizin  
okumak isteyen kız çocuklarına verdiği 
burslar kadınlardaki okur/yazarlık 
oranının artışına büyük katkı 
sağlamıştır. 

T.P: Çağdaş Yaşamı Destekleme 
Derneği birçok projeye imza atmış. 
‘Anadolu’da Bir Kızım Var Öğretmen 
Olacak - Kardelenler’, ‘Çağdaş 
Türkiye’nin Çağdaş Kızları’, ‘Baba Beni 

Okula Gönder’, ‘Demokrasi ve İnsan Hakları 
Girişimi’, ‘Her Kızımız Bir Yıldız’. Derneğinize 
yönlendiren bursların hangi projede kullanılacağına 
nasıl karar veriyorsunuz? 

A.C: Bu konuda size Ankara Şubesinin projelerinden 
söz etmek istiyorum. 

Burs konusunda 2 ana projemiz var: 

“Bir Işık ta Siz Yakın (BİSY)” Burs Projesi: 

Bu proje Ankara’daki devlet üniversitelerinden 
birisini kazanmış ve okuyabilmek için parasal 
desteğe gereksinimi olan kız/erkek öğrencilere 
verilen bursları kapsar. Burs almak isteyen 
öğrenciler ilan edilen günlerde internet kanalıyla 
başvuru yapmakta, başarı ve ailenin gelir durumuna 
göre bir bilgisayar programı ile sıralanmaktadırlar. 
Burs verilebilecek öğrenci sayısının birkaç katı 
öğrenci ile karşılıklı görüşme yapılarak seçim 
gerçekleştirilmektedir. 

ÇYDD - ANKARA ŞUBESİ BAŞKANI Sn. AYŞE CEYHAN ile Röportaj 
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ÇYDD - ANKARA ŞUBESİ BAŞKANI Sn. AYŞE CEYHAN ile Röportaj 
“Anadolu’da Bir Kızım Var (ABKV)” Burs 
Projesi: 

Bu proje ile ilkokuldan lise sonuna kadar yalnızca 
kız öğrencilere burs verilmektedir. Bu öğrenciler 
başarılı olur ve üniversiteyi de kazanırlarsa bursları 
diğer proje kapsamında sürdürülmektedir. 

T.P: Bu projeler arasında burs verenlerin en çok 
ilgilendiği/katkıda bulunmak istediği proje hangisi 
sizce? 

A.C: Her iki proje de benzer oranlarda 
desteklenmektedir. Burs miktarları bu konuda 
belirleyici olmaktadır sanırım. 

T.P: Sizin dernek olarak en çok desteklenmesi 
gerektiğini düşündüğünüz proje/ler hangileri? 

A.C: Her iki projenin de desteklenmesi gerekir. Biri 
diğerinin devamı niteliğinde. ABKV projesi kızların 
okuma yönünden yüreklendirilmesi yönünden 
önemli. Aynı kızların üniversitede desteklenmesi de 
gerekli. BİSY projesi de kız/erkek ayırımı yapmadan 
Türkiye’nin çeşitli yörelerinden Ankara’ya okumak 
için gelen gençlere yardımcı olunması yönünden çok 
önemli. 

Bu arada verilen burslara ek olarak gerek ABKV 
bursluları gerekse BİSY bursluları için Şubemizde 
onlara ilerideki yaşamlarında yardımcı olacak, 
donanım sağlayacak çeşitli eğitim programları 
verilmektedir. 

T.P: Derneğinizin bu harika girişimlerini hayata 
geçirmesine yardımcı olmak için yurtdışından destek 
olanlar var mı? En büyük desteği hangi ülkelerdeki 
vatandaşlarımızından alıyorsunuz? 

A.C: Bu konuda yurtdışında yaşayan 
vatandaşlarımızdan, az da olsa, bize katkı 
sağlanmaktadır. Bu ülkeler arasında Hollanda, ABD, 
ve Almanya’yı sayabilirim. 

T.P: Burs vermek isteyenler için alternatifler 
konusunda kısaca bilgi verebilir misiniz? Bir seferlik 
burs yardımı veya süreklilik içeren burs yardımı 
konularını biraz aydınlatabilir misiniz? 

A.C: Burs yardımı sürekli olmalı. Zira burslar 
doğrudan öğrencilere verildiğinden bir seferlik 
bursla desteklenen öğrenci burs kesildiğinde ortada 
kalır. Tek seferlik verilen bağışlar öğrenciler için 
yapılan geliştirme etkinliklerinde kullanılabilir. 

Burs vermek isteyenler iki projeden birisini 
seçebilirler: 

•   BİSY-Üniversite bursu: Bu yıl için 150 TL/ay. 
Bu miktarı tam olarak ödeyen  ve arzu eden kişiye 
bir öğrenci adı verilebilir. Öğrencinin adı/
soyadı,okulu ve sınıfına ilişkin bilgi sunulabilir. 
Bursverenler daha az bir miktarla da burs havuzuna 
katkı sağlayabilirler. Bu durumda kendilerine bir 
öğrenci verilemez. 

•   ABKV-İlk-orta-lisede okuyan kız öğrenciler 
için burs projesi: Bu yıl için 624TL/yıl. Bu burs 
öğrencilere ekim ve şubat aylarında 2 taksitte 
ödenmektedir. Diğer projede olduğu gibi burada da 
bir öğrencinin tam bursunu veren kişiye bir öğrenci 
verilir ve öğrenciye ilişkin ana bilgiler sunulur. 

T.P: Burs için gönderilen desteklerin hepsi 
öğrencilere mi veriliyor, yoksa projeyi hayata 
geçirmek için yönetim giderlerine de ayrılıyor mu? 

A.C: Burs bağışları “koşullu bağış”tır. Başka hiçbir 
alanda harcanamaz. Tümü yalnızca burs olarak 
ödenir. Her iki projede de öğrencilere verilen ek 
eğitimlerin giderleri dahi Şubenin genel bütçesinden 
karşılanır. 

T.P: Eğitim burslarının yanısıra ulusal afete destek, 
okullara kitap/kitaplık bağışı projeleri, öğrenci 
yurdu, öğretmen lojmanları açmak, kültür ve eğitim 
programları, deprem yardımı...  projelerinizin de 
olduğunu görüyorum. Sadece eğitime değil 
insanlığa hizmet etmeyi amaç edinen derneğin 
faaliyetlerinde öncelik sıralamasını nasıl 
belirliyorsunuz? 

A.C: Öncelik daima “eğitim” ve eğitime ilişkin 
alanlardadır. Şubeye yapılan koşulsuz bağışlarla
(burs dışında) bir sivil toplum kuruluşunun (STK) 
ilgi alanına giren konularda da elimizden geldiğince 
projeler üretiyoruz ve gerçekleştiriyoruz. Bu amaçla 
diğer STK ları ve yerel yönetimlerle(örneğin 
belediyeler) işbirliği içinde çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. 

Bağışlar dışında Şubemizce yapılan “kaynak 
oluşturma” çalışmaları kapsamında elde edilen 
gelirle de bu tür çalışmalara olanak 
sağlayabiliyoruz. Yine de belirtmeliyim ki, burslu 
öğrencilerimize verilen, onların donanımlı bireyler 
olarak  hayata atılmalarını sağlayarak eğitim/kişisel 
gelişim/barınma sorunları gibi alanlara ancak 



 

Eğitim İçin El-Ele ! 
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yetişebiliyoruz. 

Ankara Şubesinin gerek üye sayısı, gerekse 
yürüttüğü projeler konusunda ÇYDD’nin 102 şubesi 
arasında en büyüğü olduğunu belirtmiştim. Tüm bu 
çalışmalar 100 den fazla bu konuya inanmış, aktif 
gönüllü üyelerin özverili çalışmaları ile 
yürütülmektedir. Şubemizde yalnızca 3 profesyonel 
eleman çalışmaktadır. Onların da yine bu konuda 
ancak yarı gönüllü olarak açıklanabilecek 
olağanüstü çalışmaları ile Şubemiz bu başarı 
düzeyini yakalamıştır.  

T.P: Biraz eğitim ve kültür merkezlerinden 
bahsedebilir misiniz? Anladığım kadarıyla okuma-
yazma kursları ağırlıkla yer almakla beraber, kadın 
hakları, çocuk hakları, insan hakları, sağlık, el 
becerileri geliştirmek vb. konularda seminerler de 
düzenlenmekte. Bu merkezlere katılımı sağlamak 
için nasıl bir çalışma yapıyorsunuz? 

A.C: Daha önceki sorularınızı yanıtlarken de 
belirttiğim gibi aynı konulara gönül vermiş diğer 

STK’lar, meslek odaları, yerel  yönetim birimleri ile 
eşgüdüm içinde çalışmakta ve ilgili konularda 
birbirimize yardımcı olmakta, ortak projeler 
hazırlamaktayız. Bu kuruluşlarda açılan kurslara, 
düzenlenen seminer/toplantı/panel vb. çalışmalara 
ilgilenen üyelerimiz katkı sağlamaktadırlar.  

Sorularınızı elimden geldiğince yanıtladım. Belirli 
konularda ayrıntılı bilgi isterseniz sevinerek 
yardımcı olurum. 

Çalışmalarınızda başarılar dilerim. 

Ayşe Ceyhan 

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 

Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı 

Home/Ana Sayfa  
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Sevgili Telve okuyucuları, 

 

Bir yılı daha geride bırakırken 2012'nin son sayısında sizlerle geçen sene yılbaşı soframızda çok beğeni 
kazanan bir tarifimi paylaşacağım. Patates püresinden yılbaşı ağacı...   

Yılbaşı ağacımı hazırlamak için; Dollarama'dan aldığım alüminyum kalıba, 1 gün önceden zeytinyağlı 
patates püresi hazırlayıp, buzdolabına koydum. Ertesi gün servisten 1 saat kadar önce dolaptan çıkartıp, 
resimde gördüğünüz gibi süsledim. Özellikle çocukların çok beğenisini kazandı...  

 
Aynı fikri patates püresi yerine fava bakla ile de deneyebilirsiniz. Süslerken cherry domates yerine 
dilimlenmis içi biberli yeşil zeytin, siyah zeytin ve de kırmızı tane karabiber kullanabilirsiniz.  

Elimizdeki imkanlarla ve biraz da hayal gücümüzü kullanarak bence harika bir agac oldu, sizce???   

Şimdiden tüm Telve okuyucularının yeni yılını kutlar, 2013’ün herkese sağlıklı ve şanslı günler getirmesini 
dilerim. 

  

Patates püresinden çam ağacı 

  

Malzemeler:  

 5 orta boy patates 

 1/2 çay bardağı zeytinyağı 

 1/2 limon suyu 

 2 diş sarımsak 

Tuz 

Hazırlanışı:  

 Kabuklarını soyduğunuz patatesleri küp küp doğrayın, derince bir tencereye üzerini bir parmak 
geçecek kadar su koyup, kapağını kapatmadan, suyunu tamamen çekene kadar haşlayın. 

 Patates ezeceği ya da bir çatal yardımı ile ezilmiş patateslere sıcakken, 1/2 çay bardağı zeytinyağını, 
1/2 limonun suyunu, 2 diş dövülmüş sarımsağı ve tuzu ilave edip karıştırın. 

Servis tabağına alıp üzerini zevkinize göre süsleyin 

Afiyet olsun. 

 

http://www.arnavutcigeri.blogspot.com/ 
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“Council of Turkish Canadians” her yıl düzenledikleri “Kanada’lı Türkler Gençlik Kongresi”nin 
6.sını bu sene 11-13 Ocak 2013 tarihleri arasında Halifax’da gerçekleştirecektir.  

Kanada’nın pek çok şehrinden kongreye gelen gençler, hem konusunda uzman akademisyenleri, 
yazarları, ve profesyonelleri dinleme, onlarla tanışma ve fikir-alışverişinde bulunma fırsatını 
yakalayacaklar, hem de kendi aralarında güçlü dostluklar kurma şansına sahip olacaklardır. Bu seneki 
kongrede ayrıca “Genç Liderler Ödül Programı” kapsamında gönüllü çalışan ve toplumumuza katkıda 
bulunan gençlerimiz de ödüllendirilecektir.  

Daha önce Ottawa(2), Toronto, Montreal ve Vancouver’da gerçekleştirilen ve şu ana kadar 500’den fazla 
gence ulaşmayı sağlayan kongrelerin içeriği de her geçen yıl daha da gelişiyor ve ilgi çekiyor.  

6. Olağan Kanadalı Türkler Gençlik Kongresi - Sponsorluk Detayları 

Platin Sponsorluk:  $1,000 ve üstü (program kitapçığında tam sayfa reklam hakkı) 

Altın Sponsorluk:  $500 - $999 (program kitapçığında yarım sayfa reklam hakkı) 

Gümüş  Sponsorluk:  $250 - $499 (program kitapçığında çeyrek sayfa reklam hakkı) 

Direk Bağış: $249 ve altı (şahıs ve kuruluş isimlerinin program kitapçığında listelenmesi, 
veya anonim olarak basılması) 

Malzeme Sponsorluğu: Delegelere hediye edilmek üzere kırtasiye malzemeleri, konferans çantaları 
veya t-shirt, kahve bardağı gibi hediyelik eşyalar. Bu ürünlerin üzerinde 
kendi kuruluşunuzun logoları bulunabilir. (150 delege beklenmektedir.) 

Tüm yapılan bağışlar tanınacak ve duyurulacaktır. Anonim olmak isteyen sponsorlarımızın kararına saygı 
gösterilecektir. 

Çeklerinizi “Council of Turkish Canadians” adına yazmanızı ve bağışlarınızı ilişikteki form ile birlikte, 
aşağıdaki CTC  adresine göndermenizi rica ederiz: 

Council of Turkish Canadians 

2706 Alta Vista Drive, Suite 801, 

Ottawa, Ontario K1V 7T4 

Saygılarımızla, 

  

Banu Pamukcu   

Executive Director 

Council of Turkish Canadians 

613-422-3622 

www.TurkishCanadians.com 
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D U Y UR U 



Nilgün Erinç  

 

2012'yi uğurlarken hepimiz değişik duygular içindeyiz eminim. Kimimiz heyecanla yeni yıldan 
beklentilerimizi gözden geçiriyor ve yeni umutların peşinden koşmaya hazırlanıyoruz, kimimiz 

ise eski yılın bizden neler alıp neler verdiğinin muhasebesini yapıyoruz ve yeni yıla biraz çekingenlikle 
bakıyoruz. Ama gerçek olan şu ki hepimizin yüreğinde istesek de istemesek de, kabul etsek de etmesek 
de bir parça heyecan ve yeni umutların ışığı var. Hepimiz yeni ve mutlu heyecanların bizi bulmasını ümit 
ediyor ve gizli gizli diliyoruz.  

Ben de 2013'ün herkese, tüm dünyamıza sevgi, barış ve huzur getirmesini diliyor, yüzlerimizin hep  

gülmesi umuduyla 2012'ye güle güle derken sevgiyle ve sağlıkla kalın diyorum.  

Sizler için seçtiğim şiirleri umarım beğenirsiniz.  

 

 

Şiir Köşesi  

Home/Ana Sayfa  
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2012'ye güle güle ! 

Yeni Yıl  

 

Öyle çok şey değil 
Senden beklediğim 
Ne katta, ne yatta arabada 
Para pulda da gözüm yok. 
Şans oyunları: Piyango 
Toto loto çıkmasın, istemem 
At yarışı zaten oynamam 
Bir avuç duadadır ümidim. 
 
Çok şey değil yeni yıl 
Çok değil senden beklediğim 
Bir yudum sevgi 
Bir tutam sıcaklık getir yardan. 
 
Yeni yıl, yeni bin yıl 
Nasılsa sen de geçip gideceksin 
Ömrümden bir parça da sen koparacaksın 
Ne isteyeyim ki 
Giden yılı aratma yeter. 
 
- Fahri Maden  

İyi Düşünün  

Bu yılınızı iyi geçirdiniz mi? 
Sağlıklı olduğunuz için hiç sevindiniz mi? 
Bu yıl hiç gün ışığı ile uyandınız mı? 
Kaç kez güneşin doğuşunu izlediniz? 
Bir neden yokken kaç kişiye hediye aldınız? 
Kaç sabah yolda bir kediyi okşadınız? 
Bu yıl yeni doğmuş bir bebek parmağınızı sıkıca 
tuttu mu hiç? 
Ve siz onu hiç kokladınız mı? 
Yaz gecelerinde ne çok yıldız olduğuna hiç 
şaşırdınız mı? 
Kendinize bu yıl kaç oyuncak aldınız? 
Kaç kez gözlerinizden yaş gelinceye kadar 
güldünüz? 
Yaşlı bir ağaca sarıldınız mı bu yıl? 
Çimlere uzandığınız oldu mu? 
Çocukluğunuzdan kalan bir şarkıyı söylediniz mi 
hiç? 
Hiç suda taş kaydırdınız mı bu yıl? 
Kaç kez kuşlara yem attınız? 
Bir çiçeği dalındayken kokladınız mı? 
Bu yıl kaç kez gökkuşağı gördünüz? 
Ya da hediye alan bir çocuğun gözlerindeki ışığı? 
Kaç kez mektup aldınız bu yıl? 
Eski bir dostunuzu aradınız mı hiç? 
Kimseyle barıştınız mı bu yıl? 
Aslında mutlu olduğunuzu kaç kez farkettiniz bu 
yıl? 
İyi bir yılın, bunlar gibi birçok "küçük şey"e 
Bağlı olduğunu hiç düşündünüz mü bu yıl? 
Yayılın çimenlerin üzerine..... acele edin.... 
Er veya geç... çimenler yayılacak  üzerinize... 
  
- Can Dündar 



Melek Ökten 

 

Hayatımızın rutin akışı içinde zaman zaman duraklara ihtiyaç hissederiz. Belki bir an için de 
olsa durup dinlenmek, yaşantımıza farklı bir yön verebilmek, zamansızlık nedeniyle sürekli er-

telediklerimizi bir an önce hayata geçirebilmek adına. Belki de içimizde durgunlaşan yaşam pınarını daha 
aktif ve coşkulu bir hale getirebilmek için. İşte bunun için biçilmiş bir kaftan YENİ YIL! Yaşadığımız tüm 
güzellikleri içimize sindirip, olumsuzlukları bir nefeste unutabileceğimiz ve yepyeni umutlarla merhaba 
diyebileceğimiz güzel bir yıl. 

Bir düşünürün dediği gibi:  “Bugün başımıza gelenler dün düşündüklerimiz, yarın başımıza geleceklerse 
bugün düşünmekte olduğumuzdur.” O halde gelin olumsuz her ne varsa bir yana bırakıp; olumlu düşü-
nerek, hayatımıza hep güzellikleri çağırarak yüzümüzde kocaman bir tebessümle karşılayalım 2013 yılını 
gönülden, tüm coşkumuzla. 

Bütün kalbimle diliyorum ki yeni yılla birlikte herkesin düşleri gerçek olsun. Barışın, sağlık ve huzurun, 
sevginin egemen olduğu bir dünyada NİCE GÜZEL YILLARA… 

Sağlıcakla ve sevgiyle kalın. Melek 

Home/Ana Sayfa  
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NİCE GÜZEL YILLARA… 

Aşağıdaki dizeler bir içecek firmasının reklam şarkısının sözleri. Verdiği mesaj çok hoşuma gittiği için sizlerle paylaşmak 
istiyorum. 

Yeni umutlarla her güne başlar 

Bazen kaybettim sanırsın, bazen de zorlaşır zaman. 

Sevgidir kaybolmayan, haydi gülümse. 

Her yeni yıl senin için yeni bir umut 

Bir arada artar mutluluk. 

El ele artar mutluluk, el ele artar mutluluk. 

Şiir Köşesi  



Ferda Ayan 

ayanferda@gmail.com  

Moda 
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MODA İMAJDIR 

Her gün kendimizi, ailemizi ve çevremizi 
sevdiğimizi hatırlayarak yaptığımız küçük bir 
meditasyon ile günün çok güzel başlamasına 
yardımcı olabiliriz. 

Hayatımızdaki moda ve bize yansıması konularında 
bundan böyle izlenim ve esinlenmelerimi sizlerle 
birlikte paylaşacağımı umuyorum. 

Hayatımızdaki her şey moda? 

Moda deyince aklımıza çok şey gelir. Giysiler, saç, 
makyaj, ayakkabı, çanta hatta yiyecekler daha 
neler neler aklınıza gelen her şey diyebiliriz. 

Moda imajdır. Bu imaj için forografçısından, 
stilistine, koreografına kadar birçok kişi 
çalışmaktadır ve oldukça iyi kazanç sağlayan bir 
sektördür. 

“Tüm dünyada kadınlar bir sebeple giyinir, diğer 
kadınları rahatsız etmek için!”. Elsa Schiaparelli’nin 
bu sözüne katılmamak mümkün değil! 

Hangi kadın başka kadınlar için giyinmez ki!! 

Moda bir yaprakla başlar, değişik evrelerden 
geçerek bu günlere gelir. Sabah kalkıp dolap 
önünden geçtiğinizde kaşınmak sıkıntının en önde 
gelen belirtisidir. Giyinmek kimimiz için zevk, 
kimimiz için kabus olabiliyor çok zaman. İnsanın 
kendi vücudunu tanıması çok önemlidir, moda diye 
her modeli giymesi giysi kirliliğine yol açabilir. 

“Elbise bir kadının vücut hatlarını takip etmeli, 
vücut elbisenin hatlarını değil”: “Givenchy” 

Bu günün modasına gelince 1950-60’ların 
modasından esintiler annemizin sandık-larını 
karıştırma zamanı diyebiliriz. O sandık kokusu hala 
burnumda buram buram kokmakta. Siz de 
hatırlarsınız, sandık kokulu dantelli bluzları, örgü 
motiflerini, şallar hatta annemizin dantelli gelinliğini 
giymek ister misiniz? Çok güzel bir nostalji… 

Dolabında “olmazsa olmaz” giysilere gelince, 
öncelikle siyah sade bir elbise mutlaka olmalıdır. Bu 
elbiseyi değişik fularlar, şallar, işlemeli yakalar, 

özellikle inci kolye ve küpeyle değişik modeller 
yaratabilirsiniz. 

Bir kadın siyah elbise ile asla fazla veya az şık 
giyinmiş olmaz: “Karl Lagerfeld”in bu sözü çok 
doğru. 

İmaj modadır. Bir düşünün, Calvin Klein minimal, 
Ralph Lauren yöresel İngirada keskin çizgiler 
global, Gucci sofistike ve seksi. 

Eğer bunların imajlarıyla özdeşleşebiliyorsanız satın 
alırsınız. Benden söylemesi, taklitlerini aldığınız 
takdirde gece 12’den sonra eski halinize 
dönüşebilirsiniz. 

Ayakkabı modasına gelince; bu sene yüksek 
platform revaçta renk ve modelleri ile en önemli 
aksesuarlarımızdan biridir. Uzun boylu görünmek 
isteyen hanımlara gün doğdu diyebiliriz, bu 
ayakkabılar ile bunu sağlayabilirler. 

Bu sayımızda sizlere toplu bayanlar ne giymeli-
dir?’den söz edeceğim; toplu bayanların bir düşün-
cesi vardır, bol giyersek daha zayıf gözükürüz diye 
ama çok yalnış bir düşünce, üzerlerine oturan ama 
hatlarını ortaya çıkarmayan bollukta, ama kesinlikle 
dar değil streç olmayan kumaşlar kullanmalılar. 

Koyu renkleri tercih etmeliler, çiçekli desenler, 
enine çizgiler kullanmamalıdırlar. 

Büyük göğüsler için derin olmayan V yakalar, etek 
boyu diz altı veya daha uzun pilili, anvolap, klos 
etekler kesinlikle giymemelidirler. Tunikleri göğüs 
altından açılan çan şeklinde olabilir, elbiselerin 
aşağı doğru çizgili yerine çapraz inen çizgiler daha 
zayıf gösterir. 

Toplu bayanlar V-yakalı tunikleri, elbiseleri rahat-
lıkla giyebilirler uzun zincir, boncuk şeklindeki takı-
lar kullanabilirler. Eğer bacaklar kalın ise desensiz 
düz ve köyü renk çoraplar giymeliler. 

Toplu bayanlar için topuklu ayakkabılar daha ince 
ve uzun gösterir. 

Toplu bayanlar düz kesimli çok dar ve çok bol 
olmayan pantolonlar giyebilirler, kesinlikle şalvar 



tipi, pileli pantolon giymemeliler. Kısa ceket ve bluz 
hiç olmaz, koyu renk ve uzun tunik ceketlerle daha 
hoş görünürler. 

Bu kadar kısıtlama, “onu giyme, bunu giyme!” 
stresi çok zor. O zaman ne yapacağız yalnız ekmek 
ve hamur işi hayatımızdan çıkaracağız. 

Bir mağazaya gidipte  yakıştığını görmenin zevki 
kelimelere sığmaz bir mutluluktur. 

“Her Pazartesi rejime başlama günüdür” deseler 
inanmayın, kendinizi kandırma günüdür, çünkü o 
Pazartesi hiç gelmez. 

Her sene vitrinler o senenin modası ile dekore edilir. 
Belki o modadan hoşlanmayabilirsiniz ama zaman 
geçtikçe yolda ve televizyonda bolca gördüğümüz 
modelleri kanıksayıp giyebilir hatta çok hoşumuza 
gittiği de olabilir. Ama tekrar hatırlatmak istiyorum, 
moda diye yakışıp yakışmayan her giysiyi giymek 
her zaman hoş bir görüntü vermez. 

Stil ve moda arasındaki fark, kalitedir: “Giorgio 
Armani”. 

Bana sormak istediklerinizi ayanferda@gmail.com 
adresine yollarsanız yanıtlayabilirim. 

Yazımız burada son buluyor, bir dahaki sayıda 
buluşmak üzere sen ve esen kalın. 

Home/Ana Sayfa  
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MODA İMAJDIR 

Ferda Ayan’ı Tanıyalım 

 

19 Mayıs 1953 yılında Ankara’da doğdum, lise eğitimi ve ardından çok sevdiğim dal olan koreografi 
eğitimini tamamladım. Güzel bir evlilik, iki harika çocuk sonrası, bir çok başarılı defileye imza attım. 

2000 yılında kızım ile birlikte “Fiore” davet ve organizasyon şirketini kurdum. Bu dönem sosyal yönden 
de bir hayli yoğun geçti, yeni bir Lions Klübü’nün kuruluşunda kurucu başkanlık ve sonrası komite 
başkanlıkları yaptım. Ka-Der, Kadın Dayanışma Derneği, Emekli Polis Derneği, Kızılay Hastanesi 
Gönüllüleri gibi bir çok dernekte fiili olarak çalıştım. 

Hobi olarak yemek yapmayı çok severim, fakat özel ilgi alanım yemeklerin sunum ve süslemesi 
alanındadır. Bu konuda bir çok yarışmaya katıldım ve kupalar kazandım. 

Yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptığım eski İstanbul’u anlatan bir televizyon belgeseli hazırladım. 

Amatör kişilerden oluşan bir tiyatro kurdum, burada yazdığım komedi oyunlarını değişik platformlarda 
oynadık. 

Resim çekmeyi ve bu resimleri sosyal medyada mizahı bir dille paylaşmayı çok severim. 

Eski modası geçmiş veya giymekten bıktığımız giysileri aksesuarlarla yeniden tasarlayıp sevimli hale 
getirmek uğraşılarım arasında ve Kanada’da buna daha çok zaman bulabildim. 

Hayatı çok seviyorum daha yapılacak çok şey olduğuna inanıyorum. 

Moda 
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Berk Aygör 

 

 

Sunay Akın kimdir: Şair, yazar, gazeteci, 
araştırmacı, tiyatro oyuncusu. 

Ailesi, onun daha iyi eğitim görebilmesi için, 10 
yasındayken İstanbul'a taşındı. Lise öğrenimini 
İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nde tamamladı. İstanbul 
Üniversitesi Fizik Coğrafya Bölümü'nden mezun 
oldu. İlk şiirini, Meteoroloji Müdürlüğü'nde çalışan 
bir memurun kızına yazar. Henüz 9 yasındadır. 
Kızın isminin baş harflerinin dizelerini oluşturduğu 
şiiri, evlerinin terasında bulunan odunluk kapısının 
iç kısmına yazar.  Kız, balkona geldiğinde 
odunluğun kapısını açar mahsuscuktan!. Ama şiir 
kızın gözüne hiçbir zaman takılmaz. Sunay Akın 
yıllar sonra(ki bir şairdir artık) çocukluğunun geçtiği 
Trabzon'a gittiğinde, sert geçen bir kışta, içindeki 
odunlarla birlikte kapının da sökülüp yakıldığını 
öğrenir. Şairin ilk şiiri "hava muhalefeti" nedeniyle 
kayıptır!..  

1984 yılında yayınlanan ilk şiiri de bir sobanın 
içinde kütürdeyen ödünü anlatır! İlk şiir kitabı 

1989'da "Makiler" adıyla yayınlanır. Arkadaşlarıyla 
birlikte 1989'da “Yeni Yaprak” şiir dergisinin 
ardından, 1990 yılında da “Olmaz” adlı şiir dergisini 
çıkardı. Adını Cemal Süreyya'nın koyduğu bu kitabı 
"Antik Acılar”, “Kaza Süsü”, “62 Tavşanı" izler. 

1987 yılında Halil Kocagöz Şiir Ödülü’nü “Noktalı 
Virgül” adlı dosyasıyla aldı. 1990 yılında ise Orhon 
Murat Arıburnu Şiir Ödülü'nü “Makiler[1]” şiiri ile 
kazandı. 

Anlık ilhamlara dayanan ve genellikle kısa olan 
şiirleri, Orhan Veli'nin şiirindeki bazı özelikleri 
günümüzde sürdüren bir yapıya sahiptir. Ayrıca, bu 
tür şiirlerde genellikle rastlanmayan, yumuşak, lirik 
bir tonu vardır. Şiirlerinde özellikle ince yergi 
öğelerini kullanmadaki rahatlığı ile dikkat çeker. 
Cemal Süreyya'nın etkisinde sürdürdüğü şiirlerde, 
dil oyunlarına dayalı yoğun bir alaycılık ve şaşırtma; 
çocuklar ve hüzünle birlikte şairin ilgi ve 
duyarlılığını göstermektedir. 

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde 
ders verdi, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde 5 yıl 
boyunca hem ders verdi hem ders aldı. Bu 
deneyimin de yardımıyla, tek kişilik oyunlar 
hazırlayıp oynamaya başladı. Türkiye'nin çok sayıda 
merkezinde ve yurtdışında (Frankfurt, Nürnberg, 

Şükrü Sunay Akın  
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Şükrü Sunay Akın (d. 12 Eylül 1962) 

Londra) sayısız kez tek kişilik oyunlarını sergiledi. 
Halen “Sunay Bey Tarihi” adlı gösterisini sunmaya 
devam etmektedir. 

23 Nisan 2005 tarihinde 11 yıldır dünyanın dört bir 
yanından topladığı oyuncaklarla, yıllardır hayalini 
kurduğu “İstanbul Oyuncak Müzesi”ni Göztepe, 
İstanbul'da ailesine ait dört katlı tarihi bir konakta 
açtı. Müze, Türkiye'de türünün ilk ve tek örneği 
olup, Avrupa Konseyi'ne bağlı Avrupa Müze Forum’u 
(European Museum Forum) tarafından verilmekte 
olan Avrupa Yılın Müzesi Ödülü'ne 2010 yılı için 
aday olmuştur. 

Sunay Akın’ın tek kişilik gösterileri internette 
yayınlanmamaktadır. Sadece katıldığı 
programlardaki konuşmaları internette bulunabilir. 
Tek kişilik gösterisinin farkı, anlattığı hikayeleri, 
bahsettiği konuları tiyatro oyunu şeklinde tek 
başına yapmasıdır. Bu gösteri şeklini de ülkemizde 
sadece Sunay Akın yapmaktadır. Kendisi tarihi ve 
bilim adına olan bilgileri tiyatro şeklinde 
anlatmaktadır. Katıldığı programda yaptığı 
konuşmalardan birini aşağıda linkte bulabilirsiniz ve 
aynı zamanda kendisinin bizlere nelerden 
bahsedeceği konusunda bir fikir sahibi olabilirsiniz. 

http://www.youtube.com/watch?v=aZNw1Ghwdvk 

http://www.youtube.com/watch?v=WQKkvZ22JYY 

http://www.youtube.com/watch?v=g1zxFTN81ds 

Tek kişilik gösteride 3 çeşit bilet bulunmaktadır; İlk 
4 sıra VIP olan 65 dolarlık biletlerdir. VIP biletin 
ayrıcalığı gösteri sonrası Sunay Akın’la bire bir 
tanışma imkanı(kokteyl şeklinde) olması ve ilk 4 
sırada izleme imkanı bulunmasıdır. İkinci biletler 45 
dolarlık second VIP olarak adlandırdığımız sonraki 4 
sıra biletleridir. Bu bilet sahipleri gösteriyi VIP 
sonrasındaki 4 sıradan izleme imkanı bulacaklardır. 
Son olarak regular diye adlandırdığımız 35 dolarlık 
bilet sahipleri de gösteriyi geri kalan kısımda izleme 
imkanı bulacaklardır. Ses sistemi ve salon yapısı en 
arkada oturan kişinin bile rahatlıkla izleyip 
duyabilceği şekildedir. Gösteri yerinde otopark 
sorunu bulunmamaktadır. Ücretsiz otopark 
hizmetinizde olucaktır. Biletler ile ilgili iletişim 
bilgileri aşağıda bulunmaktadır. 

http://www.facebook.com/events/488395157871814/ 

Berk Aygör’ü Tanıyalım 

 

8 Haziran 1991 tarihinde İstanbul Bakırköy’de doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimimi İstanbul Uğur 
Koleji'nde tamamladım. Lise öğrenimimi tamamladıktan sonra 1 yıl dil eğitimi için Viyana'da kaldım. 
Türkiye'ye döndükten sonra aile şirketimizde çalışmaya başladım. İmkan buldukça değişik ülkelere 
seyahat ettim. Birçok ülkeyi gezip görüp yeni kültürlerle, yeni insanlarla tanıştıkça seyahat hayatımın bir 
parçası olmaya başladı.. Ayrıca çocukluğumda başladığım buz pateni ve son 5 yıldır büyük keyif alarak 
oynadığım tenis, boş zamanlarımın vazgeçilmezleri... 

Ve Kanada… 2010 senesinde ailemle beraber Kanada'ya yerleştim ve halen “Berke Çorapları”nın Kuzey 
Amerika Temsilcisi olarak çalışıyorum. 

Home/Ana Sayfa  



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

 The Glenn Gould School - Spring Opera 
Produksiyon’u W. A. Mozart'ın Don Giovanni Operası   

Koerner Concert Hall da  

Mart 20 ve Mart 22, 2013 

tarihlerinde izleyicilerle buluşacak 

 

 Opera’daki rolleri canlandırıcak  isimler / The Casting for 
 Don Giovanni is as follows: 

 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 

Home/Ana Sayfa  
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BE PART OF TURKISH CANADIAN COMMUNITY 

JOIN OUR CONTINUOUSLY GROWING NUMBER OF THE 
MEMBERS!  

Gerek faaliyetlerini, gerekse üye sayısını sürekli arttırarak büyümesini devam ettiren 

derneğimize üye olmak veya bilgilerinizi güncellemek isterseniz sizi web sitemizin 

üyelikle ilgili bölümüne aktaracak olan link’imizi tıklayabilirsiniz: 

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

Ayrıca üyelikle ilgili sorularınızı membership@turkishcanada.org adresinden, 

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

Latest member count is: 

   309 
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     web: http://turkishcanada.org 

  email: info@turkishcanada.org    

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

 facebook: https://www.facebook.com/groups/23691572032/ 

BLOGS: 

Dr. Mehmet Danış: http://mehmetdanis.blogspot.com/ 

Elvan Eryöner Denizkuşu: http://Theredboots.blogspot.ca  

Deniz Merdanoğulları: www.plus90.ca 

Asuman Dinçer: http://www.arnavutcigeri.blogspot.com/ 

FOLLOW US: 
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YENİ YILINIZ  
KUTLU OLSUN ! 

 

- TELVE YAYIN GRUBU 


