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Sevgili Okuyucularımız, 

Turkish Society of Canada, 2013’e yoğun çalışmalar 
içinde girdi. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek 
“Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği”ne destek, 
bağış kampanyası hazırlıkları tamamlanmak üzere 
ve gönüllüler listesi excel sayfalarını dolduruyor.. 
Ben size biraz fısıldayım; yiyecek listesine bir göz 
atmak yeter, gerçekten parmak ısırtıyor… Tatlı-
tuzlu, susamlı-susamsız kurabiyeler-poğaçalar, 
çeşit çeşit börekler, kekler, tatlılar… Saymakla 
olmayacak, gönüllü ahçılarımız birbirleri ile yarışıyor  
kesinlikle yerken annem bunu başka türlü yapardı 
diyemiyeceksiniz.. 

Sanat ve El işleri de yiyecek kısmından hiç geri 
kalmıyor; el sanatlarını uygulayan yetenekli 
artistlerimizin yanısıra ünlü sanatçılarımızın 
cömertçe bağışladıkları sanat eserlerini inanılmaz 
uygun fiyatlarla satın alma imkanınız olacak… 

Konser bölümü, etkinliğin kalbi; senelerdir halk 
müziğimizi ve folklor kültürümüzü yaşatan 
Anatolian Folk Dancers - Ezgi Grubu, yeni sesler, 
yeni enstrümanlar ile haftalardır bu konser’e 
hazırlanıyorlar.  Yeni dostumuz  Mesi’nin sesi uzun 
zaman kulaklarınızda kalacak…  

Bu etkinlik ile yeni bir grup doğdu; Telve 
yazarlarımızdan Sevda Başarır, müzik mesleğine 
geri dönüyor ve  sürpriz bir düet ile aramızda.. Ve, 
Türkücü Bacı’mız Brenna MacCrimmon bize tekrar 
el veriyor.. 

Bu arada, Telve’miz de bu yarış içinde ve 
yazarlarımız, yazılarımız ile dolu dolu bir sayı ile 
okurlarımıza ulaşmaya çabalıyoruz. Bu sayımızda 
aramıza katılan yeni yazar arkadaşımız Betül 
Saydar Kıralı, Ayşe Kulin’in “Kardelenler” kitabını 
tanıtıyor.  

Halifax’dan yazarlarımız Deniz Gülerman ve 
Mehmet Işkın ile Toronto’lu gençlerimizden Özge 

Topuz, Ocak ayı başında Halifax’da gerçekleştirilen 
6’inci “Turkish Canadian Youth Congress” 
haberlerini bize ulaştırıyorlar. 

Prof. Dr. Mustafa Koç, “Hepimize Afiyet Olsun!” 
başlıklı yazısı ile bir ay önce yediğimiz “christmas 
cookie”lerini boğazımıza diziyor..:-) 

Dr. Mehmet Danış, bu günlerde marathon yaşıyor, 
ama Telve’miz de aklında… Önümüzdeki ay tekrar 
aramızda… 

“Benim Balonlarım Vardı…”, Elvan Eryöner 
Denizkuşu’nun: “Teknik ve sanat açısından 
anlamam...” demesine bakmayın, AGO’daki sergileri 
kaçırmıyor ve her zamanki esprili üslubu ile bizi 
Frida-Diago sergisinde gezdiriyor. 

“et cetera”da Uluç Özgüven’den, ilgi ile 
okuyacağınız bir yazı daha; genç  yaşta  
kaybettiğimiz çok değerli seramik sanatçımız Attila 
Galatalı'yı anlatıyor… 

Dr. Haluk Özçelik’ten esprili bir başlık daha: 
“Allerji Bozdu Beni Abi!”, ancak konu hepimizi 
ilgilendiren ciddi sorunlar; çevre kirliliği… 
yiyeceklerimizdeki yabancı katkı maddeleri… 

Sevda Akıllı, Çocuk ve Aile köşesinde yeni bir yazı 
dizisine başlıyor, “Pozitif Disiplin Yazı Dizisi 1: 
Pozitif Disiplin Nedir? Pozitif Disiplinin Prensipleri 
Nelerdir? 0-1 Yaşta Pozitif Disiplin Nasıl 
Uygulanmalıdır?” 

Onur Ulu, Bilim & Teknik köşesinde “Karanlık 
Madde ve Karanlık Enerji” yazısında enerjinin 
oluşumunu anlatıyor. 

Esra Tokmakçı, İstanbul’un alışılmamış karını 
yazıyor.. Arabaların tekerleklerine takılan zincirler.. 
unutmuştuk.. 

“Bisikletle Kanada” turunda Erkan Sarıoğlu ile 
Manitoba’yı bir uçtan öbür uca pedal çevirerek 
geçiyoruz.. 

Jerry Çopuroğlu, Telvergi’de emeklilik 
planlamasını yaparken yapmamamız gereken 
yanlışlıklara dikkatleri çekiyor. 
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Montreal’den yazarımız Deniz Merdanoğulları, 
“+90” köşesinde Şasketchawan'ın çöl vari tarlaları 
diye tanımladığı Prairie’de çektiği muhteşem 
kareleri bizlerle paylaşıyor. 

Alışılmamış bir görüş açısı ile İstanbul: Emre 
Yurga’nın usta kaleminden: “The Gender of 
İstanbul: Hermaphroditic City” 

E.A.T.- Edible Adventures in Toronto: Genç 
yazarımız Alican Koç, yeni bir yazı dizisi ile 
Toronto’daki Türk Kebabçıları bizlere tanıtmaya 
başlıyor. İlk kebabı Dundas West’teki “Kebap 49”da 
yiyoruz. 

Metin Güler, geçtiğimiz Perşembe günü ROM’da 
izlediği, Kamboçya’nın 1975-1979 yılları, 
“Democratic Kampuchea/The Khmer Rouge” 
dönemini yansıtan dokümanter film; “Enemies of 
the People”ın kritiğini yapıyor. 

“Nergis’e Yolculuk”… Sevda Başarır’ın nergis 
çiçekleri ile baharın müjdeci kokularını burnumuzda 
hissediyoruz. 

Pervin Özdiler Hüner, Tiyatro başlıklı yazısı ile 
Toros’larda yaşayan bir köy kadınının başarılı 
tiyatro çalışmalarını sergiliyor ve eski Toronto 

Günlüğü’nü açıp, konuyu Toronto Türk 
toplumundaki tiyatro çalışmalarına bağlıyor. 

Varol Karslıoğlu ile bu sefer “Motown”dayız… 
NAIAS neyin kısaltılmışı mı? Cevap 48-50 
sayfalarda.. 

Dr. İlhami Gökçen, “Turkish Music”te Türk 
müziğindeki “aksak” ritimlerin Turkiye’deki bütün 
etnik müziklerde uygulandığını vurguluyor. 

Yumurtasız, yağsız, sütsüz kek olur mu 
diyenlerimize Asumanca Lezzetler’deki nefis 
brownie tarifini denemelerini tavsiye ediyorum.. 

Şiir köşemiz için Nilgün Erinç, Ahmet Muhip 
Dranas’ın Fahriye Abla’sını seçerken Melek Ökten, 
Can Yücel’in “Tam Zamanında Yaşamak” şiirini 
okutuyor bizlere.. 

Ferda Ayan, Moda’da “2013 Yaz Modası”nın bizleri 
60’li, 70’li yıllara geri götüreceğini yazıyor...  

Şubat sayısında buluşmak üzere... 
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Bu sene 6.’sı düzenlenen Turkish Canadian Youth 
Congress Halifax’ta, Lord Nelson Hotel’de 
gerçekleşti.  Cuma akşamı çoğumuzun birbiriyle 
sohbet etme şansı bulduğu resepsiyonda, Council of 
Turkish Canadians Genel Müdürü Banu Pamukçu, 
Halifax Meclis Üyesi Geoff Regan ve Milletvekili 
James S. Cowan’ın yaptığı konuşmaları dinledikten 
sonra biraz daha sohbet edip, ertesi gün erkenden 
tekrar buluşmak üzere ayrıldık. 

Otelde kahvaltıyla başladık Cumartesi gününe.  
Çaylarımızı alıp gün boyu sürecek konuşmaları 
dinlemek üzere salona geçtik.  CTC Başkanı Zahide 
Sezerman, Turkish Society of Nova Scotia Başkanı 
Asuman Çınar, Halifax Belediye Başkanı Mike 
Savage ve Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Tuncay 
Babalı’nın açılış konuşmalarının ardından, “The 
secret of happiness is freedom. And the secret of 
freedom is a brave heart.” temalı konuşmasıyla 
Avukat Bruce Fein, “Turkish image in the west and 
Turkiye’s role in the world stage now” temalı 
konuşmasıyla Profesör Ömer Taşpınar, “Canada: 
Responsible leadership in a changing world” temalı 

konuşmasıyla Meclis Üyesi Paul Dewar, “Challenges 
and Opportunities for Turkish Foreign Policy 
following the Arab Spring” temalı konuşmasıyla Dr. 
Sinan Ciddi, “Getting Involved in politics without 
becoming the Prime Minister” temalı konuşmalarıyla 
Jan Sheppard Kutcher ve Dr. Stan Kutcher, 
“Affecting Change through Advocacy and 
Engagement” temalı konuşmasıyla JoEllen Byrnes 
ve “Volunteerism and Leadership” temalı panelde 
gururumuz Mehmet Işkın, Sıla Özer, Burak Demirel, 
Emre Özgüven, Duygu Nangir ve Semra Eylül 
Sevi’yi dinledik. 

Her bir konuşmacı, sadece başlığa bakılarak pek 
anlaşılmasa da ilgi çeken konular seçmişti ve  bu 
konuları çok iyi işlediler.  Katıldığım birçok nokta 
olduğu gibi, katılmadığım ve net bir şekilde karşı 
çıktığım fikirler de öne sürüldü. Önemli olan kişisel 
görüşlerimiz değil; konuşmacıların ve kendi 
yorumlarıyla birlikte sorularını ileten gençlerin neler 

düşündüklerini dinlemek, eminim hepimize bir 
şeyler kattı ve görüşlerimizi etkiledi, ya da 
başkalarının gözleriyle bakabildik dünyaya. 

Uzun bir günün ardından dinlenip, hazırlandıktan 
sonra, akşam yemek için tekrar bir araya geldik.  
“Turkiye a Time of Transition: Importance of Civic 
Engagement” temalı konuşmasıyla Turkish Coalition 
of Amerika Başkanı Lincoln McCurdy ve Müsteşar 
Bahri Batu konuşmalarını yaptılar.  Turkish-
Canadian Youth Leadership Ödülü, Sıla Özer’e ve 
sevgili dostumuz Mehmet Işkın’a layık görüldü ve 
kendilerine alkışlar eşliğinde sunuldu.  Hepimizin 
gururu Mehmet’in ve ardından Belediye Başkanı’nın 
sosyal medyada yayınladığı mesajları sizlerle 
paylaşmak istiyorum; 

“Yılın en iyi Türk Kanada Genç Lideri Ödülü’ne layık 
görüldüğümden dolayı çok mutluyum ve bu ödülü 
bu yılki gençlik kongremizin ev sahibi olan 
Halifax Türk toplumuna armağan ediyorum. 
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Kendi evimizde ödüllendirildik, teşekkürler CTC.” 

“Beni her zaman destekleyen ve yanımda olan, 
kongrede konuşmam sırasında sevgilerini gösteren 
Halifax Türk toplumuna, özellikle Türk gençliğine 
çok teşekkür ediyorum...” 

Gece, benim en sevdiğim bölümle devam etti! Batu 
Erem, Ömercan Duna ve Doğa Çöl sahneyi aldılar 
ve sevilen parçalarla bizlere keyifli dakikalar 
yaşattılar. Elbette benim için en keyifli an, beni 
kırmayıp, sevdiğim parçayı çalmalarıydı; teşekkür 
ederim! Gecenin sonuna kadar herkes dansetti ve 
sanırım hiçbirimiz evlere gitmeye gönüllü olmadığı 
için, Pacifico’da devam ettik eğlencemize. 

Pazar sabahı birçoğumuz uykulu bir şekilde geldi 
otele, ama hemen açıldık.  “Power of the mind for 
rewarding lives” temalı konuşmasıyla Suzie 
Ketene’yi dinledikten sonra, önceden belirlenmiş 
konularda çalışmak üzere katılımcılar gruplara 
ayrıldı.  Hem içinde bulunduğum grubun üyeleri, 
hem de diğer katılımcıları sunumlarında dinlerken 
Türk olduğum için gururlandım. Zeki, yaratıcı, 
üretken gençlerle birlikteydik bu kongrede. 

Kongre sonrası, sanki haftalardır birlikteymişiz gibi, 
ayrılmak biraz zordu hepimiz için.  Ben kendi adıma 
çok şey öğrendim; en önemlisi başkalarının ne 
düşündüğünü, nasıl düşündüğünü anlayabilmeyi 
öğrendim.  Daha önce katılmadığım için 
karşılaştırma şansım yok, ama duyduğum kadarıyla 
çoğu misafirimiz ziyaretlerinden dolayı çok memnun 
kalmış.  Ben de katılabilmiş olmaktan dolayı 

kendimi şanslı hissediyorum.  Katkısı olması 
amacıyla düzenlenmiş olan The Night of Inspiration 
etkinliğinden, 11,211 dolar elde edilmiştir.  Gecede 
ve kongrede emeği geçen herkese çok teşekkürler… 

Deniz Gülerman, Halifax’tan fısıldadı… 
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Mehmet Işkın 

 

The Council of Turkish Canadians in 
cooperation with Dalhousie Turkish Students 
Society, FUSION Halifax Immigration and Diversity 
Action Team, Saint Mary’s Turkish Students Society 
and Turkish Society of Nova Scotia organized “The 
Night of Inspiration” to raise money for the CTC 
Youth Congress. The event was held on November 
25th at the Lord Nelson Hotel.  

The Council of Turkish Canadians (CTC) organizes 
“Turkish Canadian Youth Congress” in different 
cities across Canada every year. On behalf of the 
Turkish community in Halifax, we are very proud of 
hosting this years’ congress on January 11th-13th, 
2013. We expect more than 150 Turkish Canadian 
across Canada. 

Turkish Canadian Youth Congress is intended to 
attract Canadian youth of Turkish origin who are 

willing to take a positive and constructive role in 
issues related to Turkish Canadians and who wish 
to contribute to a more balanced view and 
representation of Turkey and Turkish Canadians in 
Canada and around the world.  

For the first time in Halifax, different ethnic 
communities (Arabic, Persian and Turkish) came 
together on November 25th and attracted more 
than 300 people in this special event. There were 
many businesses that sponsored the event, such as 
Scotiabank StartRight Program For Newcomers, 
Turkish Delight Restaurant and Ottaman Café. 

The entertainment included a whirling dervish, 
Egyptian flamenco music, Persian solo and Turkish 
band. DJ Erfan’s music followed by the live 
entertainment. Organizers were Nikki Jafari, 
Mehmet Işkın and Zahra Khalaki.  
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Dear friends, welcome to the 6th Annual Turkish 
Canadians Youth Conference. We are very delighted 
to see you all here in Halifax. Most of you already 
know me, but for those that I have not had the 
pleasure to meet yet, my name is Mehmet Işkın.  I 
have been working with new immigrants at ISIS for 
the last six years.  ISIS is a leading organization 
that welcomes newcomers to Halifax and helps 
them integrate into their new lives in Canada.  I 
have worked in various positions at ISIS such as 
front desk operation, business services, 
employment and bridging program, language skills 
and the volunteer services. While working with 
ISIS, I had the pleasure of serving many people 
from the Turkish community as well as other 
communities. Having said that, my involvement 
with the Turkish community and the immigrant 
communities at large started long before my role at 
ISIS.   

I came to Halifax in 2001 and right from the start I 
got involved with the Turkish community.  I was 

the lead organizer of the first Turkish night in 
Halifax and it was a great success.  Not only was 
the actual event a success but it also marked a 
historic moment for the Turkish community as well. 
For the first time, we had a unified voice and 
presence in the community at large.  I am proud to 
say that since then, this has become a regular 
event.  Besides the Turkish Night, I got involved 
with various events such as Mount Saint Vincent 
International society, Atlantic regional agencies 
settlement conference and Multicultural Festival. In 
addition, I formed the first Turkish student society 
of Nova Scotia and got involved with the Turkish 
society of Nova Scotia.  

Through these roles I was able to successfully 
organize events, such as annual Turkish nights, 
welcome parties for new students, how to 
immigrate to NS workshops for students in 
partnership with office immigration, Turkish Youth 
Day bus trip, graduation dinner for graduating 
students, Children Day celebrations and several 
fundraising events for the Turkish Youth 
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Conference and the Turkish earthquake victims in 
eastern Turkey. 

Slowly my involvement expended to other 
communities to help bring further support and 
awareness to the Turkish community. We have 
formed several partnered events with the Iranian 
and Arabic communities. In fact we have recently 
organized an event called the Night of Inspiration 
which gathered all three communities under one 
roof and raised over 10 thousand dollar for the 6th 
annual CTC Youth Conference.  

In my opinion, to be a proud Turkish citizen that 
serves his or her country does not limit one to only 
have to live in Turkey to do so. We can all be role 
models and serve our country wherever in the 
world we are living. I am proud to say I am Turkish 
and I want to share my culture with everyone I 
meet. No one has forced me to do these events but 
I feel obligated as a citizen of my country to serve 
my Turkish roots.  

Having said all of that, no one can do everything by 
themselves. We are only as good as our team and 
the people we are serving with. I have had great 
team and a great community behind me that has 
helped me accomplish all this. The Turkish Halifax 
community is a prime example of what a 
community can do once they decide to work 
together. We have a community of less than 500 
people but we have become a strong and a mighty 
voice here in the local community of Halifax.  
Actually, the small size of our community has 
played to our favor as it has given us a chance to 
get to know everyone on a personal level and 
helped us form strong and rooted friendships… 
Almost like a small family… 

Events like the Turkish Youth Conference are 
essential to growth and the future of the Turkish 
heritage outside of Turkey. To the best of my 
knowledge, Turkey is the only nation that offers 
this type of conference for their youth. We should 
all be grateful for this opportunity and take full 
advantage of it. Because I am such a believer in 
this conference, for the last two year we have 

decided to host our own fundraising events to be 
able to send more youth from Halifax to the 
conference. We have held bake sales and 
fundraising concerts. The key factors that 
contributed to our success was that we got the local 
businesses involved, local media involved, social 
media involved, got the community involved and 
most importantly formed a great team that 
demonstrated great team work.  You can do the 
same in your community to help send more youths 
in your area to the conference each year.  

In closing, I want to leave you all with one word of 
advice. Be the change that you want to see in the 
community that you live in. If you see a need in 
your community, take the initiative to address it. 
Try to get a team together and try to get the 
community involved. However, if all else fails, take 
it up on yourself to lead the way for the change you 
want to create. Utilize the skills of the people 
around you and learn to delegate and leverage the 
strengths of the people in your team. The youth are 
the future of any society so we need to get them 
involved and give them a chance to develop and 
strengthen their skills.  

Support the Turkish community as much as you 
can, build relationships with other communities and 
the local business people to help you achieve your 
goals and most importantly give before you ask. 
Build long term relationships that are mutually 
beneficial.  Don’t always look for recognition and 
acknowledgements. Don’t be discouraged by the 
nay-sayers and the bumps that come up along your 
journey. We all have the power to make a 
difference and at the end of the day we are all 
proud to be Turkish citizens and all belong to a 
great nation.  

I want to thank you all for this opportunity to share 
my experience with you and there are some key 
people who have always been the pillar behind 
everything I have ever done, and they know who 
they are, and I want to share this moment with 
them.   

Thank you. 
Home/Ana Sayfa  
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Telve dergisine yazı yazmamı sağlayan ekibin ve 
bu baskının değerli okuyucularının öncelikle yeni 
yılını kutlamak isterim. Umuyorum ki yeni yıl, bir 
öncekine nazaran daha mutlu ve sağlıklı geçer. 

Yeni yıla girdikten 10 gün sonra kendimi 
Toronto’nun iç hatlar hava limanında, Halifax’a 
gidecek olan uçağımı bekler iken buldum. Geçen 
sene ilk kez katıldığım Gençlik Kurultayı bu sene 
Nova Scotia eyaletinin başkenti Halifax’ta 
yapılacaktı. Bu yıl bu kurultayın 6. sını başarı ile 
düzenleyen Council of Turkish Canadians’a ve 
şehirlerine Kanada’nın dört bir yanından gelen 
konuklarını en iyi şekilde ağırlayan Halifax Türk 
Topluluğu’na ne kadar teşekkür etsem azdır. Ayrıca, 
konferans süresince konuşmalarıyla biz gençlere 
ilham kaynağı olan sözcülere de teşekkürlerimi 
sunmak isterim. 

Halifax’ın, şimdiye dek bulunduğum en ufak ama bir 
o kadar da sakin bir şehir olduğu kanısına daha 
otele gelmeden vardım. Şehir merkezine gitmek 
için limanın üstünden geçen köprü ile karşıya geçtik 
ve gördüğüm manzara, su ile köprünün zihnimde 
betimlenmiş resmi; doğumumdan orta ikiye kadar 
yaşadığım biricik Istanbul’u hatırlattı. Son yedi 
senemi Toronto’nun ova coğrafyasında geçirdikten 
sonra Halifax’taki tırmanılan yokuşlar da adeta beni 
yedi tepeli şehrimize  sevk etti. Kanada sınırlarında 
olduğumu unuttuğum an ise Halifax’taki gurbetçi 
cemiyeti ile tanışıp, etraftaki otantik 
doyumevlerinden ve hoş sohbetlerinden kendimi 
ayıramaz olduğum andı. Öyle ki, istakozlarının 
methini duyduğum Halifax şehrinden ayrıldığımda, 
damağımda kalan lezzetler sadece Anadolu’ya özgü 
tatlar oldu. 

Böylesi misafirperver insan topluluğunun yaptıkları 
tüm faaliyetleri gönül işi olarak kabul etmeleri ve  
birbirlerine destek olmaları, onların takdir 

edilmeden geçilmeyecek bir nitelikleridir. 

Gözlemlediğim kadarı ile tek bir güne sığdırılan 
yoğun konuşmacı trafiği, seyircilerin dikkat 
sürelerinin azalmasına sebep oldu. Ülkemizin 
ekonomik konumundan bahseden değerli şahısların 
aktardığı bakış açısının da gerçeği olduğu gibi 
yansıtmadığı kanısındayım. Ülke olarak Avrupa 
borsasında sıralamaya girmemiz bir, ekonomik 
kudret olarak gözükse bile, bu zenginliğin 
sağlandığı özelleştirme ve dış yatırım politikaları iç 
üretimi azalttığından, ülkemizin geleceğinin bize 
sunulduğu kadar aydınlık olmadığı görüşündeyim. 
İlerki kongrelerde, yaşamlarını Kanada’da sürdüren 
biz gençlerin kültürel ve tarihsel alanlarda 
bilgilendirilmemiz, burada yapılacak 
çalışmalarımızın destekçisi olacaktır. 

Son olarak, bu seneki konferansa katılan gençlerin 
geçen seneden bu yana toplum faaliyetlerindeki 
varlıklarının artması beni sevindirdi. Kanada’nın her 
bir köşesinde ikamet eden Türk gençlerinin, 
şimdiden toplumumuz için sorumluluk üstlenmeleri 
bugün olduğu kadar yarınlar için de büyük önem 
taşımaktadır. Genç yaş grubunun hem kendisinden 
küçükleri eğitme, hem de kendisinden büyüklere 
destek olma yükümlülüğü vardır. O yüzden 
gençlerin nüfusunu bir arada tutmamız, 
toplumumuzun ilerleyebilmesi için şarttır. 
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İstatistiklere göre kişi başına dünya şeker tüketimi 
24 kilogram. Bu sayı gelişmiş sanayi toplumlarında 
33 kilograma ulaşıyor. Bu kadar çok kullanılmasına 
rağmen,  uzmanlar şeker tüketiminin diyabetten, 
kalp ve damara hastalıklarına, artrozdan kansere 
kadar pek çok kronik sağlık sorununun arkasında 
yatan neden olduğunu vurguluyor.  
   
Tarihsel kaynaklara bakıldığında şeker tüketimi 
oldukça yeni sayılır. Guardian yazarı Felicity 
Lawrence (2007) İngiltere’de şeker tüketiminin 
18inci yüzyıl başında kişi başına 1,8 kg iken, 19 
uncu yüzyılda 8 kilograma çıktığını, 21inci yüzyıl 
başında ise kişi başına 41 kilograma ulaştığını 
anlatıyor. 
 
Amerikalı antropolog Sidney Mintz’in Şeker ve Güç: 
Şeker’in Modern Tarihteki Yeri adlı yapıtında da 
belirttiği gibi, daha 1600 ların başına kadar yabancı 
bir lüks tüketim maddesi olan şeker, son bir kaç 
yüzyılda gündelik yaşantımızın olmazsa olmazı 
haline gelmiş. Tarihçiler şekerin Güney ve Güney 
Doğu Asya’dan kaynaklandığını, İslam’ın Orta Doğu 
ve İspanya’da yayılması sırasında Avrupa’nın 
şekerle da tanıştığını iddia ediyorlar. Batı’nın 
Amerika kıtasını bulmasının ardından ve köle emeği 
ile plantasyonlarda şeker kamışı üreterek, şekeri 
ucuz bir sanayi ham maddesi haline dönüştürmesi 
sonucu zengininden fakirine herkesin kullandığı bir 
tüketim maddesi olmuş şeker. 19 uncu yüzyıldan 
itibaren de insanlık tarihinin hiçbir dönemiminde 
ulaşamadığı seviyelere ulaşmış şeker tüketimi.  
 
Kaynağı doğal olsa da şekerin insan sağlığı ve 
beslenmesindeki rolü her zaman tartışma konusu 
ola gelmiş. Uzmanlar, modern toplumda kişi başına 

tüketilen kaloriler arasında çok önemli rolü olan 
rafine şekerin gıdalarımız arasında bu denli önemli 
rol oynaması için hiçbir sağlık gerekçesi 
gösteremiyor. Her ne kadar doğal olarak tatlı 
lezzetlere, acı, ekşi ve tuzlulardan daha fazla 
eğilimimiz olsa da, tarihe baktığımızda bu eğilim 
kilolarla tatlandırıcı kullanmamız için bir bahane 
değil. Modern toplumun o denli bir şeker 
tutkunluğu var ki piyasa da bulunan doğal 
meyvalarda bile daha yüksek şekerli türlerin öne 
çıktığını görüyoruz. Lawrence (2007) yeni meyve 
türlerinin 30-40 yıl öncesindeki benzerlerine göre 
çok daha yüksek oranda şeker içerdiklerini 
anlatıyor.  
 
Şeker, bitki ve canlıların bünyelerinde doğal olarak 
bulunan bir madde. Ama doğadaki hali bugün bolca 
tükettiğimiz rafine şeker değil. Monosakkarit 
türevleri glukoz, fruktoz ve galaktoz; disakkarit 
türevleri ise sukroz, maltoz ve laktoz olarak 
özetlenebilen şeker türleri moleküler yapıları 
açısında oldukça benzer yapı gösterseler de gerek 
organizma bünyesindeki etkileri, gerekse gıda 
sektöründeki kullanım şekilleri bakımından 
farklılıklar gösteriyor.  
 

Halk arasında şeker diye adlandırdığımız şeker 
kamışı ve şeker pancarı kaynaklı sukroz bir glukoz 
ve bir fruktoz molekülünün bağlanmasından 
oluşmakta.  

______________________ 

¹ Bu yazının kısmen değişik bir uyarlaması Dünya Gıda 
dergisinin Ocak 2013 sayısında Tatlı Yiyelim Tatlı 
Konuşalım adıyla yayınlanmıştır.  



Volume 7, Issue 46 

Sukroz vücutta bazı enzimlerle halk dilinde üzüm 
şekeri olarak bilinen glukoza dönüşerek hücrelere 
enerji sağlanmasında önemli rol oynuyor. Bu 
metabolizma pankreasın ürettiği insülin maddesi ile 
dengeleniyor. Glukoz artınca şeker yükseliyor, 
insülin şeker seviyesini sağliklı bir seviyeye 
indiriyor, ama bir anda çok fazla insülin olursa da 
şeker düşmesi hücrelere yeterince enerji 
gitmemesine ve organ zaafiyetine yol açabiliyor. 
Şeker metabolizmasının bozulması şeker hastalığı 
gibi metabolik hastalıklara neden oluyor. Şeker 
hastalığının bugün küresel bir epidemik halini 
almasında modern gıda sisteminin şeker tutkusu 
kadar, sanayi toplumunda yaygın kullanılan 
endokrin bozucu kimyasalların etkileri de çok 
büyük. Ama işin mali boyutu dünyanın en güçlü 
ekonomilerinin bile bu konuda toplum sağlığını 
koruyucu önlemler almalarına olanak tanımıyor.  
 
İngiliz tıp dergisi British Medical Journal’da 
yayınlanan yazısında Loefler (2005) şekeri “tütün 
kadar tehlikeli, zararlı ve alışkanlık yapıcı bir 
uyuşturucu madde (hard drug) olarak 
tanımlanmalı” diyor. Kaliforniya Üniversitesi (San 
Francisco) Benioff Çocuk Hastanesi’nde 
Endokrinolojive çocuk hastalıkları uzmanı profesör 
Dr. Robert Lustig,  Fat Chance: Beating the Odds 
Against Sugar, Processed Food, Obesity and 
Disease adlı kitabında şekerin obezite artroz, kalp 
ve damar hastalıkları ve kanser gibi kronik 
hastalıklardaki rolünü gösteriyor (Lustig 2013).  Dr. 
Lustig’in kitabını yıllardır kilo vermek için çırpınıp da 
bir türlü başarılı olamayan herkese tavsiye ederim.  
 
Lawrence (2007) anne sütü yerine hazır mama ile 
beslenen bir bebeğin ilk sekiz ayında 300 bin ilave 
kalori aldığını yazıyor. 213 mililitrelik bebekler için 
hazırlanmış elma püresinde 33 gram şeker 
bulunuyor. ABD’de yılda kişi başına 216 litre kola ve 
benzeri içecekler tüketildiği hesaplanıyor. Sadece 
2008’de tüketilen kolalı içecek miktarı 53 milyar 
litre. Ortalama bir litre kolalı içecek de 108 gram 
şeker tesbit edilmiş. 12 onz (355 ml) lik bir kutu 
kola da bulunan şeker miktarı 39 gram. Kaliforniya 
Üniversitesi (Davis) beslenme profesöri Peter Havel 
kolalı içeceklerdeki şeker oranının onz başına 1 
gramı geçmemesi gerektiğini söylüyor (Park, 2009).  
 
Moleküler özellikleri benzese de metabolizmadaki 
etkileri açısından şekerler arasında fark gözleniyor. 
Glukoz ve fruktozun canlı bünyesindeki 
metabolizmaları farklı. Fruktoz pankreas yerine 
karaciğer yoluyla metabolize ediliyor. Normalde 

meyve şekeri olarak doğal yollardan alınan fruktoz, 
yüksek fruktozlu mısır şurubu (YFMS) gibi nişasta 
bazlı şekerlerin (NBŞ) yaygınlaşmasıyla 1970 lerin 
ortasından beri gittikçe artan oranlarda işlenmiş 
gıdalarda kullanılmaya başlanmış durumda. ABD’de 
yapılan araştırmalar pek çok kolalı içecekteki 
fruktoz oranının tüm şeker miktarının % 65ine 
ulaştığını gösteriyor. Normal şeker, fruktoz ve 
glukoz moleküllerinin eşit oranda birbirine 
eklemlendiği bir molekül. Yüksek fruktozlu mısır 
şurubu(YFMS) ise fruktoz oranına göre YFMS 42, 55 
ve 90 konsantrasyonlarında bulunuyor. Örneğin 
YFMS55 % 55 fruktoz, %42 glukoz, % 3 oranında 
da diğer kompleks şekerlerden oluşuyor. Normal 
şekerden farklı olarak YFMS deki fruktoz serbest 
halde, moleküler bağı olmadan bulunuyor. Bu 
yüzden rafine fruktozun emilimi çok daha kolay. 
Doğrudan karaciğere gidip depolanıyor. Aşırı fruktoz 
tüketenlerde karın boşluğunda yağlanma, yüksek 
kolesterol ve trigliserit, yüksek üre gözleniyor. 
Fruktozun metabolizması alkolün metabolizmasına 
çok benziyor fruktozlu içecekleri çok kullananlarda 
alkoliklerde olduğu gibi karaciğerde yağlanma ve 
siroz gözleniyor (Lustig, 2013: 125). Journal of 
Pharmacology, Biochemistry and Behaviour 
Dergisinde yayınlanan bir araştırma içtikleri su 
YFMS 55 ile tatlandırılan sıçanların kontrol grubuna 
oranla % 48 daha fazla kilo aldıklarını ve trigliserit 
oranlarının da yükseldiğini gösteriyor (Parker, 
2010). Journal of Clinical Endocrinology and 
Metabolism dergisinde yayınlanan ve 18-40 yaş 
grubunda sağlıklı 48 kişi arasında yapılan bir başka 
çalışma ise iki hafta  süreyle her yemekte (günde 
üç kutu) YFMS ile tatlandırılmış içecek tüketiminin 
kardiyovasküler hastalık olasılığını artırdığını 
duyuruyor (Kimber et al. 2011).  Journal of Clinical 
Nutrition’da yayınlanan bir diğer çalışma fruktoz 
tüketiminin glukoz tüketimine oranla kalp ve şeker 
hastalığı riskini daha fazla artırdığını gösteriyor. 
Kasım 2012’de Global Public Health dergisinde 
yayınlanan uluslararası bir karşılaştırma YFMS nin 
daha fazla erişilebilir olduğu ülkelerde şeker 
hastalığı vakalarının yüzde yirmi daha yüksek 
olduğunu iddia ediyor. Journal of the American 
Medical Association’da yayınlanan yeni bir çalışma 
ise fruktozlu ve glukoz içeren gıdaları tüketenlerin 
beyin MRI larına bakarak her iki şekerin de beyinde 
farklı etki yarattığını, fruktoz alanların doyuma 
ulaşamadıklarını gösteriyor (Purnell ve Fair, 2013) 
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Ülke YFMS kg/yıl/
kişi 

Toplam şeker 
kg/yıl/kişi 

BKI (BMI) 
kg.m2 

Diyabeti 
IDF* 

Diyabeti 
GBMRF** 

ABD 24,78 68,59 27,99 10,27   8,20 

Macaristan 16,85 45,51 26,19   6,43   8,40 

Slovakya   9,82 38,85 26,37   6,43   9,10 

Kanada   9,13 53,33 25,78   5,26   6,00 

Bulgaristan   8,53 31,26 25,73   6,46   8,90 

Belçika   8,32 56,77 25,78   5,26   6,00 

Arjantin   7,67 47,87 27,02   5,66   9.70 

Güney Kore   6,75 35,87 23,42   7,88   6,10 

Japonya   6,19 29,49 29,49 22,59   4,90 

Meksika   5,83 51,23 27,59 10,79 14,10 

Türkiye   4,20 27,84 27,07   7,99 10,20 

Sırbistan   2,79 26,41 25,86   6,87   8,10 

Şeker’in küresel tarihsel egemenliğinin ardında 
koloniyalizm ve köle ticareti yatmakta. Ama 
özellikle son yıllarda NBŞlerin piyasa egemenliğini 
anlamak için ABD tarım destekleme politikalarının 
ve küresel şeker pazarlarının yapısına bakmakta 
yarar var.  
 
Dünyanın en pahalı şekerini yiyen ABD’de şeker 
lobisinin gücü siyasi partilere verdikleri mali 
destekle ölçülüyor. Şeker lobisi ABD’de şeker 
fiyatlarını dünya piyasalarının iki-üç misli üzerinde 
tutmayı başarmış. Brian McKenna’nın CBC için 
yaptığı Big Sugar adlı dokümenter eski ve yeni 
şeker baronlarının tatlı kârlarının insani bedelini 
gözler önüne seriyor (2005).  
 
Öte yanda 1933 yılında çiftçileri desteklemek 
amacıyla uygulamaya konan Tarım Düzenleme 
Yasası’nın ardından yükselen mısır lobisi, mısır 
fiyatlarını dünya fiyatlarının çok altında tutmayı 
başarmış. Mısır’ın düşük fiyatı, şekerin ise iç 
piyasadaki yüksek fiyatı mısır nişasatasından elde 

edilen şeker fiyatının şeker kamışı ve şeker 
pancarına oranla çok daha düşük olmasına neden 
olmuş. Tarım destekleme politikası kendi iç 
dinamiklarini yaratırken ABD li politikacıların da elini 
bağlamış. Desteklemeden yararlanan büyük çiftçiler 
ve tahıl ticaretine egemen olan kartellerden oluşan 
güçlü lobi tarım politikalarından, gıda politiklarına 
kadar, gerek ülke içinde, gerekse uluslararası 
alanda ABD yönetimine ve yabancı hükümetlere 
baskı unsuru olmuş.  
 
Bu ortamda ABD’de 1985-2010 arasında YFMS ile 
tatlandırılmış içeceklerin fiyatlarında yüzde 24 
düşme sağlanırken, aynı sürede taze sebze ve 
meyva fiyatlarında yüzde 39 luk bir artış gözlenmiş 
(Scientific American, 2012). Bu süreçte YFMS li gıda 
ve içeceklerde bir patlama yaşanırken obezite de 
epidemik boyutlara ulaşmış. Mısır, soya gibi tarım 
ürünleri ABD kaynaklı şirketlerin küresel gıda 
sektöründe egemenlik sağlaması için bir araç 
olduğu kadar, GDO lu ürünleri dış pazarlara 
sokmakta da etkin bir Truva atı olmuş. 

Kaynak: Goran, Ulijaszek, ve Ventura, 2012: 4   
*   International Diabetes Federation, 2009 
** Danei et al 2011 
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YFMS’nin küresel diplomaside ki önemini anlamak 
isteyenler için ABD Ankara Büyükelçiliği’nin 4 Şubat 
2011 tarihli basın bildirisini okumalarını salık veririz. 
Gelecek 10 yılda Goran, Ulijaszek, ve Ventura 
(2012) çalışmasından aktardığımız tablodaki 
değişimler bu diplomasinin ne derece etkili olup 
olmadığını gösterecektir sanırım. Son yıllarda 
Türkiye Şeker sektöründeki hızlı değişimleri 
gözleyerek, şimdiden hepimize afiyet olsun demek 
yanlış olmaz. 
 
Kaynaklar: 
 
ABD Ankara Büyükelçiliği 2011. Mısır Tatlandırıcıları 
Hakkında ABD’nin Basın Açıklaması (4 Şubat 2011). 
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Bu şarkı nerden aklıma düştü?! 
Hatırlayanınız, bileniniz var mı bilmem… İbo diye 
tombul bi şarkıcı vardı, o söylerdi… 

Benim balonlarım vardı, onları kimler kimler aldı… 

Balon kıymetli bişiii… Hele uçan balon… İzmir’de 
fuara gidilince alınır, kaçmasın diye bileğe bağlanır… 
Maximum önem gösterilir… Kaçırmaz ve 
patlatmadan eve varabilirsen odaya bırakılır, odanın 
tavanında keyifle seyredilirdi… 

İşte benim de öyle kıymetlim, kız arkadaşlarım 
vardı… Hala varlar ama çooook uzakta… O kadar 
çok şey paylaştık ki birkaç cilt roman yazabilirim :)) 
Kimin kalbi kırılsa birine telefon etmesi yeterdi… 
Hepimiz hemen kırmızı alarm verip toplaşırdık… Bir 
nevi çeteydik :)) Birisi tufaya gelirse plan yapar 
intikamımızı alırdık :))) Beraber güler, beraber 
ağlar, beraber eğlenirdik… Bazen konuşmamıza 
gerek kalmadan bir bakışla anlaşırdık… Sanki bütün 
fıkraları bir birimize anlatmış ve numaralamıştık da 
gülmek için sadece numarayı vermemiz 
yeterliydi :))) Küçücük bir şey bizi 
heyecanlandırdığında aynı coşkuyu yaşardık… 
Seyahat hayalleri kurar, kimini başarır kimini 
erteler ama unutmazdık :) Hepimizin kız ya da 
erkek kardeşi vardı ama bizim ilişkimiz bi 
başkaydı… Paylaşılmayan tek şey yalnızlıkmış ya 
işte biz en çok onu paylaşırdık :) 

Şimdi onları çok özlüyorum… İnsanın hayatında kız 
arkadaş ne büyük bir ihtiyaçmış :)) yani iki 
dedikodu yapacaksın, kocayla olmuyor J)) bir 
çantayı beğenip de neden çığlık attığını koca 
anlamıyor :)) bazı şeyleri kız kıza yapmak gerekiyor 
işte… 

Geçenlerde bir Pazar kocamın müzik çalışmasını 
fırsat bilip Frida & Diego sergisine gideyim istedim… 
Deniz de müsaitmiş, AGO’ da buluştuk… 

Biletlerimizi alıp içeri girdik… Sergi, hayatlarından 
kesitler ve fotoğraflarla başlıyor… Sonra aynı 
dönemlerde Frida’ nın ve Diego’ nun çalışmalarını 
birlikte göstererek devam ediyor… Teknik ve sanat 
açısından anlamam tabii ama baktım da Diego sağı 
solu çizmiş, başka insanları hatta başka kadınları, 
sosyal durumları… O bunlarla uğraşırken zavallı 
Frida hep kendisiyle boğuşmuş, coşkusunu, 
sevgisini, üzüntüsünü, tutkusunu, endişesini, aşkını 
çizmiş durmuş… Umarım fırsat bulup da 
gezmişsinizdir sergiyi, üstüne filmini tekrar izleme 
ihtiyacı hissediyor insan :) değil mi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serginin çıkışında Frida ve Diego’yu anmak için 
Pedro Martinez diye başka bir sanatçı Meksika 
geleneklerine göre bir altar hazırlamış… Biz en çok 
orada eğlendik… Kağıttan çiçek yaptık, sunduk; 
aşklarını onurlandırdık… Onlar adına hazırlanan 
maketlerle fotoğraflar çektirdik… Bütün bunları da 
başka kız kıza gelmiş birkaç kişiyle hemen oracıkta 
ufak bir çete oluşturup yaptık :)) Bunun da zevki 
ancak böyle çıkardı gerçekten :) 

Ben çok şanslıyım hem harika bir kız kardeşim hem 
de harika kız arkadaşlarım var. Sanki hayatımın 
özeti gibi… Feryal, İpek, Gözde, Aylin, Aslı, Gülden, 
Didem, Evşen, Sibel bu yazı sizin için kızlaaaarrrss :) 
Sizi düşününce hala gözlerim doluyor ve burnumun 
ucu sızlıyor... Hele bazen burada öyle anlar oluyor 
ki o an hiç değilse biriniz burada olsaydınız diye 
düşünüyorum… Ama ne çare kalbim beni çoook 
uzağa getirdi :)))  
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Benim balonlarım vardı… The Red Weed 



 

 

 

 

 

Sonuç olarak kimler geliiiirrr hayatımdan kimler 
geçeeeer ama hiçbirisi yerinizi tutmaz…  

Kız arkadaşlarınızın kıymetini bilin… Beyler sözüm 
size değil; hatunlar size diyorum… Hayatınızın her 
döneminde yanı başınızda elinizi uzatabileceğiniz bir 
kız arkadaşınızın olması dileğiyle… 

 

Theredboots.blogspot.ca  
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Benim balonlarım vardı… 

SAVE THE DATE FOR DELICIOUSNESS  
 
On Thursday, February 28, 2013, Toronto’s St 
Lawrence North Market will play host to 
FoodShare’s fourth annual RECIPE FOR CHANGE 
event, bringing with it a feast that is second to none 
in order to boost healthy food and Food  Literacy in 
our schools. 
 
For more event details or to purchase  ckets, please 
visit: www.foodshare.net/recipeforchange  

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

uozguven@yahoo.com 

 

 

 

 

 

Seramik sanatçısı Attila Galatalı'yı bizim aile halam Filiz Özgüven (Galatalı) ile arkadaşlıkları 
zamanlarında tanıdı. Evlendiklerinde daha yakından tanımak mutluluğuna eriştik. Şahsen, onun 
Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli seramik sanatçılarından biri olduğunun farkına ise daha sonra 
varacaktım. 

Özyaşamı 

Galatalı 1936 Arhavi doğumlu. Ortaokul yıllarında resim öğretmenleri sanatsal 
yönünü keşfetmesine yardımcı oluyorlar. Boyamayı, çizmeyi, yontmayı, ellerini 
kullanmayı seviyor. Sanat sevgisinin ilk tohumlarını atan lisedeki resim hocaları. İki 
ayrı resim hocasından ‘sen mimarlığa çok yatkınsın’ sözlerini duyan Galatalı, meslek 
seçimini yapıyor, mimar olacaktır. Fakat lise son sınıftayken geçirdiği menenjit 
hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç işitme duyusunu yok edince okulu bırakıyor. 
Eline geçirdiği sanat kitaplarını okumaya, ardından büyük bir iştahla doğayı 
resmetmeye başlıyor. Yaşamının sonuna kadar sürecek olan kendini yetiştirme süreci 
böylece başlamış oluyor. 1957’de İstanbul’a gitme arzusu onu Fındıklı’da Hasan 
amcasının evine getiriyor. Evin tam karşısında Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun atölyesi var. 
Oraya devam etmeye, 1957’den itibaren mozaik çalışmaları yapmaya başlıyor. 
Sonraki yıllardan bir gün Cumhuriyet gazetesinde Sennur Sezer, Bedri Rahmi 
Eyüboğlu hakkındaki yazısında Galatalı’dan şöyle bahsediyor:. “... ben o atölyeden 

mezun olmuş adları anımsıyorum: (birçok tanınmış ressamımızın adını sayıyor). Sonra seramiğin 
unutulmaz adı Attila Galatalı”. 

Bedri Rahmi atölyesindeki öğrencilik yıllarından sonra 1961’de Türk Seramikçileri derneğinin düzenlediği 
yarışmada, kimsenin tanımadığı, akademili olmayan bir genç, Galatalı 
birinci seçiliyor. Zamanın tanınan isimlerinden, jüri üyesi Füreya Koral 
ona ‘acemi usta’ diyor. “Toprağın ne vereceğini bilen, kavrayan bir 
kişinin eseriydi. Görür görmez tüm jüri üyeleri onun üzerinde birleştik. 
Öğrenci işi gibi değil, bayağı usta bir seramikçinin eseriydi” der Füreya, 
Galatalı’nın yapıtı için. 

İki yıl sonra Saraçhane’deki İstanbul Belediye Sarayı kabul salonuna 
Galatalı’nın 7 mozaik panosu uygulanıyor. 1960’da o zamanki adıyla 
Güzel Sanatlar Akademisi‘nde daha sonra halamın da hocası olacak olan 
Prof. İsmail Hakkı Oygar ve Prof. Hakkı İzzet'in seramik kurslarına 
katılıyor. 1967’de Kireçburnu'nda ilk atölyesini açıyor. Bundan sonrası 
hep yükseliş. 

Page 16 

ENİŞTEM ATTİLA GALATALI 

 

et cetera..  

Genç Attila Galatalı 

Bedri Rahmi Eyüboğlu  



Volume 7, Issue 46 

1972’de ‘Güneş’ adli yapıtı Pablo Picasso başkanlığında yapılan Vallauris-Fransa 
Uluslararası Seramik Bienali'nde birincilik ödülü'ne değer bulunuyor ve Vallauris 
Modern Seramik Müzesi'nde sürekli sergilemeye alınıyor. 

1981’de kendisi gibi seramik sanatçısı olan Filiz Özgüven’le, yani halamla 
evleniyor. Burada hemen bir parantez açıp, halamı tanıtmam lazım size. Iki erkek 
kardeşten sonra dünyaya gelen İzmir’li bir öğretmen ailenin idealist kızı. Tam 68 

kuşağı diyebiliriz. Amerikan Kız Koleji ve Güzel Sanatlar 
Akademisi Seramik Bölümünü bitirdikten sonra Fulbright 
bursuyla Amerika'da seramik okumuş. Evlendikten birkaç 
sene sonra birlikte "Devingen Organik Yüzey" kuramını 
ortaya atıyorlar. Bundan sonraki sergileri, panelleri, yazıları, sanatsal işleri hep 
birlikte gercekleştiriyorlar.. 

Galatalı 1984’de Ankara'da açtığı sergi ile Ankara Sanat Kurumu tarafından "Yılın 
Sanatçısı" seçiliyor ve "Sanatçı-Sanat-Sav" başlıklı bildirisini yayınlıyor. 1985’de 
seramik üzerine kuramsal araştırmalar yapmaya ve yazmaya başlıyor. Sanat 
Çevresi Dergisi'nde "Eleştirim" başlıklı ilk yazısı yayınlanıyor. Sanat-sanatçı 
konularını irdelediği bu yazılar yıllar boyunca devam ediyor. 

Eniştemi 23 Mayıs 1994’de beklenmedik şekilde 
kaybettik. Hatta şöyle söyleyeyim, o sene 
aileden iki kişinin acı haberiyle sarsıldık. Önce 

Mart ayında babam Atilla Özgüven'i elim bir olay sonucu kaybettik, iki 
ay sonra da ölüm Attila Galatalı'yı yatağında buldu. Bir bayram sabahı 
gelen bu acı haber hiç inanılacak gibi değildi. Görünürde hiçbir sağlık 
sorunu yoktu. Sadece halam da, Attila da o zamanın diğer sanatçıları 
gibi çok sigara içerlerdi. Tabii halam yıkılmıştı, iki ay arayla hem 
ağabeyini, hem de hayat arkadaşını kaybetmişti. Ondan sonra hiçbirşey 
eskisi gibi olmadı onun için. 2008’de Filiz Özgüven Galatalı da 
aramızdan ayrıldı. 

 

 

 

 

 

Kişi olarak Galatalı 

Öncelikle kişi olarak kendisini tanıma şansına eriştiğim için mutlu olduğumu hissediyorum. İşitme sorunu 
enişteme günlük hayatta bir zorluk yaratmak ya da onu kompleks sahibi yapmak şöyle dursun, bir özellik 
bile katıyordu diyebilirim. Bu özelliği onu bugünkü deyimle sanki biraz ‘cool’ yapıyordu, en azından 
bendeki izlenim böyle. Halam işaret dilini öğrenmişti ve çok rahat anlaşabiliyordu. Sanıyorum eniştem 
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Attila Galatalı ve Güneşi 

Filiz Özgüven Akademi yıllarından 

Attila Galatalı “Kuşlar” 
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de biraz dudak okuyabiliyordu. Panellere katılır, bildiriler verir, gür sesiyle 
soruları yanıtlardı. Giyimiyle, duruşuyla etrafında her zaman saygı uyandıran 
bir kişiydi. Elinden düşmeyen sigarası, boynunda fuları, çift sıra düğmeli şayak 
yeleğiyle her zaman kendine özgü bir havası vardı. Fransızcadan dilimize 
geçmiş olan ‘comme il faut’ sözcüğünün canlı tanımıydı sanki. 

Galatalı ile halamın evlendikleri günü çok iyi hatırlıyorum. Öncelikle şunu 
söylemeliyim, öyle bildiğimiz cümbür cemaat bir nikah töreni değildi bu. 1981 
baharında Boğaziçi Üniversitesi son sınıfta öğrenciydim. Kadıköy Evlendirme 
Dairesinde belki toplam on kişiydik, nikah şahitleri sanat çevresinden yakın 
arkadaşlarıydı, diğer yakın arkadaşları da yanlarındaydı. Salon doluyor, 
boşalıyor, herkes hoş bir telaş içinde. Halamla eniştem, nikah masasına 
oturmuşlar, nikah memurunu bekliyoruz. Bizden sonraki nikah için bekleyenlerden bir kadının 
nitelemesini hiç unutmuyorum: "Aa, yaşlı çift bunlar.." Yani herkes gençken evlenecek gibi bir sonuç 
çıkıyor buradan. Bir yerde doğruydu, halamın, biz onu artık evlenmez diye düşünürken yaptığı evliliğiydi, 
Attila'nın ise ikinci ve sürpriz evliliği. Elbette onlarınki yirmili yaşlarındaki gençlerin aşkı değildi, iki olgun 
insandılar. Onları biraraya getiren, birbirlerine duydukları sevgi ve saygı kadar, sanatlarına duydukları 
aşktı. Gerçi şimdi düşünüyorum da, eniştem sadece 45, halam ise 43 yasındaymış, hele şimdiye göre o 
kadar da ‘yaşlı çift’ değillermiş hani. 

Nikah töreninden sonra mütevazı bir kutlama için Bedri Rahmi’nin 
Kalamış'da bahçe içindeki evine gidildi . O tarihte çoktan aramızdan 
ayrılmış olan Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun eşi Eren Eyüboğlu ve oğlu 
Mehmet Eyüboğlu ve bütün sanatçı arkadaşları oradaydılar. 
Kanada’lı gelin, Mehmet’in eşi Hughette de sanıyorum oradaydı. 
İstanbul’da çoktandır başlamış olan apartmanlaşma o semtlere de 
bulaşmıştı. Hiç unutmuyorum, Mehmet biraz ilerideki binayı 
göstererek, ‘şu apartman iki saatlik güneşimi kesti’ diyordu. Bütün 
ev bir atölyeydi sanki. Her tarafta kitaplar, kumaşlar, duvarlarda 
tablolar, Eren Eyüboğlu’nun boyaları, eskizleri, Mehmet’in kalıpları, 
yazmaları ile yaşayan ve yaşanan bir atölye-ev.. Nikah ve 
sonrasındaki kutlamada benim görevim, çoğu zaman olduğu gibi 
fotoğrafçılıktı. Sanıyorum o bahçe içindeki tipik Kalamış evinde 
şimdi Mehmet ve Hughette oturuyorlar. Umarım o ev kültür mirası 

olarak korunmaya alınır ve başka bir apartmana kurban edilmez. 

Sanatsal Üretimi 

Eniştem, sanatı kitleler için yapan, kendini geliştirdikçe felsefesini de geliştiren, sade seramik değil, 
sanatın diğer dalları hakkında da düşünen yazan bir sanatçıydı. Halamla birlikte geliştirdikleri “Devingen 
Organik Yüzey" kuramını şöyle özetliyorlar: Onların kuramına göre, seramik, özü hareket olan bir yüzey 
sanatıdır. Galatalı, seramiği, tarihsel süreklilik içerisinde, plastik boyutu ile ele alır ve onu ‘boşluk içinde 
yer alan organik seramik yüzey’ kavramı ile açıklar. ‘Seramik görsel gerçekliktir,’ der Galatalı, ‘gerçeğin 
yanılsaması değil… Duyu, düşünce ve tasarım gücünü ifade eder. Resimdeki derinlik ve yüzey 
yanılsamalarını, heykeldeki kütlesel yanılsamaları da içerir. Yanılsamasız, soyut bir sanat dalı olan 
seramik, kullanım içeriği ile somutlaşır. Kullanımı, yani içeriği yadsıyan seramik sanatçısı soyut görsel 
olana yönelmek zorundadır.’  

Galatalı, sanatın galerilere hapis olup kalmaması, halka yayılması gerektiğini de çok iyi biliyordu. Belki 
biraz da bu yüzden eserleri gözönünde olan yerlerdedir. 

150'yi aşkın büyük pano uygulaması Türkiye'nin dörtbir yanında yer alıyor. Birçok devlet binasının 
yanısıra Türk Petrol, Azot Sanayi Genel Müdürlüğü, Harbiye Ordu Evi, İzmir Efes Oteli, Çanakkale 
Seramik gibi kurum ve kuruluşların duvarlarında dünden bugüne Attila Galatalı imzası taşıyan panolar 
var. 
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Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun Kalamış’taki  
evinin içi 
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1986’da panolardan biri Konya PTT binasının duvarına uygulanıyor. Konya’ya 
yolunuz düşerse o binayı ziyaret edin derim. Motiflerin içinde eski zamanların 
atlı ulaklarını görüyoruz. Düşünün ki, 1986 Konya’sında şehrin merkez 
postanesine gittiğinizde özgün bir eserle karşılaşıyorsunuz. O zamanlar yani 
50’li yıllardan 80’lere kadar devletin sanatı desteklemeye neredeyse bir 
ideoloji olarak önem verdiği yıllardı. Umarım o ve diğer eserleri titizlikle 
korunuyordur. 

Gayrettepe’deki atölyenin markete dönüştürülmesi üzerine, atölyesini bir kez 
daha değiştirmek zorunda kalan Galatalı, 1986 yılında halamın Cihangir’deki 
minik atölyesine geçiyor ve üretimini burada sürdürmeye devam ediyor. 
Şimdi başka bir seramik sanatçısı tarafından kullanılan o atölye, Cihangir 
Pürtelaş Sokakta bir apartmanın küçücük bodrum katıydı. Tabii orası büyük 
parçalar için yeterli değildi. O zaman yakın dostu, Kale Grubu’nun sahibi 
İbrahim Bodur Çan’daki fabrikasının büyük fırınları başta olmak üzere bütün 
olanaklarını seferber etmişti. 

Elimde Galatalı’nın yaşamı ve yapıtları hakkında özenle hazırlanmış ve 
Türkçe-İngilizce olarak yayınlanmış bir kitap var; “Toprağın ve Güneşin 
Ozanı Attila Galatalı”. Kitap 1996’da Çanakkale Seramik Sanat Yayınları 
tarafından yayınlanmış. Daha sonra tekrar baskısı yapıldımı bilmiyorum. 
Sahaflarda, şimdinin internetteki özel kitapçılarında, alış veriş sitelerinde 
bulunabiliyor. 

Eniştemin yakın arkadaşı ve destekçisi İbrahim Bodur kitabın önsözünde 
kendisinden şöyle bahsediyor; “Çok çalışkan, verimli, kendine has 
dünyasında sürekli üreten, ürettiği ile mutlu olan bir yapısı vardı Attila'nın. 
Yalnızca sanatçı yanıyla değil, insan yanıyla, sıcak kişiliği ve pratik zekasıyla 
da etkisi altına alırdı çevresindekileri. Toprağa olan sevgisini ve heyecanını 
etrafına da aksettirirdi. Hiç bir zaman tek yönlü bir sanatçı olmadı. Seramik 
üzerine görüşleri olan, onu her yönü ile ayrı ayrı değerlendirebilen, seramiği 
gerçek anlamda bilen bir sanatçıydı Attila Galatalı... Onu tanımış olmaktan 
ötürü mutluluk duyuyorum.” 

1986’da halamla birlikte geliştirdikleri “Devingen Organik Yüzey” kuramının 
uygulamaları Garanti Sanat Galerisinde sergileniyor. Sanat eleştirmeni Sezer 
Tansuğ Garanti Bankası sergisi için şunları söylüyor: “Attila Galatalı, tek bir 
cümleye indirgenirse seramığı tarihsel ve çağdaş plastik boyutu itibariyle 
‘boşluk içinde yer alan organik seramik yüzey’ kavramı ile açıklamak 
istemekte ve seramiği oluşturan form yüzeylerindeki hareket çeşitliliğini, 
tarihsel eski ve çağdaş yeniyi kapsayan temel bir ilke olarak belirlemeye 
çalışmaktadır. Seramik yüzeyin hareketine kazandırdığı ritmik dalgalanma ve 
kırılmalar sanatçının soyut form çalışmalarında amaçladığı hacim ve mekan 
ilişkilerinin sürekliliği ile bütünleşir.“ 

Mimar Doğan Kuban, 1987’de 1. Asya-Avrupa Bienali’nde uluslararası jüri 
tarafından altın madalyaya değer görülen Galatalı için sergi kataloğunda 
şunları yazmış: 

“Modern Türkiye’nin önde gelen ve en yaratıcı sanatçılarından biri olan 
Galatalı, eski çömlekçilik sanatı ile ruhsal sürekliliği olan öz bir seramikçi 
olarak ise başlamıştı. Ama sanatının gelişiminde öyle bir yere geldi ki, şimdi 
sırlı yüzeyin iki boyutlu nitelikleri ve pişmiş çamurun üç boyutlu potansiyelini, yapıtlarında resim ve 
heykelsi ifadelerle dışa vuruyor.. Galatalı hiçbir kaynağa referans vermiyor. Yalnız kendi içgüdüsüne 
dayanıp, hep yeni imgeler sunuyor. “ 
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Attila Galatalı sanatının olgunluk döneminde, 
üretkenlik çağında aramızdan ayrıldığında sadece 58 
yaşındaydı. Ben onu her yönüyle usta bir sanatçı ve 
insan sevgisiyle dolu mükemmel bir insan olarak 
hatırlıyorum. 

Biz onu enişteden çok 'insan' Attila Galatalı olarak 
sevdik. 
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 Turay, Anna. Toprağın ve Güneşin Ozanı Attila Galatalı, Çanakkale Seramik Sanat Yayınları, 1996 
ISBN    975-7953-01-6  

• Galatalı, Attila. Seramik Sergisi, Aksanat Akbank Kültür Sanat Eğitim Merkezi sergi broşürü, 1996 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Merhaba! Konu allerji olunca, aklımıza şu soru 
gelebilir: Belirli durumlarda bedenimizin gösterdiği 
bu tepkiler, kendisine zararlı olmayan bir maddeye 
karşı kendini savunması, onun yanıldığı anlamına 
mı geliyor?  

Bilinen odur ki, bedenimizin savunma sistemi, böyle 
hataları çok ender yapar. Bu nedenle türlü türlü 
biçimlerde karşımıza çıkan allerjik durumlar 
nedeniyle öyle hemencecik vücudumuzu 
suçlamayalım. Biraz da yaşamakta olduğumuz 
ortama, çalışma koşullarımıza, alışkanlıklarımıza bir 
bakış atalım. 

Soluduğumuz havaya karışan, hangi sanayiden 
kaynaklandığı bilinemeyen türlü çeşitli minik toz 
parçacıkları, is, duman, egzoz gazları ve oksijenle 
birlikte oluşturdukları ozon, yapay kokular, 
boyalar.. Tüm bu muhteremler akciğerlerimizin en 
ücra noktalarındaki hava keseciklerine kadar 
kolayca ulaşıveriyorlar.  

Diğer yandan yiyip içtiklerimizle sindirim 
sistemimize misafir olan yağlı, boyalı, katkı 
maddeli, kimyasal tat vericiler içeren soslar, 
kızartma ürünleri v. b., bunların yanına bazı meyve, 
tahıl ürünlerini, ilaçları, antibiyotikleri eklediğimizde 
bağışıklık sistemimiz her gün binlerce, hatta 
onbinlerce değişik maddeyle karşı karşıya demek 
değil midir?  

El insaf! Bırakın da yorgun vücudumuz bu kadar 
çeşitli yabancı maddeyle başa çıkarken artık birkaç 
hatalı işlemi de hoş görüverin canım..  

Bir de doğrudan cildimize temas eden parfüm, 
makyaj malzemesi, bijuteri, sentetik kumaş, sinek 
kovucular, çeşitli kremler gibi bağışıklık sistemimizi 
gerekli – gereksiz harekete geçiren maddeler var 
tabii.. 

Teşhis ve tedavi amacıyla bizlere enjekte edilen aşı 

ve ilaçların da kapsamlı allerjik reaksiyonlara neden 
olması da cabası.. Allerji üstüne yapılmış 
araştırmalar içinde ilginç yorumlara ulaşanlar da 
var. Allerjilerin gelecek kuşaklar için sorun 
yaratabilecek birçok maddeye karşı ortaya çıkmaya 
başladığı ileri sürülüyor. Diğer yandan da doğada 
bulunan bazı maddeler geçmiş yüzyıllar ve 
binyıllarda eski kuşaklar için birçok tehlike 
içeriyordu. Günümüzde bu riskler artık geçmişte 
kalmış olsa bile, o zamanların insanını bağışıklık 
sisteminin izlerini genetik mirasımız içinde 
taşıdığımızdan hala istenmeyen tepkiler yaşıyor 
olabiliriz. 

Allerjik tepkilerin oluşmasında sorumlu olanlar, çok 
çeşitli, mini mini beyaz küreler dediğimiz hücreler 
ile onların salgıladığı ve çeşitli savunma sistemlerini 
harekete geçiren kimyasal maddelerdir. Kan 
dolaşımımızda, tüm vücutta hemen hemen her 
organ ve dokuda ve vücut sıvılarında bulunabilirler.  

Bu marifetli maddeler bedenimize yabancı 
maddeleri etkisiz hale getirmekle kalmayıp, çok 
farklı mikrobik hastalıklara karşı da bir savunma 
hattı oluştururlar. Antikor adı verilen bu organik 
maddeler, kanser oluşumunu engelleyici sistemlerin 
de önemli tetikleyicileridirler. 

Yani bağışıklık sistemimizin kuşaktan kuşağa geçen 
kişiye özel nitelikleri, allerjik tepkilerin şiddetli ya 
da zayıf olma durumunu da belirliyor. Yoğun allerjik 
tepkiler, aslında masum maddelerle gereksiz yere 
bir savaşı da tetiklediğinden, bedenimizi güçsüz 
kılarak hasta edebiliyor ne yazık ki.  

Günümüzde bazı deri testleri yardımıyla kişinin 
hangi maddelere aşırı tepki gösterip allerjik olaylar 
yaşayabileceği saptanabiliyor. Bedeni gereksiz yere 
yoran, üzen bu yaramazların uzun bir listesini 
oluşturabiliriz. En başta gelenler arasında bitkisel 
ürünler, çiçek tozları, parfümler, plastik maddeler, 
makyaj malzemeleri, antibiyotikler, boya maddeleri, 
besinler arasında ise en bilinenlerinden yer fıstığı 
gibi kuruyemişler, bazı balıklar ve etler, meyveler, 
yağlı ve unlu ürünler, kızartmalar, çeşitli katkı 
maddeleri içeren hazır ürünler (kraker, cips, 
çikolatalı “snack” türleri) sayılabilir. 
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Bu maddelerin bedenimize nasıl ulaştıklarına şöyle 
bir göz attıktan sonra gelecek yazımızda ne tür 
tepkilerin çıkabildiğini daha geniş biçimde 
konuşalım istiyorum. Çünkü bizler allerjik tepkilerin 
neye karşı ortaya çıkacağını önceden bilemeyiz, 
ancak bu maddelere çoğunlukla tesadüfen maruz 
kaldığımızda sorun yaşarız. Arzu edenler yaşadıkları 
ilginç allerji olaylarını ve sağlık sorunlarını bana 

yazmayı isterlerse ayrıca mutlu olurum.  

Mutlu, sağlıklı, güneşli günler dilerim. 
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Pozitif Disiplin Yazı Dizisi I: Pozitif Disiplin 
Nedir? Pozitif Disiplinin Prensipleri Nelerdir? 0
-1 Yaşta Pozitif Disiplin Nasıl Uygulanmalıdır? 

Merhaba Sevgili Telve Okuyucuları, 

Disiplin ebeveynlerin en çok zorluk çektiği 
konulardan biri. Bana gelen soruların büyük bir 
kısmını ailelerin disiplin konusunda yaşadıkları 
zorluklar oluşturuyor. Dolayısıyla, bu ay sizlere  
hayatın ilk yıllarında çocuklarınızda disiplin-sevgi 
dengesini nasıl sağlayabileceğinizden, yani pozitif 
disiplinden bahsetmek istiyorum.  

Duymuş olabileceğiniz üzere, 15 Aralık’ta Türk 
Toplum Merkezi olarak  ‘0-3 yaşta Pozitif Disiplin’ 
konulu bir seminer düzenledik. Pozitif Disiplin 
oldukça önemli bir konu olduğu için bu konuyu 
Telve’ye de taşımak istedim. Umuyorum ki yazımla 
seminerimize yoğun programlarından dolayı 
gelemeyen ya da Toronto dışında yaşayan ailelere 
de ulaşabileceğim.  

Anlatacak çok şey olduğu için bu konuyu yine bir 
yazı dizisi haline getirmek istiyorum. İlk yazımda 
pozitif disiplinin tanımından, prensiplerinden ve 0-1 
yaş arası pozitif disiplinin nasıl uygulanacağından 
bahsedeceğim. Gelecek ay da, 2 ve 3 yaşı 
tartışacağız.  

Her ne kadar burada yaş versem de, aslında her 
yaşta çocuk için kullanılacak disiplin prensipleri 
aynıdır. Kullanacağınız taktikleri değiştirmeniz 
gerekse de her yaşta aynı prensiplere bağlı 
kalırsınız. Dolayısıyla bu yazının sadece 0-3 yaş 
çocuğu olan ebeveynlere değil, tüm ebeveynlere 
yararlı olacağına inanıyorum.  

Lafı daha fazla uzatmadan pozitif disiplinin 
tanımıyla başlayalım:  

Pozitif disiplin duygusal/fiziksel şiddet, zorlama 
veya dayatma içermeyen karşılıklı saygıya dayanan 
sevgi-disiplin dengesidir.  

Şimdi ‘sevgi ve disiplin dengesi’ne göre ortaya çıkan 

ebeveynlik çeşitlerinden ve bu ebeveynlerin 
yetiştirdikleri çocuklardan bahsedelim biraz:  

Disiplin Yüksek & Sevgiyi Gösterme Yüksek ise: 
Dengeli Ebeveyn (Pozitif disiplini kullanan 
ebeveyndir). Bu ebeveynler çocuklarına sınırlar 
koyarlar ancak bu sınırları koyarken çocuklarına 
saygılı davranırlar; hakaret etmezler, bağırmazlar. 
Aynı zamanda çocuklarına sevgilerini gösterirler. Bu 
ebeveynler, duygusal ihtiyaçları karşılanmış, dengeli 
çocuklar yetiştirirler.  

Disiplin Yüksek & Sevgiyi Gösterme Düşük ise: 
Otoriter Ebeveyn. Bu ebeveynler çocuklarının kendi 
kurallarına göre yaşamalarını isterler. Kurallar 
tartışılamaz. Eğer çocuk kurallara uymazsa ceza 
alır. Bu ebeveynler sevgilerini çocuğa göstermezler. 
Otoriter ebeveynlerin yetiştirdiği çocuklar genelde 
özgüven sorunu çekerler ve sürekli anne-babanın 
çizdiği sınırlarda yaşadıkları için, kendi sınırlarını 
çizmekte çok zorlanırlar. Kendilerine güvenleri 
düşüktür, kendilerini sevmezler.  

Disiplin Düşük & Sevgiyi Gösterme Yüksek: Herşeye 
gözyuman ebeveyn. Bu ebeveynler çocuklarına sınır 
çizmezler. Çocuklarının aslında kendilerine güvenli 
yetişmesini istedikleri için sınırlar koymaktan 
kaçınırlar. Bu ebeveynlerin çocukları sınırlarını 
bilmez ve zorlanmaya gelemezler. En ufak bir 
zorluk karşında güvenleri kırılır, çabuk pes ederler.  

Disiplin Düşük & Sevgiyi Gösterme Düşük: İhmalkar 
Ebeveyn. Okullarda sorun olan bully’ler genelde bu 
ebeveynle tarafından yetiştirilir. Ebeveyn ilgisizdir, 
ebeveyn-çocuk ilişkisinde sevgi ya da disiplin 
yoktur. Bu ebeveynlerin yetiştirdiği çocukların 
başlarının kanunla belaya girmesi çok mümkündür.  

Pozitif disiplinin önemini, bir önceki paragrafta 
ebeveynlerin yetiştirdiği çocuk tiplerini vererek 
yeterince vurguladığımı düşünüyorum. Şimdi 
çocukların, özellikle 0-3 yaş arası neden pozitif 
disipline ihtiyaç duyduklarından bahsedeyim:  

Yaşamın ilk üç yılında çocuklar zihinsel ve duygusal 
olarak çok büyük değişimler geçirirler. Dünyaya illk 
geldiklerinde son derece çaresiz olan size muhtaç 
olan bebeğiniz, 2 yasına yaklaştığında benlik 
gelişimi hızlanacak her şeyin kendi etrafında 
döndüğüne inanacak, herşeyini kendisi yapmak 
isteyecektir ve hayırı kabul etmekte zorluk 
çekecektir.  

Ancak, her ne kadar 2 yasında ‘ben bilirimci’ 
edalar takılsa da aslında size yine muhtaçtır. 
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Kendisinin sadece dürtüleri ve istekleri vardır. 
Direkt bu dürtüler ve isteklerle yaşarlar.  Sağlıklı 
büyüyebilmeleri için bu dürtü ve isteklerin bir 
ebeveyn tarafından yönlendirilmesi gerekir.  

Pek çok ebeveyn çocuklarının her istediklerini 
yaptıklarında çocukların karakterli olacağını 
düşünürler ama bu doğru değildir. Çocukların 
yönlendirilmeye, sınırlara ihtiyaçları vardır. Ancak 
bildikleri sınırlarla çevrilmiş bir yaşamda çocuklar 
sağlıklı bir şekilde büyüyebilirler.  

İşte pozitif disiplin size bu sınırları çizme ve 
çocuğunuzun BENLİK GELİŞİMİNİ HIRPALAMADAN 
bu sınırlar içerisinde tutma becerisini verir.  

Peki nasıl olacak bu pozitif disiplin dediğinizi duyar 
gibiyim. Merak etmeyin bol örneklerle farklı 
yaşlarda sevgi-disiplin dengesini nasıl 
kuracağınızdan bahsedeceğim  

Ancak farklı yaşlara geçmeden önce pozitif disiplinin 
genel prensipleri nelerdir ile başlayalım:  

1.Pozitif Disiplin anne-babanın tek başına uyguladığı 
bir sistem değildir. Çocukları da disiplin sürecine 
dahil etmek gerekir. Pozitif disiplinin temel 
kurallarından biri: ebeveyn ve çocuk beraber çalışır, 
disiplin bir güç savaşı değildir.  

2. Çocuğunuza saygılı olmayı çocuğunuza saygı 
göstererek öğretebilirsiniz. Çoğu anne baba 
çocuklarından istedikleri saygıyı görmediklerinden 
yakınırlar. Eğer siz çocuğunuza bağırır, çocuğunuzu 
aşağılar, onun benlik gelişimini yaralarsanız, 
çocuğunuzun size sevgi ve saygı göstermesini 
beklemeyiniz.  

3. Pozitif disiplinde, hayata çocuğunuzun 
perspektifinden bakmayı öğrenmeniz 
gerekmektedir. Bu da çocuğunuzun mizacını ve 
gelişimsel seviyesini anlamakla olur.  

4. Fazla hoşgörülü anne-baba ve pozitif disiplini 
kullanan sevgi-disiplin dengesini oturtmuş anne-
baba arasındaki en önemli fark dengeli anne-
babalar eğer bir şey söylüyorlarsa onu yaparlar 
(following through consequences).  

5. Sabır bir diğer prensip. Hayatın ilk 3 yılında 
çocukların istenmeyen davranışları aslında 
‘şımarıklık’ ya da ‘yaramazlık’ değildir. Çoğu 
istenmeyen davranış vurma, itme ısırma da dahil 
bunlar aslında çocukların birşey iletmeye 
çalışmasından kaynaklanır. Dolayısıyla siz bu 

davranışları şimdiye kadar yaramazlık olarak 
görüyor idiyseniz, bunu unutmanızı istiyorum. 
Unutun ve çocuğunuzun her yanlış davranışında bir 
araştırmacı gibi ‘’hmmm acaba bana ne iletmek 
istiyor çocuğum’ diye düşünün. Bu sabrınızı da 
arttıracaktır  

6. Çocuğunuzu dikkatlice gözlemleyin, istenmeyen 
davranışlar için yeniden yönlendirme ve ilgisini 
dağıtma taktiklerini deneyin, ki bu taktiklerden 2 ve 
3 yaşı açıklarken detaylıca bahsedeceğim.  

Peki pozitif disiplini 0-3 yaş arasında nasıl 
uygulayabilirsiniz?  

Her yaş aralığında uygulayacağınız teknikler 
değişecek. Her yaştan ayrı ayrı bahsedeceğim. 
Hangi teknikleri uygulayacağımız, çocukların 
gelişimsel seviyesiyle alakalı demiştik. Dolayısıyla 
her yaşta çocukların gelişimsel olarak nelerden 
geçtiğini bilmekte yarar var diye düşünüyorum.  

0-1 Yaş Araşıyla Başlıyoruz:  

Aralık ayı yazısında belirttiğim gibi hayatin ilk yılı 
çok çok önemlidir. Bu yıl, beyin gelişiminin 70%’inin 
gerçekleştiği bir yıldır. Ayrıca, bu yıl bebeğinizin 
size fiziksel olarak en çok ihtiyaç duyduğu yıldır 
diyebiliriz. Bu yıl içerisinde bebeğinizle oynamanız, 
ona farklı uyarıcılar yaratmanız son derece 
önemlidir.  

Bu yılda Çocuk Gelişimi ile ilgili bilmeniz gerekenler:  

• Aralık ayı yazımda da belirttiğim gibi hayatın ilk 
üç ayında çocuğunuzu şımartamazsınız. Bu ilk üç ay 
boyunca lütfen çocuğunuzu her ağladığında 
avutmaya çalışın.  

• Bebekler insan yüzüne bakmayı çok severler bu 
yaşta, onunla yüzyüze vakit geçirin.  

• Çocuğunuzun en çok uyarıcıya ihtiyacı olan 
zaman; Onunla oyunlar oynayın, şarkılar söyleyin.  

• İlk yıl çocuğunuzun sizinle duygusal bağ kurması 
için son derece önemli bir yıldır. Bebekler ilk yıl 
süresince anne ve babalarıyla duygusal olarak bir 
bağ kurarlar ve araştırmaların gösterdiğine göre bu 
bağ aslında sonraki yıllardaki ebeveyn-çocuk ve 
hatta çocuk-başka kişiler ilişkilerini etkiler.  Bu bağı 
en sağlıklı şekilde kurmanın yolu bebeğinizin 
ihtiyaçlarına duyarlı olmaktır.  

• Ama bu demek değildir ki bebeğinizin kölesi olun, 
her istediğini yapın. Duyarlı bir ebeveyn olmak 
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çocuğunuzun ihtiyaçlarına cevap vererek olur. 
Ancak şuna dikkat edin çocuğunuzun ihtiyacı mı var 
yoksa istediğini mi yaptırmak istiyor? Başlarda bunu 
ayırt etmek zor olabilir ama bebeğinizi tanıdıkça bu 
‘’ihtiyaç/istek” farkını ayırt etmeye başlayacaksınız 
(ilk üç aydan sonraki dönemden bahsediyoruz 
burada. İlk üç ayda sadece ihtiyaç vardır istek 
yoktur unutmayalım).  

• Bu yıl boyunca bebeğiniz stresle ağladığında ya da 
bir şeyden korktuğunda yani size duygusal ya da 
fiziksel olarak ihtiyacı olan her anda bebeğinizin 
yanında olun ve onu avutun. Avutmak bazen 
bebeğinizin sırtını ovalayarak ‘çok yoruldun değil mi 
tatlım? ya da ‘evet köpek havlayınca korktun 
biliyorum’ demek gibi basit  birkaç davranis bile 
olabilir.  

Peki bu yılda çocuklar gerçekten de disipline ihtiyaç 
duyuyor mu? Ve bu yaşlarda uygulanacak pozitif 
disiplin teknikleri nelerdir?  

Evet kesinlikle duyuyorlar. Kullanilacak disiplin 
teknigi ise fiziksel müdahale. Bununla ne demek 
istediğimi aşağıda örneklerle açıkladım.  

Bir başka bebeğin yüzünü çizen 9 aylık Arda’ya 
nasıl yaklaşmak gerekir?  

Nazikçe ama kararlı bir şekilde Arda’yı kucağınıza 
alıp fiziksel olarak ortamdan uzaklaştırın. Arda’yı 
uzaklaştırırken ‘çizmek yok. nazikçe dokunuyoruz 
diyebilirsiniz. Sonra nazik olmayı elinizin üstünü 
okşayarak gösterebilirsiniz. Sadece sözlü 
açıklamalara girmekten kaçının. Arda’nın dil gelişimi 
tam değil bunu unutmayın.  

8 aylık bebeğinizi emziriyorsunuz ve siz her 
emzirirken bebeğiniz saçınızı çekiyor?  

Nazikçe bebeğinize saçınızı bıraktırırn ve 
kendinizden biraz uzaklaştırırn. Emerken her saç 
çekme hareketinde bulunduğunda bunu yapmaya 
devam edin. Bir süre sonra çekmemeyi 
öğrenecektir. Gördüğünüz gibi yine fiziksel 
müdahalede bulunuyoruz ve bebeği kendimizden 
uzaklaştırıyoruz.  

10 aylık ağlama krizine girmiş bir bebeğe nasıl 
yaklaşılmalı?  

Hayatın ilk yılındaki ağlama krizleri genelde 
bebekler çok yorulduğunda ya da fiziksel olarak 
belli ihtiyaçları olduğunda ortaya çıkar (açlık,  
uykusuzluk gibi). Bebeğinizin neye ihtiyacı 

olabileceğini düşünün ve olabildiğince çabuk 
ihtiyacını karşılamaya çalışın.  

Kısacası ilk yılda bebeğinizle bağlanmanın adımlarını 
atıyorsunuz. Bu nedenle size ihtiyacı olan her an 
bebeğinizin yanında bulunun. İhtiyaç ve isteği 
birbirinde ayırmayı zamanla öğreneceksiniz. 
İstenmeyen davranışlarda fiziksel müdahalede 
bulunun ve bebeğinizi ortamdan ya da kendinizden 
nazikçe ama kararlı bir şekilde uzaklaştırın.  

Gelecek ay, 2 ve 3 yaşların gelişim seviyelerinden 
ve pozitif disiplini nasıl uygulayacağımızdan 
bahsedeceğiz. Bol örnekli bir yazı olacak gelecek 
ayki yazımız.  

Bu sırada sormak istediğiniz sorular varsa bana 
sevda.akilli@yahoo.ca adresinden ulaşabilirsiniz.  

Hepinize az soğuk, az karlı harika bir ay diliyorum, 

Sevgiler, 

Sevda Akıllı, PhDc 
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Onur Ulu 

Onurulu725@hotmail.com  

 

 

Bu ay sizlere Karanlık Madde’den bahsedeceğim. Öncelikle belirtmemiz gereken birşey var ki, Karanlık 
Madde ve Karanlık Enerji isimlerini maddeyle veya ışıkla etkileşmemelerinden dolayı almışlardır. 

Astronomi ve kosmolojide, Karanlık Madde hipotetik olarak toplam kütlenin somut maddeler üzerindeki 
kütle çekimi uygulamasıyla algılanan evreni kaplayan maddedir. Karanlık Madde teleskoplarla görülemez 
ve elektromagnetik radyasyon yaymaz, ışığı soğurmaz bu yüzden cihazlarla ölçülemez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karanlık enerji, fiziksel evren bilimi ve astrofiziğe göre evrenin genişlemesini ve galaksilerin yayıldığını 
hipotetik olarak açıklayan bir enerji türüdür. Bu genişlemeyi Karanlık Enerjinin hızlandırdığı öne 
sürülmüştür.  Karanlık Enerji terimini ilk kullanan kişi Alan Guth'tur (1980). Müteakip yıllarda ve 
dönemlerde Saul Perlmutter ve Brian Schmidt adlı iki fizikçi evrenin genişlemesinin hızlanarak arttığını 
ileri sürmüş ve bundan kaynaklanan bir enerjinin oluştuğunu varsaymışlardır (1998). 
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Karla Gelen 

  Esra Tokmakçı 

 

    

Sevgili Telve okuyucuları;   

Aralık sayısı ile sizlere Türkiye'den yazmaya 
başladım. Bugün 9 Ocak ve dışarıda ki manzara 
Kanada'yı aratmıyor. Her yerde kar var ve kalbim 
sizinle...  

Dün kar nedeniyle işten eve üç saatte vardım. 
Fakat evde anne yemekte ne var diyen küçük kızım 
yoktu. Cansu'cum şimdi Kanada da üniversitenin 
yeni dönemine hazırlanıyor. Öyle olunca servisin 
içinde hiç stres yapmadan, trafikte kalan arabaları, 
yolda zincir takmaya çalışanları, kar topu 
oynayanları seyrede seyrede geldim.   

Hayatın evrelerini düşündüm.   

Gençtik üniversite biran önce bitsin istedik. 
Öğrencilik halbuki bulutlarda dolaştığımız, ülkeyi 
kurtardığımız, idealist olduğumuz bir dönemmiş. 
ODTÜ de okuyup da bir şeyleri protesto etmemek 
olmaz. Bizde yirmi sene öncesinde Körfez savaşına 
hayır dedik, kantinlerde fiyat artışlarını protesto 
ettik. Yine aynı ODTÜ, öğrenciler de aynı. Fark ise 
şimdi ben bir üniversite öğrencisinin annesiyim. 
Hani hep o zaman annelerimiz demez miydi? 
Derslerine çalış, kimselere bulaşma.  

Ama işte kanı deli insanın o dönemde. İdealistsiniz. 
Karın ilk yağdığındaki manzara gibi, sizi alıp 
uzaklara götüren, el değmemiş, tertemiz. Size 
huzur veren ve öyle kalmasını istediğiniz bir 
manzara. Gençliğimiz.  

Sonra çoluk çocuğa karışmak... Yeni bir evre. 
Bakıcıları idare et, çocukların peşinde basketbol, 
yüzme kursları derken, eylül oluyor okullar açılıyor, 
haziran oluyor okullar kapanıyor. Yıllar yokuş aşağı 
yuvarladığımız bir kartopu. Hızla inişe geçiyorsunuz. 
Kartopu büyüdükçe büyüyor. Aman çığa 
dönüşmesin.   

Sonra karın erimeye başladığı, çamurlu yollar. Bu 
evreyi kimse sevmiyor. Çocukların evden çıktığı, 
emeklilik planlarının yapıldığı, sorgulamaların 
yapıldığı bir dönem. Pişmanlıklar, ah keşkeler, 
küslükler, yaşanmayanlar. Paçalarımıza sıçrayan 
çamura, su geçiren ayakkabımıza söyleniyoruz, 

söyleniyoruz da söyleniyoruz. Halbuki ertesi gün bir 
yağmur yağar ve tüm o çamur akar gider. Güneş 
doğar ardından. Hayat bir döngü ve o döngüyü 
bütün olarak yaşamak, her anından keyif 
almak güzel değil mi oysa.   

Ben 6 Ocakta sevgili dayımı işte bu 
evresinde kaybettim. Altmış yaşında önündeki 
emeklilik günlerini hayal ederken aramızdan 
sessizce ayrıldı, kalbi hayallerine yetişemedi ve bir 
an durdu. Duruş o duruş... Yaşam tabi onun duran 
kalbini beklemedi. Yeni bir kar fırtınası geldi. Kar 
taneleri her yeri kapladı. Manzara öyle güzel oldu 
ki.   

Kar yağmaya devam ediyor. Hafta sonuna 
yağmur ve sıcak hava geliyormuş ama.   
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 “Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, 
yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti 
esaret ve sefalete terk eder.” –Mustafa Kemal 
Atatürk 

“Her 3 yılda bir yayınlanan PİSA (Birlemiş Milletler 
bünyesinde faaliyet gösteren Ekonomik İşbirliği ve 
Kalkınma Teşkilatı ile Uluslararası Öğrenci  
Değerlendirme Programı) 2009 yılı sonuçlarında 
Türkiye Eğitim Kalitesinde en kötü 3 ülke arasında 
yer almaktadır. “ 

Siirt’ten, Batman’dan, Urfa’dan, Kahraman-
maraş’tan, Iğdır’dan, Kars’tan gelen Doğu 
Anadolu’nun soğuk ikliminde kar kalkmadan açan 
kış çiçeklerinin KARDELENLERİN hikayesini anlatıyor 
Ayşe Kulin. 

Yöre koşullarına ve törelerine baskın çıkarak okula,  
bilgiye koşan kız çocuklarının hikayesi. 

Kara toprağı delerek  ışığa ulaşan “KARDELENLER”… 

Hepsinin birbirine bir o kadar yakın hikayeleri ;  Çok 
çocuklu aileler ,  iki gözlü odalar, akşam yemeğinde 
paylaşılan çorba ve ekmek kırıntıları, saatlerce 
yürüyerek ulaşılan okullar,  kimi zaman ailelerinde 
erkek çocuk olmadığı için kimi zaman analarının 
diretmesiyle ‘şanslı ‘ olduğu için okula gidebilen kız 
çocukları… 

Kendi küçük dünyaları o kadar sığki baskın bir 
çoğunluk, bir başka gözle dünyayı görebilme 
isteğinden olsa gerek öncelikle astronot olmak 
istiyor biraz daha kalabalık köylerde,  kasabalarda 
yaşayabilenler ise ancak görebildikleri mesleklerin 
seçip, ‘doktor’,  ya da, ‘öğretmen’ olma hayali 
içindeler. 

Ama en çok bildikleri şey evlenmek istemedikleri 
veya olurda bir gün evlenirlerse bir, en fazla iki 
çocuk yapmak istemeleri! Çünkü onlar aç kalmanın 

tadını bilen, bir ekmeğin, bir çorbanın kaç boğazı 
doyurması gerektiğinin hesabını akılları ermeye 
başladıkları an itibariyle yapan çocuklarımız, 
kızlarımız, “KARDELENLER”... 

Çağdaş Türkiye’nin Çağdaş olma mücadelesi veren 
kızları! Yaşama mücadelesini en çok veren  ‘küçük 
yaşta elleri nasır tutmuş, kalpleri soğumuş adları 
ya; Birgün, Yeter, ya da çoğunlukla çiçek ismi olan 
kızlarımız: Nar, Pembegül… 

O yolda var oluş çabalarını, o yolda öğrendikçe 
gelişen hayallerini hep ama hep köylerine geri 
dönme ve birşeyleri geri verebilme isteklerini 
bulacaksınız bu kitapta! 

Sizlerin, bizlerin, kadınların ve onları destekleyen 
erkeklerin olduğu sürece devam edebilecek 
hikayeler, bir o kadar kısıtlı, ama bir o kadar da 
umuda açık! 

Bu kitapta umuda açılan yola çıkan  kızlarımızın 
hikayeleri var, bu hikayeler hepinizin yüreğini 
yakacak ve en çok da düşündürecek hikayeler… 
Sahip olduklarımızı ve paylaşımlarımızı 
düşündürecek hikayeler. 

Hepimize düşen görev ve bilinci aydınlığa çıkarmak;  
var olmak ve var etmeye çalışmak için Mutlaka 
Okuyun  Kardelenleri!!! (KARDELENLER, AYŞE 
KULİN - Remzi Kitabevi  ISBN:9751409810) 

Ve bu hikayeyi var eden kadının (Türkan Saylan) 
bibliyografisini de mutlaka okuyun; bir kadın ki 
hayatının her aşamasında büyük zorluklarla başa 
çıkmış, hep mücadele etmiş, yediği darbelerden 
asla yılmamış ve hayatının her anında umuda, 
ileriye ve topluma fayda sağlayan girişimlerinden 
asla vazgeçmemiş!!! 

Bu biyografi yaşadığımız hayatta yaptıklarımıza, 
yapabileceklerimize ışık tutabilecek muhteşem bir 
kitap!!! (TEK VE TEK BAŞINA,TÜRKAN, AYŞE KULİN 
- Everest Yayinlari ISBN-13: 978-9752896505) 

 

 

Kitap Tanitimi  
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Kitap Tanıtımı  

Betül Saydar Kıralı’yı tanıyalım 

 

6 Ekim 1963 de İstanbul’da doğdum, Valideçeşme’de geçen çok akrabalı, çok komşulu mahalle 
ortamındaki mutlu çocukluk yıllarımdan sonra  İstanbul Üniversitesi-İşletme Fakültesinden mezun oldum. 

İş hayatına 1986 yılında İnterbank’da başladım çok sevdiğim bu ortamda şubeden başlayarak bir çok 
bölümde değişik görevlerde çalıştım. 1991 yılında İnterbank’ın yan kuruluşu olan yazılım şirketi 
İntertech’in kuruluşunda ve yapılanmasında rol aldım. Bu sırada evlendim ve bir oğlum oldu. 

1997 de Sistem Uygulama Grup Başkanlığı görevimden yapılan bir sınavla en uygun kişi seçilerek Satış 
Departmanı’na geçtim ve böylece hayatımın işini bulmuş oldum. 2005 yılında Satış Genel  Müdür 
Yardımcılığı görevinden ayrılarak  Software Ağ Türkiye Satış Müdürü olarak 2011 yılına kadar çalıştım. 

İşim sayesinde birçok ülkeyi ve şehri görme imkanım oldu ve bundan her zaman büyük keyif aldım. 

İlk defa 1986 yılında geldiğim Kanadaya göç kararımızla birlikte, 2011 yılında işimden ayrılarak ailemle 
birlikte tekrar  geldim. Bu ülkeye geldiğimden beri ilk duyduğumda çok şaşırdığım bir işim var; ‘Home 
Maker’ım. 

Para kazanmaya başladığım günden itibaren çeşitli yardım kuruluşlarına katkıda bulundum ve görev 
aldım. İki kuruluş için yaptığım katkıdan hiçbir zaman vazgeçmedim; “Green Peace” ve “Çağdaş Yaşamı 
Destekleme Derneği”.  

Hayatta almanın vermekten geçen bir yol olduğuna ve karmaya inanırım. En önemlisi de hayata gülerek 
bakabilmenin bütün acılara ilaç, sorulara cevap olduğu kanatindeyim. 



Bisiklet Sevdası 

  Erkan Sarıoğlu  

  erksar@hotmail.com  
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Bu sayıdaki yazıma başlamadan önce yeni 
okurlarımız için bir açıklama yapmak istiyorum. 
Telve’de Ağustos 2012’de yayınlanmaya başlamış 
olan ve ‘Bisiklet Sevdası’ adı altında toplanan bu 
yazılarım esasında 2011 yılında yapmış olduğum ve 
Kanada’yı bir uçtan öbür uca geçtiğim bisiklet 
turumu anlatıyor. Her sayıda geçtiğim bir eyaleti 
ele alıyorum ve gezdiğim, gördüğüm yerleri,  o 
eyaletin tarihi ve coğrafi bilgilerini, insanlarını ve 
başımdan geçen maceraları sizlere yansıtmaya 
çalışıyorum. İyi okumalar… 

Evet, bugün Saskatchewan’daki  son durağımız olan 
Grayson’dan ayrıldık ve Manitoba’ya doğru yola 
koyulduk. Bugünkü etap 165 km. Fakat yollar düz 
olduğu için mi, yoksa 23 gündür bisiklet 
sürdüğümüz için mi nedir bilmiyorum, yol pek uzun 
gelmiyor. Beraber bisiklet sürdüğüm arkadaşların 
kişilikleri ve gördüğüm yerlerin güzelliği de böyle 
olumlu düşünmemde önemli  rol oynuyor. 

Epeyi bir gittikten sonra yolun sağında bir anıt 
gördük ve merakla durup yanına gittik. Anıt 
1886’da Kanada’ya İsveç ve Norveç’ten gelen ilk g 
öçmenlerin anısına yapılmıştı. Anıtın yanında bir de 

posta kutusu vardı ve içinden bir hatıra defteri çıktı. 
Buraya her uğrayan bu deftere anılarını yazmış. Biz 
de bir iki satır karaladık. Ben de TdC‘yi (Tour du 

MANITOBA (MB) 

Baş Şehri Winnipeg 
En Büyük Şehri Winnipeg 
Resmi Dil İngilizce ve Fransizca 
Konfederasyona giriş 15 Temmuz 1870 (5inci) 
Yüzölçümü Alan 649,950 km2 (8inci) 
Kanada’ya olan oranı 9,984,670 km2  nin % 6.5’i 
Nüfus 1,232,654 (5inci) 



Canada) yapmaya çalışan ilk Türk olduğumu 
belirttim. 

Saskatchewan’da son gördüğümüz önemli yer 
Esterhazy idi. Esterhazy dünyanın en büyük Potas 
merkezi olarak biliniyor. Saskatchewan’in bu 
bölgesinde dünyanın bugünkü ihtiyacını birkaç yüz 
yıl daha karşılayacak kadar büyük rezervleri olan 
Potas madenleri var.   

Bu bölgeyi de geçtikten sonra Manitoba sınırına 
vardık ve Pasifik zaman diliminden sonra Dağ 
zaman dilimini de geride bırakarak Merkezi zaman 
dilimine girdik (UTC-6). Bu evimle aramdaki saat 
farkını 1’e indirdiği için sevinçliydim. Manitoba’nın 
eyalet bayrağında Bizon simgesi var. Sınırı geçer 
geçmez de hemen bir Bizon ile karşılaştım. Bu 
kadar büyük bir hayvanı bu kadar yakından görmek 
heyecan vericiydi. 

 

 

Manitoba birkaç hafta öncesi büyük bir sel felaketi 
ile karşılaşmıştı. Selin etkisini her yerde 
görebiliyorduk. Her iki tarafı göl haline gelmiş bir 
yolda durdum ve mola verdim. Göl gibi görünen 
yerler esasında hep tarlaydı. Daha sonra 
konuştuğum bir çiftçi, tekerleklerinin çamura 
saplandığından dolayı traktörünü tarlaya bile 
götüremediğinden yakındı. TV haberlerine göre 

zarar neredeyse 3 Milyar Doları bulmuş, çok üzücü 
bir durum.  

Son birkaç gündür nedense enerji seviyem bayağı 
yüksek, yollarda adeta uçuyorum.  Akşamları 
tabağımı tepelemesine doldurup yediğim bol sağlıklı 
yemeklerin, sabahları yaptığım sağlam kahvaltıların 
ve yolda sayısını unuttuğum kadar yediğim PBJ’lerin 
(peanut-butter and jam sandwich) ve meyvaların 
neticelerini  artık görüyordum galiba. Ayrıca 
vücudum ve bilhassa bacaklarımdaki kaslar da artık 
tam kıvamına giriyorlardı. Ne demişler? “ İşleyen 
demir ışıldar!” 

Tam enerji seviyem bu kadar yüksekken gruptan üç 
bisikletçiyle, Jay, Marco ve Arlen ile karşılaştım. 
Onlar bir çizgi halinde ‘paceline’ oluşturup sürüyor 
ve her iki km’de bir birisi başı çekiyor böylelikle 
‘draft’ yapıp birbirlerinin rüzgarını kesiyorlardı. Beni 
de aralarına kabul ettiler ve dördümüz beraber 
sürmeye başladık. Ben başa geçtiğimde sürati 
saatte 35 km’ye çıkarınca arkadan mırıldanmalar 
başladı ve 28-30 km. süratin onlara daha uygun 
olduğu söylenince ben de onlara ayak uydurmak 
zorunda kaldım. Neticede bu bir yarış değildi ve 
hepimiz kendi hızımızla gidiyorduk, kimseyi 
zorlamak doğru değildi. Kaldı ki böyle grup halinde 
gitmenin de zevki başka oluyordu.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bu hızla 135 km’yi bayağı kısa bir zamanda katedip 
Portage of Prairies kasabasına bayağı uygun bir 
zamanda ulaştık ve günün geri kalan kısmını da 
dinlenerek geçirdik. 
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     Bisiklet Sevdası 

Ertesi sabah Jay ve Arlen bisikletlerini bakımdan 
geçirmek için Winnipeg’e uğrayıp yollarına devam 
etmeye karar verince ben Marco ile yola devam 
ettim. Bugün şimdiye kadar geçtiğimiz bölgelerin en 
düz olanıydı. Toplam olarak sadece 24 metre irtifa 
kazandık. Bir ara kahve molası için bir yerde 
durduk. Etrafta sadece birkaç ev vardı. Nüfusun 28 
olduğunu öğrendik, herhalde bu şimdiye kadar 
içinden geçtiğimiz en küçük bir yerleşim merkeziydi 
fakat yine de çok güzel bir kafeleri vardı ve bizi 
gayet güzel doyurdular sağolsunlar.  

Bu arada hava gittikçe ısınıyordu (30+ C). Red 
River’a geldiğimizde Marco’nun  ve  benim su 
depolarımızın boşaldığını farkettik. İkimizin de 
boğazı bayağı kurumuştu. Ben Marco’ya önümüze 
ilk çıkacak birinden su istememiz gerektiğini 
söyledim. Derken Lockport adında bir yerleşim 
bölgesine geldik. Nehir boyunca çok güzel büyük 
evler vardı. Önden giden Marco’nun bir evin önünde 
bir bayanla konuştuğunu gördüm ve ben de 
durdum. Marco beni dinleyip önüne çıkan bu 
bayandan su rica etmişti. Kadıncağız da evinin 
garajını açıp oradan buzdolabından bize iki şişe su 
getirdi ve bizim iki saniyede tüm şişeyi içtiğimizi 
görünce bize nereden gelip nereye gittiğimizi sordu. 
Bizim hikayemizi duyunca heyecanla kocasını 
çağırdı. “Bak şunlara birisi İtalyan birisi de Türk ve 
bunlar Kanada’yı bisikletle katediyorlarmış” dedi. 
Bu sıcakta yola devam etmemizin doğru olmadığını 
ve evlerinin arka bahçesindeki havuzda 
serinleyebileceğimizi söylediler. Biz tabii daha bir 
epeyce yolumuzun olduğunu ve gitmemiz 
gerektiğini söylememize rağmen onlar ısrarlarında 
devam ettiler ve bizi tüm ailelerinin de bulunduğu 
arka bahçeye davet ettiler. Ben de Marco’ya baktım 
ve bir kez daha ısrar ederlerse tekliflerini artık 
geriye çeviremeyeceğimi söyledim, o da mutabık 
kaldı. Bize “Haydi Çocuklar!” denince artık 
dayanamayıp bisikletlerimizi yan bahçede bıraktık 
ve arka bahçeye gittik. Orada turkuaz rengi havuz 
o kadar cazip göründü ki üzerimizde bir tek 
şortumuzu bırakıp kendimizi havuzun serin suyuna 
attığımızda dünyalar benim oldu, adeta cennete 
gidip gelmiş kadar oldum.    

 

 

 

 

 

 

 

Ev sahipleri Karen ve David Boyce bize 
Manitobalıların nasıl misafirperver olduğunu 
göstermek istediklerini söylediler ve Manitoba oto 
plakalarında bulunan ‘Friendly Manitoba’ yazısının 
da gerçek olduğunu ispatlamış oldular. Her ikimizde 
oradan Boyce ailesine teşekkür edip minnetle 
ayrıldık. Tabii bu olay, akşam kampa gittiğimizde 
günün konusu oldu. 

Yarın katedilecek 178 km’lik mesafe turumuzun en 
uzun günü olacak ve bizi Ontario’ya bağlayacak. 
Fakat bugünkü havuz keyfinden sonra bu bisiklet 
turunu ne kadar sevdiğimi ve ne kadar zevk 
aldığımı anlamaya başladım. O yüzden artık 178 
km. gibi mesafeleri kafama takmıyorum ve 
tamamiyle turun tadını çıkarmaya niyetliyim.  

Böylelikle 4 gün ve 674 km sonra Manitoba’yı da 
geride bırakmış olduk.   

Gelecek sayıda Ontario’da buluşmak üzere … 
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TelVergi 

Jerry Çopuroğlu, TEP, CGA 

jerry@jcprofessional.com 

 

RRSP (Registered 
Retirement Saving Plan) 
konusunda birçok yazılar 
okudum, konuyla ilgili 
birçok kişinin olumlu veya 
olumsuz görüşlerini 
saygıyla karşıladığımı 
belirtmek isterim. Bizler 
gibi değişik bir kültürde 

büyüyüp, ileri yaşlarda Kanada’ya gelenler için 
alışılmış bir yatırım veya emeklilik planlaması 
olmadığını kabul etmek isterim. Birçok kişi emeklilik 
planlaması olmaktan ziyade vergiyi azaltacak veya 
vergi iadelerini arttıracak bir araç olarak görürler 
RRSP’yi. Bu görüşün doğru veya yanlış olduğunu bir 
yana bırakıp bu ayki yazımda, birtakım 
istatistiklerden söz etmek istiyorum. Böylece 
okuyucunun karar verirken RRSP yatırımlarını daha 
verimli bir hale getireceği düşüncesindeyim. 

Scotiabank tarafından 2013 kişiye sorularak 
gerçeklestirilen bir ankete göre, 2006 yılında RRSP 
sahiplerinin üçte birinin (yüzde 36) RRSP 
hesaplarından ortalama $24,531 para çektikleri 
tespit edilmiştir. 2005 yılı ile karşılaştırıldığında bu 
rakamın yüzde 23 ve çekilen ortalama tutarın da 
$10,716 olduğu gözönünde bulundurulursa, 
oranlardaki artış gerçekten dikkat çekici. 

Ankette dikkatimi çeken başka bir konu, 55 yaş 
üzeri Kanadalı’ların (yüzde 41), 45-54 yaş (yüzde 
30) ve 18-34 yaş arası (yüzde 32)  Kanadalı’lardan 
daha fazla para çekmeye yönelmiş olmalarıdır.  
Gayet tabii unutulmaması gerekir ki, ileri yaş 
grubunda olan kişilerin RRSP hesaplarındaki toplam 
yatırım daha yüklüdür ve bu oranların yüksek 
olması doğal karşılanabilir. Ancak, anket yapılan 
kişilerin yaptığı yorumlarda yatırımcılar tarafından 
belirtilenlere bakılırsa, bazı +55 yaşındakilerin bu 
paraları çekme amacının, emeklilik yaşına 
yaklaşmaları nedeniyle, gelecekteki toplam 
gelirlerini düşürmek  ve / veya gelir vergisi 

yükümlülüklerini azaltarak, emeklilik giderlerine ek 
bir fon yaratarak buna katkıda bulunmak amaçlı 
oldukları düşünülebilir. 

Scotiabank basın açıklaması ve Garry Marr 
tarafından kaleme alınan Financial Post’tan aldığım 
bir makaleye göre,  anket verilerini aşağıdaki gibi 
özetleyebiliriz: 

İnsanların RRSP’den para çekme nedenleri 

İlk ev satın alımı - % 40 

Borç ödeme  - 16% 

RRIF’e çevirmek  - 15% 

Günlük giderleri finansman amaçlı - 14% 

Ev tadilatlarına finansman sağlamak  - % 8 

Tatile çıkmak -% 6 

Eğitim - 4% 

Sağlık giderlerine finansman amaçlı -% 3 

Yok artık daha neler! - Gerçekten de bronzlaşmak 
için RRSP'nizi kullandınız mı? 

Bir an için yukardaki verilere geri adım atalım, yani, 
RRSP’den para çekmek için Kanadalı’lar tarafından 
sağlanan nedenleri inceleyelim. 

Toplamda, RRSP'den çekilen tutarların % 14’u ev 
yenileme ve tatil için kullanılmış; doğrusunu 
söylemek gerekirse, her ikisi de oldukça rahatına 
düşkün ve ihtiyari kişilerin yapacağı ihtiyari 
harcamalar ve işini dürüst yapan bir finansal 
planlama uzmanının kesinlikle yapılmasını 
öneremeyeceği bir davranış biçimidir. Bu rakam 
aslında günlük giderlere finansman amacı yüzdesi 
(14%) içinde bulunan TV ve tablet bilgisayar gibi 
ihtiyari harcamalar için de para çekildiği gözönünde 
bulundurulursa, daha vahim bir hal alıyor. 

Peki ya geride kalanlar? 

Scotiabank tarafından yapılan araştırmaya göre 
nüfusun % 64'u RRSP’lerine erişmek istemiyor. Bu 
orana doğrudan çekme kabul edilmemesi gereken,  
yasaların zorunlu kıldığı, RRIF’e dönüşümü 
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katmazsak  % 70'e yakın bir çoğunluğa ulaşabiliriz. 

Buna bir de ilk kez ev satın alan kişilerin, 
RRSP'lerine başvurmalarının aslında doğrudan para 
çekme kabul edilemeyeceği ve geçici olarak bir borç 
kabul edilmesi gerektiğini düşünürsek, bu oran 
yaklaşık yüzde 85 olur. Son olarak, geri borç 
ödemenin sadece finansal bir sıkıntı bir sonucunda 
olduğuna inanırsak RRSP’lerine erişen insanların 
yüzdesinin nispeten küçük bir narsistik yüzde 
olduğunu göreceğiz. 

O yüzden gelin daha ayrıntılı olarak RRSP'den para 
çekme için iki temel nedene bakalım. 

İlk Ev Satın Alma 

Yukarıda belirtildiği gibi, bir RRSP'den para çekmek 
için en büyük nedeni ilk evi satın almaktır. Kanada 
vergi kanunlarının sağladığı imkanlarla aslında 
RRSP yatırımını normal koşullarda düşünemeyecek 
birçok kişi, ilerde bu yatırımın ev almaktaki 
yararlarını gözönünde bulundurarak, vergiden 
tasarruf amaçlı olarak bu yöne başvururlar. 

Scotiabank basın açıklamasında, Bev Moir, bir 
ScotiaMçLeod Servet Danışmanı, şunları söylemiş: 

"Bir eve yatırım ve emeklilik yatırım yaşamın iki 
önemli parçalarıdır ama önemli olan bu ikisini 
dengelemek için bir yol bulmaktır. Eğer yatırımcılar, 
ev gibi önemli bir satın alma için RRSP'den para 
çekiyorlarsa, kısa sürede bu parayı geri ödemek 
için, ilerde kendilerini strese sokmayacak bir 
planları olması gerekir. " 

 

Burada sorun aslında şudur. Bilindiği gibi, ilk 
evlerini satın almak için RRSP’lerini kullanan 
insanlar çekilen tutarı 15 yılda yeniden geri ödemek 
zorundadırlar. Uygulamada, birçok kişi gerekli yıllık 
geri ödemeyi yapmazlar ve bunun sonucu gerekli 
ödemenin tutarı o yıl diğer gelirlere de eklenerek, 
vergiye tabi gelir haline gelir; Böylelikle, emeklilik 
fonunda yeterli para olmaması sonucu, kişilerin 
gelecekteki emeklilik seçenekleri bir ölçüde sınırlı 
hale gelebilir. 

Globe and Mail yazarı, Rob Carrick, ilerde ev 
alabilmek için RRSP yatırımı yapmanın doğru olup 
olmadığını soranlara bu konuda şunları söylüyor. 
"Kesinlikle hayır. RRSP'ye katkı sadece emeklilik 
içindir. Eğer bir ev satın almak için RRSP'den bir 
kısım çekmeniz gerekiyorsa sorun yok. Ancak, 
RRSP yatırımlarını gerektiğinde para çekilebilir 
herhangi bir tasarruf hesabı olarak gören birçok 
insan var." 

Ben şahsen, HBP (Home Buyer’s Plan) programının 
amacının, 15 yıl ya da daha kısa süreli "kısa vadeli" 
mortgage olduğunu düşünüyor ve RRSP’nin asıl 
amacının emeklilik planlamasını sağlamak olmakla 
birlikte, birden fazla amacı olması gerektiğini ve  
bunun kullanılması gerektiğini düşünüyorum 

Geri borç ödemesi 

Yukarıda söylediğim gibi bence, borçlarını ödemek 
için RRSP fonlarına erişenler, sadece mali baskı 
altında olan ve başka çaresi kalmayan kişilerdir. 
Burada sadece üzerinde durulması gereken konu, 
bu borçlanmanın aşırı ihtiyari harcamaları nedeniyle 
olmaması gerektiğidir. 

Rob Carrick kitabında, borçları ödemek için 
RRSP'lerini kullanmaktan daha iyi yöntemler 
olduğunu belirtmektedir. Ayrıca RRSP'den para 
çekildiğinde atfedilen yasal stopaj oranının 
genellikle kişinin marjinal gelir vergisi oranından 
daha düşük olduğu gözönünde bulundurulduğunda, 
yıl sonunda ek bir vergi çıkacağı da 
unutulmamalıdır. Ortalama bir mükellefin marjinal 
vergi diliminin (braketinin) yüzde 31 olduğu 
düşünüldüğünde, borçları ödemek için her çekilen 
$100’in ancak yaklaşık $69’u çeken kişinin cebinde 
kalır. 

Sonuç 

Bütün bu söylenenlerden, yazılanlardan sonra, 
RRSP’ye yatırım yapan kişilerin en az % 70’inin bu 
planı tam olarak kullandığını görebiliyoruz. Ancak, 
nüfusun rahatsız edici büyük bir bölümü için, RRSP 
ne yazık ki tam olarak anlaşılamamaktadır. Nüfusun 
bu yüzdesi için, RRSP anlık hazları tatmin, güzel bir 
ev, tatil veya teknolojinin bize sağladığı en son 
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elektronik aletlerin finansmanı olarak kullanılabilen 
bir araç anlamını taşımaktadır. 55 yaş üstü nüfusun 
bu araştırmadaki yüksek oranı da düşünüldüğünde 
Kanada’daki  emekliliğin geleceği  için endişe 
duymak yerinde olur diye düşünüyorum. Tabi buna 
yıllardır çok konuşulan CPP (Canada Pension Plan) 
planının bir gün iflas edeceği söylentileri de 
eklenirse durum daha da bir düşündürücü 
olmaktadır. 

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

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı yazarın 
konuyla ilgili kişisel derlemeleri ve genel 
görüşleri/yorumları olup, tüm hakları yazara 
aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısının 
tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. 
Ancak alıntılanan köşe yazısının bir bölümü, 
alıntılanan köşe yazısına aktif link verilerek 
kullanılabilir. 

www.jcprofessional.com 
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Temmuz'un 25’i olmasına rağmen serin bir sabah. 
Kuzey Sasketchawan'ın çöl vari tarlalarından 
birinde kurduğum çadırımdan kafamı yavaş yavaş 
çıkartırken, acaba botlarımın içine çıngıraklı yılan 
yuva yapmışmıdır diye düşünüyorum… 
 
- Yapmamış. 
 
-Saat 05:00. 
Güneşin doğmasına az kaldı. Kameramı, üç ayağımı 
ve filmi arabadan alıp, terkedilmiş iki buğday 
asansörünün altına gitmem gerekiyor. Elli metre 
yüksekliğindeki dağ vari buğday depoları, dümdüz 
Şasketchewan ovalarındaki en yüksek nokta olsa 
gerek. 
Çadırımı akşamdan 200 metre ötedeki toprakla bir 
olmuş bir arabanın iskeletinin arkasına kurdum. Çöl 
soğuğunu göz ardı etmemek gerekiyor geceleri. 
 
Yaklaşık bir aydır Şasketchewan ve Alberta arka 
yollarında 1920 ve 40’lardan kalmış, terkedilmiş 
Ukrayna ve Rus kiliselerini bir detektif esnekliği ile 
arıyorum. Kimilerini sorarak, kimilerini kâşif bir 
dostumun verdiği GPS koordinatları ile. 
 
Dünya savaşlarından kaçıp, dünyanın sonuna 
yerleşen bu insanların çabalarının tohumlarını 
bulmayı neden kendime görev ettim halen bugün 
bile bilemiyorum. 
 
Hava kuru; 
Çok çabuk ısınıyor güneş altında. Sivrisineklerin 
beni ziyafete dönüştürmelerine dakikalar var. 
Bütün günü yeni keşifler yapıp, çobanlar, köylüler 
ile konuşup, yeni kiliseler bulmak ile geçireceğim. 
Arabamın üstü ekmek kurusu gibi çekirge ve sinek 
cesetleri ile kaplı. Sanki cenaze arabası taşır gibi 
kiliseden kiliseye. 
 
2 haftadır yağmur yağmadı. Bir yağsada arabam ve 
ruhum temizlense bu katlıyamdan. 
 
-Saat 05:30 
Deklanşöre bastıktan sonra bir gürültü duyuyorum 
arkamda. Buralarda aslan olamaz fikri geçiyor 
aklımdan, ama yinede çok emin değilim. 
Omuzumun üstünden yavaş yavaş kafamı 
çevirirken, ilk yağmur damlası düşüyor burnuma. 

 
Kameramı yavaş yavaş kaldırıyorum bu inanılmaz 
görüntüye doğru… 
 
Eve dönme vakti geldide, geçiyor. 
 
DENİZ MERDANO 
 
*Bu yazıdaki fotoğrafların büyük format, çerçeveli 
baskılarını info@denizmerdan.com dan temin 
edebilirsiniz. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.denizmerdan.com  
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The city of Istanbul has been called different 
names over the centuries such as Byzantium and 
Constantinople. These names have clearly male 
connotations: Byzas the king and Constantine the 
emperor were each the rulers of their time. They 
each claimed to be the founders or rebuilders of the 
city during their reign. Naming a city after a male 
ruler raises the question of whether cities can have 
different genders, because of their names or their 
landscapes or physical appearances. For instance, 
in her autobiography Conundrum, Jan Morris 
describes Wales as hers, and suggests that “this 
sense of double possession sometimes gave me a 
heady sense of universality, as though wherever I 
looked I could see some aspect of myself.” Morris 
describes Venice as a feminine city because of its 
physical and emotional qualities. When Morris, a 
prominent transsexual author, writes about 
Venice she recognizes city scenes that speak to her 
feminine side: “Like Oxford,” she writes, “Venice is 
always feminine to me, and I saw her perhaps as a 
kind of ossification of female principle-a stone 
equivalent, in her grace, serenity and sparkle, of all 
that I would like to be.”  
 
Jan Morris approaches Venice through her own 
melancholy. The city is interpreted by mood; for 
Venetians are islanders, they are a people apart, 
touched by the sadness and isolation of refugees. 
Jan Morris, through her trans-sexuality, connects to 
this state of melancholy. In her biography, 
Conundrum, she reveals the melancholic state 
of mind that she lived with since her childhood. She 
sees some aspect of herself in everything she 
experiences, and therefore interprets everything 
she sees through a personal state of emotion. 
 
About Venice she also says “Venetians have never 
quite recovered from their loss of glory, and 
have perhaps never quite accepted it, so that 
somewhere in the backs of their minds their city is 
still the Serenissima, Bride of the Adriatic, the Eye 
of Italy, and Lord of a Quarter and a half-quarter of 
the Roman Empire – dignities which seem to have 
varied in gender, but never in magnificence. This 
combination of resignation and persistence gives 

the people their quality of melancholy, a 
lagoon-like sadness, unruffled and dry. Melancholia 
contributes strongly to the Venetian atmosphere…”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I think her description of the city suggests strong 
connections of femininity. Also she touches upon 
masculinity and melancholia, in other words, 
herself.  
 
Venice interweaves past and present, Occident and 
Orient, male and female. In St. Marc’s Square 
itself, one can see the voluptuous curves of the 
cathedral interrupted by the muscular presence of 
four horses, the magisterial tower (as straight as 
any militiaman), the masculine rectangle of the 
square itself with its feminine glasses of lemonade 
and feathered hosts of pigeons. It is a complex of 
images, male and female combined. Everything is 
side by side not without merging.  
 
Istanbul, on the other hand, a city of East and 
West, goes one step further, and here all the 
distinctions are not strictly separated but rather 
seem to be part of one another. In the same city 
wall we see remnants of Byzantium, Roman, 
Christian, and Muslim creation. In the famous 
Hagia Sofia one culture does not displace another 
but is rather combined with what came before it. 
Even the minarets of Hagia Sofia are different from 
one another. These remnants of other buildings 
from other times and other fates remain on one 
site. There is no single architectural style apparent. 
 
In this sense Istanbul is a hermaphroditic city. It 
holds a collection of cultures, an amalgam of 
differences, a fusion of East and West, Christian, 
Jewish, Muslim, and secular. With its domes and 
minarets, Istanbul somehow holds both male and 
female characteristics naturally together. 
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The structure of the city made with human hands 
has a masculine presence because of its hard 
surfaces, its man-made or constructed nature. Men 
are the dominant figures on the street; Istanbul is 
seemingly run by and full of men even though 
there is no gendered division of space in the city. 
Culturally women tend to occupy domestic 
spaces. This masculine world is built upon a rolling 
voluptuous landscape of seven hills through which 
the Bosphorus and the Golden Horn wind their way, 
in short, a feminine setting. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Along the Bosphorus, mosques, living quarters, 
minarets, towers, gardens, and bridges are 
crowded together, one upon the other, 
representing many different styles and centuries. 
Narrow streets and alleys wind up the hill, between 
these groups of buildings. To get a comprehensive 
impression of the shore one should take the 
ferry or rowboat out on the Bosphorus itself. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On a row boat or ferry in the Bosporus, one feels a 
sense of expansion and relief; although, when 
walking in the narrow, steep streets of the city, the 
feeling is one of contraction and of melancholy. 
This sadness is also felt in the built structures of 
Istanbul. They seem to be looking backward to a 
former time or forward to some unrealized 
perfection that the city has not yet been able to 
accomplish. 
 
The 18th-century houses with high narrow 
windows, spacious eaves, narrow doorways, and 
bay windows are derelict reminders of the now 
destroyed Ottoman culture. 
 
One of the governing sensations in Istanbul’s daily 
life is melancholy. This city breathes melancholy 
like oxygen. It is a sadness of so much history, for 
what is present and what is missing, of huddled 
masses and huddled streets, of days gone by, in 
mosques and palaces and apartments and 
neighborhoods. It is rooted in family tensions, 
family failures and successes, memories of colorful 
personalities and the deaths of others. It recalls 
battles waged and won or lost, empires that are no 
more, marvelous sultans and abject tyrannies.  
 
Then we come upon the Bosphorus or the Golden 
Horn and suddenly there is activity, and 
movement, hope and life once more. 
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Although Turkish food has been gaining popularity 
in Toronto due to the growing pide phenomenon, 
finding good and consistent Turkish food in the city 
is still something of a challenge. While some 
restaurants have succeeded both in finding pockets 
of Toronto’s Turkish community to serve, and 
popularizing Turkish dishes to non-Turkish eaters, 
many have also had difficulty with these tasks. It is 
for this reason that I was excited when my Italian 
girlfriend’s parents told me of a Turkish restaurant 
near their house that the father had been 
frequenting weekly. This was Kebab 49, a 
restaurant specializing in both pide and doner on a 
remote strip of Dundas West, between Kipling and 
Highway 427. When I was offered a visit to Kebab 
49 for dinner last week, I couldn’t refuse. 
 
Upon arriving at Kebab 49, I was initially concerned 
that the restaurant’s remote location and niche 
menu could deter potential eaters from visiting the 
restaurant. Upon walking inside, all of my doubts 
vanished. One look around the restaurant, and it is 
instantly evident how hard Kebab 49 works to 
recreate Turkey. From the wood-burning ovens in 
which their delicious homemade breads and pides 
are made, to the doner spits, the selection of 
kebabs on offer, to the ayran churning machines at 
the side, the selection of desserts from baklava to 
tavuk gogsu and kunefe, to the unconventional (for 
Toronto) menu items such as iskembe paca soup, 
everything in the restaurant brought me back to 
Turkey. 
 
Given that none of us were too hungry at the time, 
our group of three settled on the mixed kebab 
dinner ($17.99), which is meant for two hungry 
eaters, but filled us up decently. As we waited for 
our food, I excitedly explained all of the menu 
items to my guests who were intrigued by the 
flavours to come, and mildly terrified by the notion 
of salty yogurt in the ayran I was drinking. The 
platter came within minutes, and featured a 
fantastic Adana kebab, one of my greatest 
weaknesses, some melt-in-your-mouth beef shish 

and expertly seasoned and grilled chicken shish, 
some excellent beef and chicken doner, with some 
grilled vegetables, pilaf, some delicious homemade 
bread, two salads, and a thick, minty cacik that 
cooled down our mouths and palates as we 
devoured the meal. Although I haven’t yet tried any 
of the other menu items at Kebab 49, they have 
proved to me that their obscure location will not 
hamper their success. The morning after my visit to 
the restaurant, they had already received a rave 
review in the Toronto Star. I myself have been 
craving their Adana kebab since my visit, and will 
be going again tomorrow to show my friends an 
authentic taste of Turkey. An hour-long subway ride 
certainly beats an eight-hour flight. 
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As a person who is from an area of the 
world where there are so many historical 
grievances between various ethnic groups, 

where history can change and victims can switch 
places with the aggressor depending on who you 
talk to, I'm always fascinated by our need to think 
better of ourselves, be resistant to face our past, 
and blame or look down on the other rather than 
understand them. A few days ago I went to see a 
very powerful documentary at the Royal Ontario 
Museum. One that made me amazed at how 
someone can put aside his hate and 
feelings for revenge to just try to 
understand the why.  
 
"Enemies of the People" is about a 
Cambodian man's 10 year mission to 
find and confront those responsible for 
the killing of 2 million people (about 
25% of the total population in 
Cambodia at the time), including his 
own parents and siblings, during the 
Khmer Rouge regime in the late 70s 
and to ask them why the killings 
happened. Cambodian investigative 
journalist Thet Sambath spent every 
weekend away from his wife and 
children for 10 years traveling to 
various parts of the country in search 
of those who either ordered or took part in the 
killings. We see him meet lower level fighters who 
took an active part in the killings. When the Khmer 
Rouge regime was brought down, these people 
were essentially ordered to just stop and go home. 
So they went back to their lives, to their villages 
living most of the time the poor life of a farmer. 
Thet befriends these people, some of whom deny 
any killing at first, and slowly gets them to open up 
about what they have done. And what they tell is 
quite hair-raising, especially because they almost 
seem to tell it nonchalantly in gruesome detail how 
they carried out the killings ordered by their 
superiors. Parents, children, there was no 
distinction. It was just something that had to be 
done.  
 
Thet also finds Pol Pot's right hand man, "Brother 
Number Two", who is now living peacefully in a 
village. He visits him almost every weekend. For 

the first three years, Nuon Chea doesn't say 
anything about the killings. But Thet finally gets 
him to open up. And boy does he open up. He 
explains how they took power, how the killings 
started off as eradicating those that were siding 
with the Vietnamese and hence deemed traitors, 
and got out of control as innocent villagers got 
killed. He seems to not have any remorse for the 
deaths.  
 
What fascinated me the most, was the fact that this 
man, Thet Sambath, whose family was killed by the 
regime, who spent years trying to find the killers, 
doesn't have or show any anger towards them. He 
is not seeking any sort of revenge , even more 

fascinating given the fact that when he 
first started the project there was no 
chance these people ever being 
prosecuted. He simply was doing it to 
ask them why, to ask them if they felt 
remorse for what they have done, so 
that he can record it for future 
generations. Almost like a type of 
exorcism. Exorcising the demons of his 
country's past so future generations 
can understand what happened and 
why. That there is a first person 
account from the killers themselves, 
who are the only ones that know why. 
As a victim, he wants to understand 
the aggressor, the killer.  
 

We see as he befriends the fighters who did the 
killing, how genuinely repentant they feel. So much 
so that they even start helping Thet out to ensure 
the documentary gets done and everyone in their 
country gets to see it. What surprised me most of 
all was that I felt sorry for them, after being 
horrified of the detailed actions they told, even 
though some of them did unspeakable things. The 
internal suffering they were going through when 
faced with what they had done was enough 
punishment.  
 
Even Thet feels a certain sadness for them. Thet 
tells Nuon, "Brother Number two", at the end about 
his family's death under the regime's policies, 
something he knew he had to tell Nuon so he can 
exorcise his own demons, and Nuon tells him how 
genuinely sorry he is.   
 
Thet admits to the viewer how he feels that Nuon 
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has been honest about his feelings though he is not 
a good person, and how sad he feels when the 
government officials take Nuon away to be tried 
with "crimes against humanity".  He says he feels 
sad, because for 10 years they worked, ate and 
talked together and gotten so close. I don't think I 
could have done the same. Here is someone facing 
one of those behind the genocide of 2 million 
people in Cambodia, responsible for his own 
family's death, and he feels sad at the end for him. 
I thought this is what "understanding the other", or 
the enemy, must truly mean.  Because if he could 
show such grace to understand his family's killers, 
and not hate them, then we all can look to 
understand others around us and even those we 
hate. I feel this is especially relevant to us these 
days as the Turkish community, when our home 
country, our people are uncovering our hidden past 
more and more every day, especially the dark side 
of our past, and trying to face past responsibilities 
and come up with plans to solve them, and achieve  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
some sort of peace. 
  
If you are interested in checking out the exhibition 
on the Cambodian genocide at the ROM, here are 
the details: http://www.rom.on.ca/en/exhibitions-
galleries/exhibitions/current-exhibitions/observance
-and-memorial-photographs 
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Gözlerinizi kapatın… Masmavi bir deniz düşleyin. 
Berrak mavi suyun içindeki tüm detayları 
görebildiğinizi imgeleyin.  Huzurlu bir ritmle şakacı 
dalgalar gidip-geliyor. İçine dağ ve  iyot kokusu 
sinmiş, temiz, serin dipdiri  bir hava soluduğunuz. 
Üzerinizde hafif bir ceket var. Arada bir tatlı 
rüzgarla kıpırdanıyor. 

Gitgide keskinleşen solumaya doyamadığınız 
muhteşem bir koku aklınızı başınızdan alıyor. 
Nereden geliyor diye bulabilmek ve o güzel kokuya 
ulaşabilmek için gözlerinizi açıyorsunuz. Evet! Tabii 
ki nergisten! Sizi nergislere getirdim! Hatırladınız mı 
bu çılgın kokuyu? Bu kokuya pek bir yakışan sade, 
beyaz, yumuşacık öpücüğe benzeyen nergisleri. 
Sizin de vardır elbet nergis ile ilgili güzel anılarınız! 

Nergis kışın en renksiz en sıkıcı günlerinde fışkırır 
topraktan. Güzelliğiyle bizi bahara kadar oyalar. 
Gözlerinizi kapatıp da bir yer düşlediniz ya işte orası 
da Karaburun’du.  Kendiliğinden çıkar nergisler 
Karaburun’da. 

Öylece şaşkın izlersiniz uçsuz bucaksız nergis 
tarlasını. Koparmaya kıyamazsınız. Seviyor-

sevmiyor falı uğruna yapraklarını söküp 
atamazsınız. İzin vermez size nergis. 

Kaprisli, başına buyruk, kendini beğenmiş nergis! 

Karaburun yarımadası Mitolojide Mimaş‘tır. 
NARCISSUS aşıklarına yüz vermeyen yakışıklı bir 
avcıdır. Güzelim peri  ECHO’nun da ilgisine ve 
güzelliğine kayıtsız kalıp zavallının kahrından 
ölümüne sebep olmuştur. Echo’nun kemikleri 
kayalıklara, acılı sesi ise yankıya dönüşmüştür. O 
günden beri ne zaman dağa ses verseniz yankılanır, 
Echo’nun çığlığı olur geri döner ses. 

Olimpus Dağı’nda yaşayan tanrılar çok kızarlar 
Narcissus’a. Defterini dürmeye karar verirler. Av 
için dolanırken susuzluktan yanan Narcissus yorgun 
ve bitkin bir dere kenarına gelir. Tam su içmek 
üzereyken derede kendi yansımasını görür. Kendi 
güzelliğine hayran kalır, bakmaya doyamaz 
kendisine. Adeta büyülenir. Öylece bakakalır aşık 
oluverir kendine. Aşkından şu da içemez, 
kıpırdayamaz da ve suya düşüverir. Orada ölüverir. 
Her kış güzelliğiyle yeniden doğar ve boynu bükük 
bir nergis olarak güzelliği ile büyüler herkesi 
Narcissus. 

Narcissus Nergis olmuş, Narsist de Narcissus’tan 
türemiştir. (Kendini beğenme hastalığı)… 

O nedenle Nergis Karaburun’da bir başkadır.  

Benden size tavsiye, Sevgililer Günü de yaklaşıyor, 
taze bir demet Nergis verin sevdiğinize. 
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1961 yılından itibaren, 27 Mart Dünya Tiyatrolar 
Günü Türkiye’de de  kutlanmaktadır. Cumhuriyet 
Devrinde Türk tiyatrosunun  kuruluş ve 
geliştirilmesinde emeği geçen tüm sanatkarlarımızı 
her zaman minnet ve rahmetle anıyorum.  

Gerek tiyatronun kurumlaşmasında, gerekse oyun 
yazarlığının gelişmesi yolunda ilk büyük katkı, ünlü 
tiyatro ve sinema sanatçısı Muhsin Ertuğrul’dan 
geldi. 1927 de yerli yazarlarımızı 
yüreklendirmesiyle, tiyatro oyunlarında kendi sosyal 
konularımız işlendi. Sahne, dekor ve birçok 
yeniliklerle izleyicilere sunulan çağdaş oyunlarla  
Türk tiyatrosunun temeli atıldı. 1949 da Devlet 
Tiyatroları Genel Müdürlügü’ne getirilen Muhsin 
Ertuğrul, sahne çalışmalarını düzen altına alan 
yönetmelikler hazırladı ve uygulamaya başladı. 
Türkiye’nin en ücra kasabalarında, Halk Evlerinde, 
halkın eğitimine hizmet amacıyla, milli ve sosyal 
konularda oyunlar sahnelendi. Ne yazık ki 
günümüzde bir çok sanat ve kültürel alanlarda 
olduğu gibi tiyatromuz da geriliyor. Kentleşen ve 
aydın zümreye sunulan Ankara ve İstanbul’da 
olmak üzere devlet tarafından desteklenen, yalnız 
iki ödenekli tiyatromuz kaldı. Kapanan Devlet 
Tiyatroları’nın yerini ise ticaret amaçlı bir çok 
küçük, özel tiyatrolar aldı. Buna rağmen Türk’lerin 
asırlardır sevdiği ve her türlü güzel sanatı içine 
katan tiyatro sonlanacak mı? Hayır! İşte Anadolu’da 
parlayan bir kıvılcımdan örnek alalım. 

2011 Eylül’de tiyatroyla ilgili, The New Yorker’da 
yayınlanan, “Türkiye’de Bir Aydın Köy Kadını” 
başlıklı yazıyı okudum ve de aşağıda gürdüğünüz 
resme bakınca çok sevindim, gurur duydum.  Bu 
yazı ve resim sizlerin de ilgisini çeker diye 
paylaşmak istiyorum.  Bu resim, Türkiye’nin bir 
köyünde oynanmış olan bir tiyatro sahnesidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amerikalı Yazar, beraberinde kamera ekibiyle 
Türkiye’nin ücra bir köyüne giderek bu tiyatroyu 
izliyor ve bu tiyatro grubuyla ilgili  belgeselini 
hazırlıyor. Bu köy kadınlarının tiyatro için hazırlayıp, 
sahneledikleri  oyunun  konusu ve oyuncularını çok 
ilginç buldukları gibi çok da takdir ediyorlar ve Köy 
Kadınları Tiyatro Gurubu’nun olağan üstü 
başarılarını övgüyle kaleme alıyor, The New 
Yorker’da yayınlayıp, tüm dünyanın dikkatini bu 
yaratıcı köy sanatçılarının üzerine çekiyor. Gerek 
belgeseli izleyenler, gerekse ilgili makaleyi 
okuyanlar çok takdir ediyorlar. Bakın bu yıldızlar 
kimlerdir, bu işe nasıl başlayıp, ve bu başarıya nasıl 
erişmişler?.. 

Türkiye’de bu Köy Tiyatro Grubunun kurucusu ve 
yöneticisi Ümmiye Koçak, bir köy kadınıdır. Evli ve 
üç çocuk annesi olup, sadece ilkokul beşinci sınıf 
mezunudur. Mersin’e 60 km. uzaklıkta bir dağ köyü 
olan Arslanköy’de yaşamaktadır. Daha önce 
hayatında tiyatro seyretmemiştir.  Kırk 
yaşlarındayken ilk kez Arslanköy’de  öğretmen 
Hüseyin Bey’in sahnelediği bir tiyatro oyununu 
izlemesiyle ilk ilham kıvılcımları Ümmiye’nin içinde 
doğmaya başlar...  

Bir yandan tarlada çalışan, evinde saman ve tezek 
yakarak gözleme pişiren Ümmiye, bir yandan da 
köy kadınlarını toplayıp bir tiyatro gurubu kurmaya 
çalışır. Hayal gücü çok kuvvetlidir. Hayal deyip 
geçmeyelim.  “İnsandaki hayal gücü her güçten 
daha kuvvetlidir.” İşte Ümmiye bu güçle 
hayallerini kısa bir zamanda gerçekleştirir. Şimdi 
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Aslanköy’de sahnelenen “Hamlet” oyunundan 
bir sahne 



Ümmiye’nin kendini bu denli zora koşmasının 
nedenlerine bir göz atalım: 

Ümmiye, yıllardır köy yaşamındaki mantığına 
uymayan çağdışı geleneklere karşıdır. Beyninde 
fırtınalar koparan, canını sıkan bu sosyal konuları 
düşünerek, bu sorunlara çareler aramaktadır. 
Toplumun davaları çıban başı olmuş, kadınların 
üzerine kabus gibi çökmekte. Çektikleri amansız 
sıkıntılar sayılacak gibi değil.  En başta, törelerin 
çağımıza zıt düşen acımasız kuralları; kız 
kaçırmalar, kadına zulüm ve dayak, kızların zorla 
evlendirilmeleri daha neler neler!... 

Ümmiye, toplum sorunlarının, ancak tiyatro 
kanalıyla köy halkına sahneden yansıtılarak 
çözülebileceğine ve insanların bu konuda 
eğitilebileceğine tüm kalbiyle inanır. Bu inancını ve 
planlarını etrafında uygun gördüğü beş altı köy 
kadınıyla paylaşır. Kadınları ikna ettikten sonra, 
aylardır kafasında tasarlamış olduğu  oyunu yazar, 
provalara başlarlar. Artık sahneye koymak için önce  
köydeki halkın, daha doğrusu erkeklerin iznini 
almak gerekir. Bu iş hiç de kolay olmaz; epeyi nefes 
tüketir. Nihayet kocalarının evet demesiyle iş 
garantiye alınmış olur. 

Ümmiye ilk oyunu olan’’ Çiçekler Solmasın’’ı yazar. 
Oyunun içeriği kadın hakları olup, aslında  bir nevi 
tatlı sert anlamda, kadınların protestosudur. Tüm 
hazırlıklar bitince “Arslanköy  Kadınları Tiyatro 
Gurubu” adı altında, kendisi baş rolde,  Arslanköy 
Halk Evinde, bu ilk tiyatrolarını başarıyla 
sahnelerler. Oyunu köylüler ve komşu köyden gelen 
misafirler, istek ve dikkatle, severek izlerler. 
Alkışlarla takdir aldıkları bu ilk oyunlarının ardından 
yeni konular bulup, yeni oyunlar sunmaya devam 
ederler. 

Zamanla Ümmiye Koçak  “Çağdaş Yaşam 
Derneği”nin Arslanköy’e gönderdiği kitap ve 
dergileri devamlı okuyarak tiyatro sanatıyla ilgili 
ufuklarını genişletir.. Kısa zamanda bu tutkusuna 
sıkı sıkı sarılıp, tiyatro yazma yeteneğini  geliştirir. 
Yazdığı yönettiği , sahnelediği ve başrollerini  
oynadığı  tiyatrolarla bölgelerinde ve ülkemizde, ün 
salar. 

Cumhuriyet Devrimiyle, tiyatromuza  önemli 
katkıları olan Özdemir Nutku, “Üç bin yıla yakın 
sürekli gelişimi ve değişimi içinde, tiyatro yaşamın 
aynası olarak, insan ilişkilerinin en etkin sanatı 
olarak var olmuştur.” der.  İşte bu gelişime örnek 
köy sahnesinden kent sahnesine geçen Ümmiye, 
sanat başarılarıyla “Afife Jale Ödülü”nü kazanıyor. 
Ne var ki bu ödül, Arslanköy Okul Müdürü Hüseyin 
Bey’e verilir. O sıra Afife Jale’nin hayatını okuyup, 
onun sanat yeteneğine ve başarılarına hayran olan 
Ümmiye “Ödül almak umurumda değil, ama keşke 
bu kadının adını ben taşısaydım.” diyerek, bu büyük 
sanatkara olan hayranlığını kıvrak zekasıyla, şaka 
yollu ifade ediyor. 

Zamanla Ümmiye’nin coğrafik ve sosyal  çevresi 
değişiyor. Çocuklarını okutmak için  İstanbul’a 
yerleşiyorlar. Kent yaşamı ve tiyatro alanında, 
tanıştığı aydınların yardımıyla  kendisini daha da 
ilerletip, “Ozon Tabakası”, “Meme Kanseri” gibi 
toplumu eğitici konularda tiyatro oyunları yazmaya 
devam ediyor. Öykü alanında da yeteneklerini 
geliştiriyor. Ümmiye, büyük bir cesaretle, 
Shakespeare’in Hamlet’ini otuz kez okuyup, altı köy 
kadınıyla, güzel espiri cümleleriyle, halk 
kültürümüze adapte edip sahneliyor. Böylece dünya 
basınında da ilgi çekiyor. Eğer Halk Evlerimiz 
kapatılmasaydı, kimbilir köylerimizden nice Ümmiye 
Koçaklar çıkacaktı. Muhsin hocamız zamanında, 
bunları kim  bilir ne kadar ümit etmiştir...    

Şimdi biraz da İkinci vatanımız Kanada’da 
tiyatromuzu gözden geçirelim. Her yıl Türk 
nüfusumuzun arttığı Toronto’da yine yirmi beş otuz 
sene önceki gibi bir tiyatro grubumuz olsa ne iyi 
olur. Toplumda tiyatronun önemi, sinema ve 
televizyondan kat kat üstündür.  Bundan kırk yıl 
önce, Viyana Üniversitesi Tiyatro Fakültesi ve 
Enstitüsü Direktörü Profesör Dr. Heinz 
Kindermann’a “Bugünün dünyasında tiyatronun 
önemi nedir?” diye sorulduğunda “Tiyatro insanların 
içinde bulunduğu tehlikeleri gerek alaylı, gerek 
buruk bir şekilde göstererek insanlar arasındaki 
atılmış köprüleri yeni baştan kuruyor.” cevabını 
vermiştir. Bir de günümüze bakalım; yıkılmış ve 
yıkılmakta olan bu  insanlar arası, sayılamıyacak 
kadar çok köprüleri yeni baştan onarmak için ne  
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kadar çok tiyatro yazarı ve oyuncusuna  ihtiyacımız 
var!.. 

Biz Türk Kanada’lılar, 1980’li, 1990’lı yıllarda 
Toronto’da sayımız bugünkünden kat kat az 
olmamıza rağmen sayısı onları aşan tiyatro 
oyununu sergilemiştik. Her ne kadar olanaklarımız 
güç de olsa sahnelerimiz bu yola emek veren 
gönüllülerimizi sahnede görmek, göçmen olmanın 
verdiği çektiğimiz acılara, özlemlerimize derman 
oluyordu. O yıllarda, amatör oyuncularımıza destek 
veren, mekan ve dekor ihtiyaçlarımızı temin eden, 
Türk Kültür ve Folklör Derneği’ni, ve o zaman 
başkanımız olan Yaman Üzümeri’nin ve diğer 
gönüllülerin katkı ve  emeklerini asla inkar 
edemeyiz. Yine Toronto’da tiyatro etkinliklerimizden 
kilometre taşı olan, tiyatro sevdalısı ve üstün 
aktörlük yeteneğine sahip, Allah rahmet eylesin, 
Vladimir Bey’i minnet ve takdirle anıyorum. 
Vladimir Bey’in tiyatro bilgisi, sahne yönetimi v.s. 
oldukça profesyoneldi.  “Bir Delinin Hatıra Defteri” 

oyununu tek başına sahnede sunuşu, halen 

gözlerimin önünde...  

Yine seksenli yıllarda, Toronto’da, Esin Akalın  

Hocamızın hem yazıp, hem de yönettiği, başarıyla 
sahneledikleri birkaç tiyatro oyununun 
hafızalarımızda yeri var. Kanada’da doğup büyüyen 
çocuklarımız, gençlerimizle sabır ve gayretleriyle 
sahneledikleri oyunlar, Kanada’daki göçmen 
kültürümüzün bir parçasını yansıtan değerli tiyatro 
çalışmaları arasındadır. 

Sevgili okurlarımız, hepimizin, Dünya Tiyatrolar 
Günü şimdiden kutlu olsun!.            
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Esin Akalın—Gençlik Tiyatrosu  
“Gitmek mi Zor..Dönmek mi?” oyunundan bir sahne 

“Gitmek mi Zor..Dönmek mi?” 
oyunundan diğer bir sahne 

Fesleğen Çiçeği oyunundan bir sahne: soldan sağa: Şükrü 
Hüner, Özgür Hüner, Vladimir Lekosky, Cengiz Özarı, 

Yaman Üzümeri, Pervin Hüner, Belma Diamante,  
Süreyya Öğüt  

Fesleğen Çiçeği oyunundan bir sahne: Soldan sağa: 
Pervin Hüner, Zlakta Lekosky, Şükrü Hüner 
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The automotive industry opens every year in 
Detroit. Its official name is NAIAS, short for: North 
American International Auto Show. In Detroit 
someone can hear the first comments, gossips and  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
media buzz of the year. Being one of the biggest 
auto shows of the world (the other being Frankfurt 
and organized only in odd years), Detroit sends 
strong signals about the industry, brands models 
and of course about the outlook and expectations of 
the year ahead. 
After the collaps of the industry in the aftermath of 
the economic crisis of 2008, things have slowly but 
steadily improved. Detroit, once the global centre of  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
the automobile production is now benefiting again 
from the recovery.   
It was time to visit Motown or Motor City not far 
from home and accross the Detroit River shortly 
after the end of the famous 401 Highway. I sat 
behind the steering wheels and took my 300 km 
plus drive to the Renaissance Center, one of  

 
 
 
 
 
 
 
 

Detroit’s landmarks and GM’s global head office. 
 
This was also a good opportunity to drive the Mazda 
3 with its latest Skyactiv technology. In recent 
years, electric and hybrid vehicles created a lot of 
media attention and discussions. However, this  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
interest and excitement didn’t trigger a sales 
success  for justifiable reasons. One reason is, that 
the internal combustion engine, one of the longest 
lasting technological innovations, never stops 
improving and the current Mazda3 with Skyactiv is 
an example of that. 
 
The compact car from the Island of the Rising Sun 
and the mainstream model of the Japanese 
manufacturer, is a major contender in the compact  
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Mazda 3 Sport, as the hatchback is called in 
Canada, has a fresh and highly organic 

A view of Windsor, Ontario from the 
concourse of the Renaissance Center 

As a seafood  lover, I easily spotted the nearest Red 
Lobster Restaurant and ordered a clam chowder soup  

Mercedes boss Dr. Dieter Zetsche is smiling after 
the  staging of the new E-Class 

I had an interview with Gorden 
Wagener, Mercedes Design Chief 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
class and was launched in 2004. Built on the 
success of the first generation, the current model  
family was introduced in 2010. Since its launch, it is 
one of the topselling cars in Canada and was also  
the sales champion at certain times. Lastly the car 
received a major improvement that is defined as 
Skyactiv. Skyactiv is is a bundle of technologies 
aimed at increasing the performance while reducing 
the fuel consumption. Mazda offers this bundle in 
the form of a two-liter, direct injection 4-cyl 
gasoline engine with very high compression (12,1) 
delivering 155 HP and mated to a six-speed 
automatic transmission.  According to Mazda, this 
engine is more fuel efficient than its earlier 
versions. With various improvements from  
crankshaft to oil pump and chassis the 2012 version  
of the Mazda3, the manufacturer claims,  reduced  
the consumption from 10.2 to 8.4 l/100 km in 
town, and from 6.0 l/100km to 4.9 l/100 km on the 
highway compared to the 2011 model. 

 
With a full tank of gas I drove from Oakville to 
Detroit, shuttled between the Cobo Center in 
Downtown and my hotel near the airport for two 
days, and returned “almost” home. I refueled in  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cambridge and was able to drive 775 kilometers 
with one filling. It is regular, by the way. This is an 
impressive range for a car with a gasoline engine. 
 
The average consumption was 7.5 liter. With 
highway speeds around 120 km/h mixed with some 
rush-hour traffic in the Detroit Metropolitan Area, 
this is a still a material deviation from the 
theoretical consumption data of 8.4 lt in town and 
4.9 lt on the highway. Keep in mind to use the 
consumption data for comparative purposes rather 
than real-life driving expectations. 
 
Highlights from Detroit  
 
Every year, media (or press) days take place on the 
third Monday and Tuesday of January, before the 
show opens its doors to the public. I got up at 5 
a.m. in the first morning and hit the road to find a 
parking spot underneath the Cobo Center. After 
registration, I obtained my credentials and 
wristband and set foot on the floor. 
 
After relatively quite morning hours, hundreds of 
journalists, photographers and cameramen from all 
continents slowly filled the main hall. Press 
conferences, lasting 30 minutes were magnets for 
this crowd and it as difficult to find a good viewing 
angle, let alone a seat, unless you position yourself 
10 to 15 minutes prior to the beginning of the press 
conference of a brand. 
 
During the high-pace media days of the show, I 
rushed from one press meeting to another and 
naturally missed some. The manufacturers showed 
their financial muscles to impress the masses via 
media. Selling automobiles is a highly complex and 
emotional business. You have to know how to 
conquer people’s hearts with cold steel and glass. If 
I would attempt to tell every aspect and mention of 
all the brands of the show, my column would cover 
the entire Telve. My editor wouldn’t like that. So, 
below are some of highlights I chose for you:  
 
Mercedes 
 
One of the happiest brands of the show was 
Mercedes. Celebrating 2012 its ever best year in 
the USA, in 125 years. Last year, the brand with 
the stern sold 274 thousand units South of the 
border. The Germans confidently launched the new 
E-Class. Mr. Dieter Zetsche, like last year stole the  
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The latest GMC Sierra. 
Americans always maintained 
their dominance in the full-size 

truck category 

Alan Mulally, Ford's President and CEO gives 
some good signs about the Transit and beyond 
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show. I had an interview with Mr. Gorden Wagener, 
Mercedes’s Design Chief. He said that in the next 7 
years, Mercedes will launch 13 new models without 
predecessors. This is a very passionate goal and led 
me to pose a question to Mr. Wagener: “Can we 
expect to see a Mercedes at every corner?” He 
smiled. 
 
Acura MDX & NSX 
 
The new generation of full-size SUV of Acura, the 
MDX was unveiled as a prototype. But the most 
successful model of the brand it looks very close to 
serial production. The new design, looked to me 
more as an evolution and proves that the MDX has 
become a mature product with a distinct and 
somewhat timeless design personality.  
 
Jaguar & Land Rover 
 
Flying without Ford’s wings. That’s the mission the 
JLR Group has to accomplish. I made two 
interviews with Product development managers of 
Jaguar and Land Rover USA. They were happy to 
have sufficient autonomy and independence to 
retain the British characters of these invaluable 
brands. And time will tell if the JLR Group can 
independently develop new models and increase its 
scale of production. There is reason to be optimistic 
considering the quality ratings of recent models. 
 
Ford & Lincoln 
 
During Ford’s media dinner in the first evening, I 
was able to talk shortly to Mr. Allan Mulally, 
Ford’s legendary CEO and one of the most 
successful leaders of an automobile company ever.  
 
The relaunch of the Transit as Ford’s global 
commercial and passenger van will probably create 
new investments and jobs for Turkey, an important 
production base for Transit. I told Mr. Mulally that 

there are almost no Turkish citizens that haven’t 
driven in a Transit at least once in his or her 
lifetime. He laughed and took note of this. 
 
The Meaning of Auto Shows 
 
Showing the cars in auto shows to the public is like 
talking about sex. You have to experience it to  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
really know it. Fortunately, when these models and 
prototypes hit the showrooms, people will be able 
to drive these cars. And the auto journalists are the 
lucky guys, who can test-drive so many different 
vehicles without buying them. 
 
For more comments and pictures about Detroit, 
visit my Facebook page: Auto and Road. 
 
 
 
 
 
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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It is cold in the early morning 

The new Acura MDX concept 



Dr. (méd/tıp) İlhami Gökçen 
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I thought of writing on this subject after reading, Uluç Özgüven’s article, “Türk Usulü Mavi Rondo” in 
last month’s Telve (Dec. 2012, pp. 17). 

 According to the story Dave Brubeck hears unusual ‘aksak rhythms’ from street musicians in 
Turkey. Özgüven says that he probably heard it from Romani people (“Dinlediği muhtemelen Roman 
vatandaşlarımızdan”), as though this is characteristic of only Romani people. In fact, ‘aksak rhythms’ are 
common to all ethnic groups in Turkey.  

 On p. 17, he also says, The 9/8 meter of Balkan/Ege songs which are very familiar to our ears 
(“... kulağımızın çok alışık olduğu Balkan/Ege şarkılarındaki 9/8’lik ölçü.”) as though such meters are 
found only in these regions whereas they are found throughout Turkey. 

 Brubeck composes a piece using aksak rhythm without however using the word ‘aksak’ which is 
now an accepted term in the world of musicology. 

 A few words about rhythms in Western and Turkish music: Western music uses meters of two/
duple (1 2), three/triple (1 2 3), four/quadruple (1 2 3 4) equal times. On the other hand, in addition to 
these regular meters, Turkish music also uses unequal or asymmetrical meters of different combinations 
of the two and three times. These are called ‘aksak’ (limping) rhythms in Turkish music.  

 In “Blue Rondo a la Turk”, Brubeck uses the 9/8 aksak meter and the combinations of 
(12+34+56+789) or (12+12+12+123) and (123+456+789) or (123+123+123). He seems to take 
pleasure in just playing repeatedly (and it gets a bit tedious after a while) the same ‘aksak’ meter as 
shown:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

Turkish Music  
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These 9/8 or 9/4 meters are called ‘aksak’ and used widely in Turkish music, both classical and folk 
music. The following folk song using a Hicaz scale is in the same 9/8 meter and  is quite lively:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Çadırımın üstüne şıp dedi damladı (With a thud, the rain dripped on my tent) 

 Allah canımı almadı almadı (God did not take my life out yet) 

 Veresiye veresiye kalmadı kalmadı (Selling on credit, nothing’s left) 

 Allah canımı almadı almadı (God did not take my life out yet) 

 Aah, rampi rampi rampi rampi 

 Şimdi de geldi içmek vakti (Now the drinking time arrived)  

 In classical Turkish music the aksak meter used in a metrical mode (usul) with the following 
beats: 

 

 

 Here is a song which The Toronto Classical Turkish Music Choir** will be singing in their May the 
4th concert. It uses a variant of 9/8 meter called Evfer and is composed somewhat in the manner of folk 
music. The ‘Evfer’ meter’s beats are as following: 

 

 

 

Karşıyakada İzmirin gülü / The rose (beloved) of İzmir in one side (Karşıyaka) 

Seyran ediyor elinde mülü / Promenading with wine in hand 

Beri yakada gönül bülbülü / The nightingale of my heart on the other side  

 
Volume 7, Issue 46 Page 51 

Turkish Music  Aksak Rhythms in Turkish Music and Dave Brubeck 

Düm te ke düm tek tek 

Düm te ke Düm tek tek (Here the last two beats 
reversed)                                  



Ne garip garip öter yuvada / Sings in his nest a song lonely 

Ne hazin hazin uçar havada / Flies in the air sadly  

 

Bakın şu kızın elâ gözüne / Look at this girl’s light-brown eyes 

Sabah güneşi vurmuş yüzüne / The morning sun striking her face 

Sitem hançeri takmış gözüne / Reproach’s knife is in her eyes  

Ne garip garip öter yuvada / Sings in his nest a song lonely  

Ne hazin hazin uçar havada / Flies in the air sadly 
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  ** The choir welcomes any new member interested in learning the traditional Turkish 
music. No prior knowledge is required. (= Koro geleneksel Türk musikisi öğrenmek isteyenlere açıktır. 
Daha önceden bilme şartı yoktur).  

Türkçe çevirisi:  

Türk musikisinde Aksak ritmler ve Dave Brubeck  

 Bay Uluç Özgüven’in, Telve’de geçen ay (Aralık 2012, s. 17) çıkan “Türk Usulü Mavi Rondo” adlı 
yazısını okuduktan sonra, bu konuda yazmayı düşündüm.  

 Denildiğine göre, Dave Brubeck, alışılmamış ‘aksak ritm’leri Türkiye’de sokak çalgıcılarından işitir. 
Bay Özgüven, “Dinlediği muhtemelen Roman vatandaşlarımızdan” demiş, sanki bu ritmler Roman halkına 
mahsus imiş gibi. Halbuki, ‘aksak ritm’ler Türkiye’nin her kesiminde bulunur. 

 Sayfa 17’de de “kulağımızın çok alışık olduğu Balkan/Ege şarkılarındaki 9/8 ölçü” demişse de, 
böyle ölçüler Türkiye’nin her tarafında bulunur. 

 Brubeck, aksak ritm’leri kullanarak bir parça besteler, fakat ‘aksak’ sözünü kullanmaz.  

 Batı ve Doğu musikilerinde kullanılan ritmler hakkında birkaç söz: Batı musikisi eşit ikili (1 2), 
üçlü (1 2 3), dörtlü (1 2 3 4) ölçüleri kullanır. Diğer taraftan, Türk musikisi bu ölçülerün yanısıra  eşit-
olmayan (asimetrik) ikili, üçlü ritmlerin birleşimini kullanır. Türk musikisinde bunlara ‘aksak ritm’ler 
denir. 

 “Blue Rondo a la Turk” parçasında Brubeck, (12+34+56+789) veya  (12+12+12+123) ve 
(123+456+789) veya (123+123+123) bileşimlerinden oluşan 9/8’lik aksak ölçüyü kullanır. Bu aksak 
ritmleri tekrar tekrar çalmaktan zevk aldığı  görülürse de (dinleyene biraz sonra bu biraz sıkıcı olur). 

 Bkz. “Blue Rondo a la Turk”ün yukardaki notasına. 

 Bu, 9/8 veya 9/4 lük ölçülere Türk musikisinde ‘aksak’ denir; klasik ve halk musikisinde çokça 
kullanılır. Aşağıda, Hicaz dizisini kullanan 9/8’lik oldukça canlı bir halk musikisi parçası vardır. 

 Bkz. “Çadırımın üstüne şıp dedi damladı” yukardaki notasına. 

 Türk klasik musikisinde, ölçüler aşağıda görülen vuruşlarla bir ‘usul’ kalıbı halinde kullanılır. 

 Bkz. ‘Aksak’ usulü vuruluşuna. 

 Aşağıda, Toronto Klasik Türk musikisi Koro’sunun, 4 Mayıs 2013 konserinde söyleyeceği bir şarkı 
vardır. Burada, 9/8’lik usulün başka bir varyantı kullanıldığı gibi şarkının bestesi de halk türküsünü 
andırır. ‘Evfer’ usulünün vuruluşu şöyledir.   

 Bkz. ‘Evfer’ usulü vuruluşuna (son iki vuruş yukardakinin tersinedir).      

Sources:   

Markoff, Irene. Musical Theory, Performance and Contemporary Baglama Specialist in Turkey. 1986. 
(Unpublished Ph.D. thesis.) 

TRT Müzik Yayınları 

Internet sources. 

Müzik Ansiklopedisi (Ed. Ahmet Say). 4 vol. 1985. 
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Asuman Dinçer 

Sevgili Telve okuyucuları,  

Yumurtasız, sütsüz ve yağsız hazırlanan, brownie kadar yoğun olmayan, kek kadar da kuru 
olmayan çok lezzetli ve düşük kalorili bir tarifi paylaşacağım bugün sizlerle. Benim kuru 
keklerle pek aram yok, ’ıslak kek’ tarzı kekleri daha çok seviyorum. Bu tarif, hem brownie 

havasında ama brownie’den çok daha düşük kaloride olduğu için de suçluluk duymadan yiyebileceğiniz bir 
kek/brownie oluyor.  

İçinde yumurta ve süt’te olmadığından, bu besinlere alerjisi olanların da favorisi olacağına inanıyorum.  

2 Şubat’ta düzenlenecek olan ’Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Etkinliği’ne  bu brownileri yapmayı 
planlıyorum. Tarifi denemeden önce tadına bakmak isterseniz, hepinizi etkinliğe bekliyorum:-) 

 
 MALZEMELER: (24 adet için) 

 1/2 cup elma sosu (unsweetened applesauce) 

 2 orta boy olgun muz (ezilmiş) 

 1,5 cup şeker 

 1 tatlı kaşığı vanilya özütü (vanilla extract) 

 1/2 cup kakao 

 1,5 tatlı kaşığı karbonat (ben baking powder kullandım) 

 1/2 tatlı kaşığı tuz 

 2 cups kabukları ile, ince rendelenmiş kabak 

 2 cups un 

 1/2 cup irice kırılmış ceviz 

Üzeri için 24 adet yarım ceviz içi 

HAZIRLANIŞI: 

 Fırınınızı 350F/180C ye ısıtın. 23x33 cm' lik borcamı yağlayın. Mixer ile elma sosu, ezilmiş muz ve 
şekeri karıştırın. Vanilya ve kakaoyu da ilave edip, karıştırın. Kabağı ekleyip, karıştırın. En son elenmiş 
unu, karbonatı, tuzu ve cevizleri ilave edin ve son kez tüm malzemeyi karıştırın. 

 Yağlanmış kalıba dökün ve kalıbı tezgaha yavaşça vurarak, malzemenin her tarafa eşit yayılmasını 
sağlayın. 

 Yarım ceviz içlerini göz kararı üzerine dilim ortasına gelecek gibi yerleştirin. 

Önceden 180C'ye ısıtılmış olan fırında, 25 dakika pişirin (kürdan batırıp piştiğine emin olun). 

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

 

Yeni yılla birlikte, geçen zaman, gelecek zaman düşünceleri ara ara bizi ziyaret eder, güzel 
anılarımızı anımsar, geçen yıllarda yaşadıklarımızı, duygularımızı, aşklarımızı birazda özlemle,  azıcıkda 
içimizde bir sızıyla hatırlarız. Bu ay için seçtiğim şiiri belli bir yaş grubundakilerin çok iyi hatırlayacığını 
zannediyorum.  Benim de çok sevdiğim bir şiirdir. Her okuyuşumda sanki şairle birlikte onun gençliğine 
uçar, o anları onunla birlikte yaşarım. Size de güzel anılarınızı tatlı tatlı hatırlatması dileğiyle, sevgiyle 
kalın. 

 

Şiir Köşesi  
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Fahriye Abla 
 
Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar, 
Kapanırdı daha gün batmadan kapılar. 
Bu, afyon ruhu gibi baygın mahalleden, 
Hayalimde tek çizgi bir sen kalmışsın, sen! 
Hülyasındaki geniş aydınlığa gülen 
Gözlerin, dişlerin ve ak pak gerdanınla 
Ne güzel komşumuzdun sen, Fahriye Abla! 
 
Eviniz kutu gibi küçücük bir evdi, 
Sarmaşıklarla balkonu örtük bir evdi; 
Güneşin batmasına yakın saatlerde 
Yıkanırdı gölgesi kuytu bir derede. 
Yaz, kış yeşil bir saksı ıtır pencerede; 
Bahçende akasyalar açardı baharla. 
Ne şirin komşumuzdun sen, Fahriye Abla! 
 
Önce upuzun, sonra kesik saçın vardı; 
Tenin buğdaysı, boyun bir başak kadardı. 
İçini gıcıklardı bütün erkeklerin 
Altın bileziklerle dolu bileklerin. 
Açılırdı rüzgârda kısa eteklerin; 
Açık saçık şarkılar söylerdin en fazla. 
Ne çapkın komşumuzdun sen, Fahriye Abla! 
 
Gönül verdin derlerdi o delikanlıya, 
En sonunda varmışsın bir Erzincanlıya. 
Bilmem şimdi hâlâ bu ilk kocanda mısın, 
Hâlâ dağları karlı Erzincan’da mısın? 
Bırak, geçmiş günleri gönlüm hatırlasın; 
Hâtırada kalan şey değişmez zamanla, 
Ne vefalı komşumuzdun sen, Fahriye Abla! 
 
- Ahmet Muhip Dranas  



Tam Zamanında Yaşamak 
 
Yemek de boş, içmek de, 
Hatta yeri gelmeden sevişmek de. 
Tam zamanında öpmelisin mesela güzel gözlünü, 
Tam zamanında söylemelisin sevdiğini 
Gözlerinin içine baka baka. 
Bisikletinin gidonunu 
Tam zamanında çevirmelisin 
Düşmemek için. 
Tam zamanında frene basmalı, 
Tam zamanında yola koyulmalısın. 
Tam zamanında okşamalısın başını 
O üzüm gözlü çocuğun 
Hıçkırıklar tam dizilmişken boğazına, 
Tam ağlamak üzereyken. 
Tam zamanında koymalısın elini omzuna 
En sevdiğin dostunun babası öldüğünde. 
Tam zamanında tutmalısın düşerken 
Üç yaşındaki sehpaya tutunan çocuk. 
Tam zamanında acımalı yüreğin 
Afyon’da Hasan Ağabey’ in evi yıkılınca başına 
Evsiz kalınca çoluk çocuk 
Ki uzatasın elini bir parça. 
Tam zamanında açmalısın kapını 
Hayatına girmek isteyenlere. 
Tam zamanında çıkarmalısın 
Sevginden şımarmaya başlayanları. 
Tam zamanında affetmelisin kardeşini 
Biliyorsan yüreğinde kötülük olmadığını 
Seni gecenin üçünde arayıp da 
Kafasının iyi olduğunu söylediğinde. 
Tam zamanında öğretmelisin oğluna 
Gerekiyorsa yumruk atmayı 
Tam burnunun üstüne 
Tiksinmeden pisliğinden, 
Yukarı mahallenin sümüklü bebesi 
Misketlerini zorla almaya çalışırsa. 
Tam zamanında bağırmalısın 

Acıyınca bir yerin. 
Tam zamanında gülmelisin 
Kemal Sunal küfür edince filmin bir yerinde. 
Tam zamanında yatmalısın 
Yola çıkacaksan ertesi gün 
Ve arabayı kullanan sensen 
Sana emanetse çoluk çocuk 
Ve kendin. 
Tam zamanında bırakmalısın içmeyi 
Son kadeh bozacaksa seni 
Ve üzeceksen birilerini 
Ertesi gün hatırlamayacaksan. 
Tam zamanında ayrılmalısın misafirliklerden. 
Tam zamanında konuşmalı 
Tam zamanında şarkı söylemeli 
Tam zamanında susmalısın. 
Tam zamanında terk etmelisin gerekiyorsa 
Annenin babanın evini, 
Tam zamanında başka bir şehre gidip 
Ayaklarının üzerinde durmaya çalışmalısın. 
Tam zamanında dönmelisin memleketine. 
Tam zamanında için titremeli, 
Tam zamanında aşık olmalı 
Deli gibi sevmelisin güzel gözlünü. 
Tam zamanında toplamalısın oltanı 
Belki de seni şampiyon yapacak 
En büyük balığı kaçırmadan. 
Tam zamanında yaşlandığını hissetmeli 
Tam zamanında ölmelisin 
Iskalamak istemiyorsan hayatı. 
Haydi şimdi kalk bakalım 
Silkin şöyle bir 
At üzerinden hayatın yorgunluğunu, 
Vakit zannettiğinden daha az  
Haydi kalk bakalım, 
Şimdi YAŞAMAK ZAMANI….. 
 
- Can YÜCEL 
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Tam Zamanında Yaşamak Şiir Köşesi  
         Melek Ökten 

        Bu karlı Ocak gününde hepinize merhabalar değerli Telve okurları, 

       İnanılması güç ama, 2013 yılı başladı da ilk ayının ilk üç haftası geçti bile!!.. Zaman gittikçe 
       artan bir hızla öyle çabuk geçiyor ki yakalamaya imkan yok! Bir yerde okumuştum: “Zaman, 
bekleyenler için çok yavaş, korkanlar için çok hızlı, yaş tutanlar için çok uzun, neşeli olanlar için çok kısa, 
ancak sevenler için zaman sonsuzluktur.” diyordu. Bence bu sözlerin birisi hariç diğerleri doğru, siz ne 
dersiniz? Şahsen zamandan korktuğumu hiç sanmıyorum ama zamanı yakalamaya imkan olmadığını bile 
bile, zamanla yarışmaya devam ediyorum galiba… Şu var ki, yapmak istediğimiz şeyleri, çeşitli nedenlerle 
ya da daha uygun zamanı bekleyerek ertelemektense, henüz vakit varken, zamanında yapmanın 
gerekliğine şüphesiz inanıyorum.  

Hepinize, istediğiniz ve hayal ettiğiniz tüm arzularınızı, zamanı geçmeden gerçekleştirebilmeniz dileğiyle, 
sizleri Can Yücel’in “Tam Zamanında Yaşamak” şiiri ile başbaşa bırakıyorum… Sevgiyle kalın. 



Moda 
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2013’ün modası  60’ların 70’lerin yılı olacak, 
elbiselerde, danteller, fırfırlar, iri puantiyeler ve 
açık dekoltelerle bu yaz bir hayli sıcak olacak gibi 
görünüyor. 

Bu senenin rengi zümrüt yeşili, aksesuarlar altın 
rengi grafik desenler ve hayvan baskılı elbise ve 
bluzlar çok kullanılmakta. 

Yüksek belli pantolonları, kısa ve salaş ceketler çok 
moda. Pantolon bellerine ve boyunlara poşu olarak 
kullanılan şallar, özellikle dantel bluz, dantel 
elbiseler, çizgili, dantel, kot şort elbiselerde karışık 
iri desenli  ipek tarzı dökülen  kumaşlar, 
minik  şapkalar, uzun elbiselerde boyuna ve enine 

çizgiler, gece elbiselerinde transparanlar çok 
revaçta. Çantalara gelince köşeli ve büyük 
renkli  çantalar, ayakkabıda her renk kullanılmış. 
Bu yaz  her renk kotu sıkça göreceğiz, ayrıca leopar 
her yerde kullanılmış. 

Aşağıda Kadınca’dan aldığım kostüm, çanta, 
ayakkabı ve saat’ten oluşan çok şık bir kombin 
görmektesiniz. Her zaman dediğim gibi siyah 
elbisenin asilliği hiç bir zaman değişmez. Hele 
aksesuarlarla süslenerek giyilmesi ve leoparın 
çanta ve ayakkabıda kullanılışı çok şık bir görüntü 
sergilemiş.  

Bu kıyafet gece ve gündüz rahatlıkla giyilebilir. Bele 
takılan kumaş kemer kıyafete değişik bir hava 
vermiş. Ayakkabılarda yüksek platformlar hala 
geçerliliğini korusa da, bu yaz ince yüksek topuklu 
ayakkabılar daha fazla  kullanılacak. Zariflik 
açısından ince topuk bir kadına daha çok 
yakışmaktadır. 



2013 yaz modasında mayolar ve bikinilere gelince 
bir renk cümbüşü var diyebiliriz, fırfırlar geometrik 
şekiller, leoparlar, fiyonklar ve taş boncuklar 
kullanılmaktadır. Bir hayli hareketli mayolarla 
karşılaşacağız anlayacağınız, plajlar cıvıl cıvıl 
olacak. 

Kostümleri tanıtmanın yeri podyumlardır ve bir 
defilenin hazırlanması günler alıyor. 

Öncelikle podyum konsepti, müziği, 
kareogrofisi  giysilerin tarzına göre hazırlanır, 
elbiseler mankenlere göre dikilir ve her bir manken 
için ayrı askılarla dizilir kıyafetler.  Mankenlerin her 
adımı, hareketleri  bu konsept ve müziğe mutlaka 
uygun olmalıdır. Defile süresince kıyafet değiştirme 
süresi 2 dakikayı geçemez. Defile günü geldiğinde 
mankenler makyajı ve saçıyla tam bir uyum içinde 
olurlar. 

Modanın vitrinini hazırlamak  kolay değil 
anlayacağınız, bir hayli yorucu ve stresli ama bir o 
kadarda zevkli, hele ki defile bittikten sonra aldığın 
haz inanılmaz.  

Yardım amaçlı  defileler için her zaman 
yanınızdayım.  

Kadın; 

Bildiğiniz gibi Şubat ayının rengi kırmızıdır, 14 
Şubat sevgililer günü 364 gün ne yaparsan yap, ne 
giyersen giy ama bu gün kendine gel ve günü kutla 
diyorlar. En zoru da hediye  seçimidir? neyse onuda 
hallettik üstümüze güzel elbiseler, her ne kadar 
renk kırmızı olsada bu gece genellikle siyah 
elbiseler tercih edilir saç , makyajla süperiz birde 
elimizde kırmızı kutu hediyemiz evimizde veya 
dışarıda yenen yemek yanınıza gelen çiçekci kızdan 
alınan kırmızı gül ve de kemancısız olur mu 
olmaz  fakat istisnalar kaideyi bozmaz  tabiki. 

Hepimiz için diğer bir özel gün olan evlilik 
yıldönümlerinden de bahsetmek istiyorum: 

Bildiğiniz gibi evlilik yıldönümlerinin senelere göre 
adları vardır; 

İlk   10 .sene  BRONZ 

       20 .sene  GÜMÜŞ 

       30 .sene ALTIN 

       40 .sene PLATİN’den sonra değer 
biçilemiyor!!!! Allah herkese nasip etsin. 

İlk yıllar kutlanan evlilik yıldönümleri saat, 
dakikasına kadar hatırlanır, heyecanı bir başkadır. 
Çocuk olana kadar süper romantik geçer, daha 
sonra çocuk olduğunda sizlerinde bildiği gibi bu 
romantizmin yerini rüzgar esintisiyle yağmura 
dönüştüğünü görürüz hatta fırtınalı gök gürültülü ve 
şimşekli.  

Yıllar su gibi akarken tarihlerde şaşırmalar olur, 
daha çok erkekler için geçerli bu sözlerim. 

“Ay sevgilim bu gün çok yoğun geçti toplantılar, 
sekreterimde hatırlatmayı unutmuş, kendimi nasıl 
affetirebilirim...” ve sonra cepten çıkan bir yüzük!!! 

Çocuklar büyür zaman geçmektedir yine kadın o 
günü asla unutmaz akşam güzel bir sofra hazırlar, 
giyinir süslenir mumlar yine yanar. Biliyorsunuz bu 
günlerin nöbetçi elemanlarıdır mumlar. Zil çalar 
sizde bir heyecenla acaba eşim hatırlıyor mu diye 
açarsınız kapıyı, omuzlar düşmüş,  karıcım misafir 
mi geliyor çok güzelsin dediği an her şey biter ve 
büyük bir hayal kırıklığına düşersiniz. Daha sonra 
seneler geçer, geçer. Emekli eş ve köşe koltuğunu 
vazgeçilmez ikili olarak gözümüzün önüne gelir.  

Bu zaman diliminde karı koca için hiç bir gün ve 
tarih hatırlanmaz. Fakat kadınlar için evlilik 
yıldönümleri her gün kutlanan bir kutsal 
tekerrürden ibarettir. 

Bir arkadaşımın evlilik teklifi  hikayesi  dinlediğimde 
yok şakadır her halde dedim. Kız Üsküdar’da ahşap 
2 katlı  bir evde oturmakta, sevdiği genç bir gece 
kızın camının altına gelerek çok ilginç bir evlilik 
teklifi yapmak istemiş  mumları yakarak benimle 
evlenirmisin diye yazmış  fakat kuru bir çalının 
birden tutuşmasıyla ahşap olan ev hemen 
alev almış daha sonrasını yazmama gerek yok 
boşlukları siz doldurabilirsiniz, ama şimdi 32 yıllık 
evliler.  

(Çok özel  ve ilginç evlilik yıldönümlerinizi bana 
yazarsanız burada paylaşırız)  

Kadınla ilgili sözler  

Balzac; sevilen kadın dünyanın en güzel kadınıdır.   

O. Halier; kadın birlikte yaşadığı erkeğin 
aynasıdır...  Dese de erkek birlikte yaşadığı kadının 
aynasıdır bana daha hoş geliyor çoğunlukla öyle 
değil mi? 
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W.S. Maugham; bir kadını erkeğin ufacık bir ilgisinden daha fazla hiçbir şey gençleştirmez.  

Haydi erkekler iş başına etraf genç kadınlarla dolsun gözümüz şenlensin diyorsanız işi gücü bırakıp 
gülümseyin, ilgi motorunuzu çalıştırın.  

Anatole France; bizim kadınları konuşturmak için ilaçlarımız vardır ama onları susturmak  

için yok.  

Vay vay vay şurada iki laf ediyoruz o da söz oluyor.   

Cenap Sahabettin; kadına paranızı, vücudunuzu hatta kalbinizi verebilirsiniz fakat aklınızı vermekten 
sakının.  

Aman aklınız sizin olsun bizimki bize bol bol yeter çünkü tanrı bizi zaten doğuştan akıl topu yaratmış.  

R W. Nietzsche; en tatlı kadın dahi acıdır.   

Dikkatli olun yakarız.  

Plutarch; mumlar söndüğü zaman bütün kadınlar eşittir.     

Size öyle geliyor çünkü bizde hiç sönmeyen elektrik var.  

Bir sonraki konularla sohbetimizde beraber olmak ümidiyle hoşçakalın.  

2013 yaz modası Moda 



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   

 

  

 

 

           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 
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Koerner Concert Hall’da  

Mart 20 ve Mart 22, 2013 

tarihlerinde izleyicilerle buluşacak 
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Panda Ambassador Volunteers 
Giant Pandas are Coming! Volunteer at the Zoo. 
Interpretive/Educational Volunteers  

 Interact with and inspire visitors with fun, educational activities at the giant panda exhibit and 
interpretive centre. 
Provide information and directional assistance for visitors at wayfinding stations on the Zoo site. 
 
Special Event Volunteers  
Support Zoo events both on and off site by providing information and directions to event attendees, 
operating interactive educational activities, and other event-specific duties. 
 
Requirements & Perks:  
 This opportunity is for ages 16 and up and begins April 2013. 
 Foreign language skills are an asset, but not mandatory: Mandarin/Cantonese, French, Spanish, 
Punjabi, Tamil, Gujarati, Italian, Filipino languages etc. 
 Comprehensive training provided. 
 Flexible commitment of 50 hours per year. 
 No contact with our plants or animals. 
Zoo Volunteers receive free admission for themselves and a guest as well as free Zoomobile rides and a 
discount at the Zoo shop. 
 

Application Deadlines: 
 
Intake #2 Friday March 8, 2013.  
 
Qualified applicants will be contacted for an interview after this date.  
 

To download a copy of the Giant Panda Ambassador Volunteer application form (2013) please click here.  

http://torontozoo.com/pdfs/Panda%20Application%20Form%202013_1.pdf 

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



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  

Jerry Çopuroğlu: www.jcprofessional.com 

Deniz Merdanoğulları: www.plus90.ca 

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

 

FOLLOW US: 

"If you want to join our continuously growing organization in terms of activities and 

members or update your information you can click to the following link which will 

take you to the Membership section of our website http://turkishcanada.org/

membership.html. For your questions regarding membership you can write to 

membership@turkishcanada.org. For your other questions, comments and 

suggestions you can write to info@turkishcanada.org." 

Home/Ana Sayfa  


