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Sevgili Telve Okuyucuları, 

“Sevgi” kelimesinin tam tanımı nedir diye 
düşünecek oldum.. İşin içinden çıkmak mümkün 
değil… Konuşma dilimizde olmasa da yazıda çok 
kullandığımız bir kelime bu “sevgi”… Günlük e-
mail’lerime bakıyorum, bana gelen ve benim 
yazdığım cevapların neredeyse tamamı  “Sevgili….” 
ile başlıyor, ve “Sevgiler,” ile bitiyor.. Acaba bu 
kadar sıklıkta kullandığım başka bir kelime var mı 
bilemiyorum, ama şu bir gerçek ki bir duyguyu 
ifade eden kaç kelimeye bu kadar çeşit eklenebilir: 
Tanrı sevgisi, tabiat sevgisi, çocuk sevgisi, torun 
sevgisi, anne-baba sevgisi, kardeş sevgisi, arkadaş 
sevgisi, muzik sevgisi, sinema sevgisi, vatan 
sevgisi.. say say bitmiyor.. 

Günlük hayatımızda dolu dolu yaşadığımız 
sevgilerin yanısıra, bir de ayrıca sevgiyi kutladığımız 
Şubat ayı var; sevdiklerimize sevgimizi 
açıkladığımız, şiirleri, şarkıları, çukulataları 
paylaştığımız… 
 
Bu sefer Şubat ayında Toronto Türk toplumu olarak 
sevginin en heyecanlısını yaşadık; Vatan sevgisi.. 
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne destek 
vermek amacı ile organize edilen etkinlikte her türlü 
zenginliğe sahip ülkemizin ücra köşelerinde 
kaderlerine terkedilmiş kız çocuklarına gönüllerimizi 
açtık… Türkülerimizle, baklava-böreklerimizle, el 
sanatlarımızla sevgi bağları ördük..  Belkide 
sevginin en uygun tanımı: “Karşılık beklemeden, 
kendinden bir şeyler vermek…” 
 
Etkinlikle ilgili haberleri ilk sayfalarımızda 
okuyacaksınız. Telve’deki yazıları ile tanıdığımız 
Sevda Başarır’ı mikrofon önünde görmek büyük 
bir sürpriz oldu. Türkücü Bacımız Brenna 
MacCrimmon ile hoş bir söyleşi hazırladı bizler 
için. 
 
H. Nurten Türkdoğan’ın etkinliğin misafir 

defterinde yazdığı Prof. Dr. Türkan Saylan ile 
olan bir anısını Telve’de sizlerle paylaşmak istedik. 
Duygularınızı bizlerle paylaştığınız için teşekkürler 
Nurten Hanım. 
 
“Bu kadınlar bir araya gelmeye görsün...”,  Elvan 
Eryöner Denizkuşu kadınların dayanışması 
üzerine yazıyor.. ve bu arada bize çok ilginç bir 
yemek kitabı tanıtıyor: “Annesinin Kızı”... 
 
Genç yazarımız Özgü Topuz’dan çok güzel bir yazı 
daha: “Şubat ile Aşk”.. 
 
Et cetera’da Uluç Özgüven, Nancy Walker’i 
bizlere tanıtıyor. 
 
Dr. Haluk Özçelik’in bu ayki yazısı bir çoğumuzun 
derdi allerjiler üzerine. 
 
Çocuk Gelişim ve Aile Uzmanı Sevda Akıllı, “Pozitif 
Disiplin Yazı Dizisi”nin ikinci bölümünde genç 
aileleri, hayatın iki ve üçüncü yılında pozitif disiplin 
üzerine bilgilendiriyor. 
 
Onur Ulu, Bilim & Teknik köşesinde nanoteknoloji 
üzerine yazıyor. 
 
Emre Yurga’nın, “Melek Yatırımcı Ağları” yazısında, 
ekonomi ve finans alanında uzmanlaşmış ve Yüksek 
Lisansını McGill Üniversite’sinde Biokaynak 
Mühendisliği – Birleştirilmiş Şu Kaynakları Yönetimi 
üzerine yapmış olan başarılı genç bir Türk’ü, Leyüze 
Kozanoğlu’nu tanıyoruz. 
 
Erkan Sarıoğlu, bu sayıda Ontario’da pedal 
çeviriyor... 25 günde tamamladığı Ontario turu’nun 
ilk bölümünü zevkle okuyacaksınız, eminim. 
 
Jerry Çopuroğlu, vergide kağıtsız döneme geçiş 
yazılarına devam ediyor. Bu sayıda iş sahibi 
mükelleflerin yanısıra sade vatandaşların da 
kağıtsız vergilendirmeye alışmalarının gerektiği 
üzerinde duruyor. 
 
“Şu anda öyle bir yerdeyim ki, kendimi 
Türkiye’mde, doğup büyüdüğüm yerde gibi 
hissediyorum.”… Deniz Gülerman’dan duygu 
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dolu bir yazı daha.. 
 
“Stupid Questions, Great Sins”, Dr. Mehmet 
Danış’ın kaleminden düşündürücü bir essay daha.. 
 
Pervin Özdiler Hüner, “Hoş Geldin Yaşlılık 
Dönemim” diyor, bilmem kendisine katılanınız var 
mı?:) 
 
Varol Karslıoğlu bu sefer bizi Chevrolet Malibu ile 
New York’a götürüyor ve su böreğini özleyenlere 
Manhattan’da bir adres veriyor… 
 
Dr. İlhami Gökçen, “Türk musikisinde Aksak 

Ritimler” yazı dizisinin ikinci bölümüne devam 
ediyor. 
 
Asumanca Lezzetler’de bu ay trimisu var.. 
 
Şiir Köşesinde, Nilgün Erinç ve Melek Ökten’in 
seçtikleri şiirler sevgi üzerine; Nergis Paksoy 
Gerçek, Aşık Veysel, Yunus Emre ve Edgar 
Allen Poe’dan sevgi dolu mısralar.. 
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Sevgili Üyelerimiz, 

Bunu biliyormuydunuz? Dünyada kız çocukları erkek 
çocuklarına oranla 3 kat daha fazla oranda açlıkla 
karşılaşıyor ve global olarak 66 milyon kız çocuğu 
ilk veya ortaokula hiç gitmiyor (kaynak: http://
becauseiamagirl.ca/page)  

Kofi Annan, former UN Secretary General’in 
sözlerini aynen aşağıya alırsak: 

The power of girls 

"And yet research is also clear that 
when girls reach their full potential, 
through improved status, better 
health care, and education, it is the 
most effective development tool for 
society as a whole. As a country's 
primary enrolment rate for girls 
increases, so too does its gross 
domestic product per capita."  

Turkish Society of Canada (TSC) olarak biz de 
kızlarımızın ülkemizdeki-Türkiye’deki yerini ve 
potansiyelini daha iyi değerlendirip, desteklemek 
amacıyla “Let’s Contribute to Girls Education in 
Anatolia” başlığı altında Anadolu’da okuma güçlüğü 
çeken kız çocuklarımıza yardımcı olacak bir 
kampanya başlatmayı ve de bu amaçla bir faaliyet 
yapmayı planladık.  

Kağıt üzerinde çok kolay gözüken bu fikri 
detaylandırınca ne kadar büyük ve emek gerektiren 
bir proje olduğu olduğu ortaya çıktı. Fakat, her  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zamanki gibi anlam taşıyan tüm faaliyetlerimizde 
bizlere destek vermeye hazır gönüllülerimiz hemen 
TSC yönetim kurulunun yardımına koştu; sevgili 
Evnur Taran, Tuba Akan ve Betül Kıralı çekirdek 
proje ekibimize büyük bir istek ve enerji ile 
katıldılar.  

Proje ekibimiz hedef olarak 2 Şubat Cumartesi günü 
toplumumuzda Anadolu’daki kızlarımıza destek için 
farkındalık yaratacak ve de yardım kanallarını 
oluşturacak bir konser ve yiyecek-içecek satışı 
yapmayı belirledi. Hedefi koyduktan sonra faaliyet 
gününe kadar 2 aydan fazla süre ile proje ekibinin 

arasında gelip giden yüzlerce e-
mail’i, geceleri çocuklar yattıktan ya 
da herkesin işleri  bittikten sonra 
saatlerce süren planlamaya yönelik 
conference call’ları, son dakikada 
değişen detayları ve de onu çözme 
amaçlı herkesin emeğini, gücünü 
nasıl ortaya koyduğunu anlatmaya 
kelimeler yetmez.  

Çekirdek proje ekibi faaliyetin ana hatlarını 
planlarken, bizlere 50’ye yakın gönüllü hanım çeşitli 
tatlı-tuzlu yiyecekleri ile destek vermeyi, 
sanatçılarımız Anatolian Folk Dancers Ezgi Grubu, 
Brenna MacCrimmon, Alan Gasser, Mesi ve Sevda 
Başarır gönüllü olarak konser vermeyi, resim 
sanatçılarımız Cem Başarır, Asuman-Atanur Doğan, 
Sevim Önen, Hikmet Çetinkaya, İrena Desovska ve 
Ayşen Abacı tablolarını satılmaları için bu etkinliğe 
bağışlamayı hiç düşünmeden gönülden kabul ettiler. 
Ayrıca, ürünlerini satmak üzere masa kiralayan ve 
ürünlerini satış için bağışlayan Toplum Üyelerimiz 
de faaliyetimize destek oldular.  

Aslında, gönüllü listemiz yukarıda saydıklarımızla da 
bitmiyor; faaliyetin yapılacağı salon hazırlığında, 
ses tesisati kurulmasında, yiyecek ve içeceklerin ve 
konser biletlerinin satışında yardım eden, o gün  

herşeyin planlandığı gibi akıcı bir şekilde yürümesi 
için bir sürü detayı düşünen ve üstlenen onlarca 
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gönüllülerimiz vardı. Hepsine bir kez daha yüzlerce, 
milyonlarca en içten teşekkürler!  

Tabii ki en önemlisi, toplum üyelerimiz de o gün bizi 
yalnız bırakmadı. Etkinliğe olan yoğun katılım ve de 
toplumun bağışlarıyla çok başarılı bir 2 Şubat’a hep 
beraber imza attık. Etkinlik sırasında toplam $6,400 
gelir elde edildi, bu rakam etkinlik öncesi ve hemen 
sonrası yapılan bağışlarla bugün $9,460’ a ulaştı. 

Toplanan tüm bağışlar Çağdaş Yaşamı Destekleme 
Derneği Ankara Şubesine iletilecek, faaliyet 
sırasında oluşan tüm masrafları ise TSC kendi 
bütçesinden karşılayacaktır.  

Gönlümüzdeki hedef $10,000. Diliyoruz ki biz TSC 
olarak biz bu faaliyetimizle ön 
tanıtımı yapmış ve de bundan sonra 
kızlarımızın okuyup, potansiyelini 
daha iyi değerlendirmede devam 
edecek destekler için kapıyı açmış 
olalım.  

Son olarak, faaliyetimizin yiyecek-
içecek hazırlık ve satışlarını koordine 
eden proje üyemiz/gönüllümüz Hülya Sayın’ın bize 
yazdığı, Anadolu’daki kızlarımızın okumasına 
katkıda bulunma amaçlı yaptığımız bu etkinliğin ne 
kadar yerinde bir karar olduğunu bize bir kez daha 
kanıtlayan mesajı sizlerle de paylaşıyoruz:  

“Projeyi duyduğum zaman 80'li yıllara, Üniversite 
yıllarıma gittim bir an... 2. sınıftayken bizim yurtta 
aynı fakülteden bir kızdan bahsediyorlardı; derece 
ile İngiliz Filolojisi'ne girmiş, bölümde de çok 
başarıyla okuyormuş... Erzurum'un taa orda bir köy 
var yerinden... Okulda ortak dersler alırken sohbet 
imkanımız olmuştu. Eğitimsiz bir ailenin bilmem 
kaçıncı çocuğu, "İri kemikli, kısa boylu, yıl boyunca 
sadece üç farklı kıyafetle görebildiğimiz Fatma 
bizim fakültenin model dergilerinden fırlamışçasına 
gezen kızlarına inat nasıl da özgüvenli... "Bizim 
oralara kış geldimi hayat beyazdan ibaret 
zannedersin" demişti. "Okullar tatil olur, hoş olmasa 

da gidecek yol bulamazsın, ya da öğretmen 
gelmez" diye devam etmişti. "Ben evde kendi 
kendime çalıştım, İngilizce öğrendim, yazın büyük 
şehire gidenlerden kitaplar istedim, okudum, 
okudum yine okudum mecburdum ya diğerleri gibi 
kaderime boyun eğecektim, ya da örnek teşkil 
edecektim... Sınavlara kendi imkanlarımla 
hazırlandım. Benden sonraki kız kardeşlerime örnek 
olmam gerekiyordu, kız arkadaşlarıma örnek 
olmam gerekiyordu, o nedenle başardım... Fatma 
başarmıştı, okulu da dereceyle bitirdi. Hem de 
evlerinde İngilizce konuşulan arkadaşlarına inat... 
Ayağında hala memleketinde giydiği kalın lastik 
galosvarı ayakkabıları, iri kemikli yapılı vücudunda 
bluzunun üstüne giydiği el örmesi yeleği iki yandan 
yıllarca bıkmadan orup sallandırdığı örgü upuzun 
saçlarıyla başarı ile bitirdi... Hemde çok büyük 
imkansızlıklarla bitirdi…  

Neden Fatma gibi başarılı kardeşlerimiz korelip 
gitsinler? Neden içleri okuma ateşi ile yanarken 
okuyamasınlar? Belki dedim; "Fatma”ları okula 
gönderemem/gönderemeyiz ama bir Fatma'nın 
kalemini, defterini, belki çantasını, belki kitabını 
alabilirim/alabiliriz…  

Bizim yapacağımız bir damlacık bir şey 
belki, ama olsun bize öyle öğretmişlerdi 
"Damlaya damlaya göl olur". Gol 
yapamasak da başlangıçta küçük bir 
gölet usturabiliriz..."Belki’ler”le başlayıp 
bir adım atmak "keşke'ler"le hiçbirşey 
yapmadan bir ömür geçirmekten iyi 
değil midir? 

Ve bu düşüncelerle sizlerin öncülüğünde katkıda 
bulunduğum bu ulvi amaçlara sahip etkinliğin bir 
parçası olmak inanın çok keyifliydi. Hepimizin, yüce 
gönüllerine ve emeklerine sağlık!..”  Hülya Sayın  

TSC olarak tekrar bizi bu anlamlı etkinlikte yalnız 
bırakmayan tüm gönüllülerimiz ve toplum 
üyelerimize tekrar çok teşekkür ediyoruz.  

Sevgiyle ve esen kalın.  

TSC Yönetim Kurulu 

Home/Ana Sayfa  
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Sevda Başarır 

musicandartschool@yahoo.ca 

 

 

 

 

 

 

 

Hani çok karlı bir güne uyandık ya Toronto’da, 8 
Şubat Cuma günü. Kar fırtınası geliyor diye 
önceden de hazırladılar bizi. ”Eyvah çok kar 
yağacak! Korkun saklanın”  psikolojisi yüklediler 
dozunu artırarak. Çoğumuz işe bile gitmedik o gün. 
Tek tük ve yavaşça ilerleyen arabalar, sessiz sakin, 
bembeyaz  hiç kullanılmamış bir downton.   İşte bu 
güzelliğin keyfini çıkaran ve bambaşka bir enerjiyle 
gezinen iki kişiydik. Ben ve Brenna!  

Telve’nin söyleşi teklifini kırmayıp, sözleştiğimiz 
biçimde, hatta saatinden önce şirin bir kardan kadın 
gibi Hitit Gallery’den içeri girdi Brenna!  

Öyle sıcak ve içtendi ki (herzaman olduğu gibi) 
onunla sohbet ederken siz–biz, soru kalıbı-sırası vs. 
altüst oldu. Yerine biz bize güzel bir sohbet doğdu. 
Bir fincan sıcak çay eşliğinde sohbetimize başladık.  
Çayınızı hazırlayıp bize katılmak ister misiniz? 
Keyifle okuyacağınızı umuyoruz.  

Sevda: Sevgili Brenna, Hoşgeldin!  Öncelikle Türk 
toplumu olarak seninle gurur duyduğumuzu belirtip, 
dinleyicilerin sana olan büyük sevgisini iletmek 
isterim. 2 Şubat Cumartesi günü ÇYDD’nin 
kampanyası için katkılarından dolayı teşekkür 
ederiz. Dinleti çok güzeldi ve özellikle düetler uzun 
süre kulaklarımızdan silinmeyecek. Çok dingin, 
duygu yüklü şarkılar seçmişsiniz.  

Türk toplumu seni artık yakından tanıyor. O 
nedenle hep sorulduğu biçimde ”Türk Müziğine 
neden başladın?” diye sormak istemiyorum. 
Şimdilerde dinleyiciye ilginç gelen senin Türkiye ve 
Balkan müziğini seçmiş olman değil. Onun ötesinde 
türkü söyleme tarzın, sahnedeki duruşun.” Bu güzel 
sesin sahibi kim? Ne kadar da doğal söylüyor. Ben 

bu sesi duydum ama kim bu sanatçı? Neden 
medyada göremiyoruz? Biraz gizemli buluyor 
dinleyici seni. Tabii ki sesinle de, şarkılarınla da 
büyülenmiş olarak seni tanımak istiyor. Bize biraz 
kendini anlatırmışın?  

Brenna: Ben Montreal  doğumluyum. Daha sonra 
Toronto ve çevresinde yaşadım. Çocukluğuma dair 
güçlü anılarım hep Montreal’deki güzel günlerden 
izler taşır. Oradaki evimizde diğer kültürlere  her 
zaman  bir ilgi vardı. Özellikle babaannem  diğer 
ülkelerin değerlerine önem verirdi ve dünyanın her 
yerinden sanat eserleri  ve kültürel objelerle 
doldurmuştu evinin her köşesini. Çin’den, 
Japonya’dan, Rusya’dan aklınıza neresi gelirse bir 
simge, bir obje vardı evde. Ben de o küçük yaşımda 
merak ederdim “nedir bu başka ülkeler?” Çin 
nerededir?, O çalgı nedir?, O çizim nedir?” diye. Bir 
başka hatıra: Yine ben 10 yaşlarındaydım ve annem 
yıllar sonra baleye döndü ve sahneye çıkıp dansetti 
balerin olarak. İşte o dansın bir bölümünde de 
stilize edilmiş halk müziği vardı.  Çok etkilenmiştim 
o müziklerden ve o danstan. Bütün bu ortam doğal 
olarak bende kültürlere karşı bir ilgi yarattı.  Meraklı 
ailerden meraklı çocuklar çıkıyor.  

Sevda: Bir müzikolog edasıyla türküler 
topluyorsun. Kaydedip, düşünüp, araştırıp yeniden 
ortaya çıkarıyorsun.  Hazırda bir sürü yazılı türkü 
var zaten. Neden bu kadar çaba harcıyorsun?  

Brenna: Müzik Bilimi’nden önce antropoloji 
diyelim. Ben aslında bir musikolog değilim. Bir 
akademisyen de değilim. Antropoloji okudum ve  
onun içinde çok önemli dallar var. Ben 
antropolojinin sosyal ve kültürel yanına çok 
meraklıydım. Özellikle de dilbilime. Doğal olarak 
etno-müzikoloji de bu sosyo-kültürel konunun 
içinde önemli bir yer tutuyor. 

Akademisyenliğin pek de bana uygun olmadığını 
anladım. Evet düşünmek çok güzel bir şey ama ben 
uygulama kısmını daha çok sevdim. Meraklı bir 
kişiliğim var. Okumayı çok seviyorum, yeni bilgiler 
keşfetmeyi ama buna rağmen hep sanata 
dönüyorum, uygulamayı, yaşamayı, yaşayarak 
öğrenmeyi seçiyorum. Müzik hayatın bir parçası ve 
müzik yaşayarak öğrenilir bana göre.  

Sevda: Bu nedenle müziği, kültürü, o bölgenin 
insanlarını, tanımak uğruna Türkiye ve çevresine 
gittin.  Müziği öğrenirken beraberinde kültürü dili, 
yaşam tarzını da yaşayarak öğrenmeyi seçtin. 
İyi ki de öyle yaptın. Sanki unutulmuş eski bir 
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çeyiz sandığının içinden altın yaldızlı, göz nuru 
eserleri çıkartıp, tozunu alıp, parlatıp bize armağan 
olarak sunuyorsun. Müziğin bize hem çok tanıdık 
geliyor hem coşku hem de hüzün veriyor. Bu 
melodiler nereden nasıl ortaya çıkıyor? Biraz o 
süreci anlatabilir misin?  

Brenna: Bir sanatçı olarak türküleri araştırma ve 
yaşatma sorumluluğu duyuyorum. Bize burada 
önemli bir görev düşüyor. Her türkü için mutlaka 
kaynağını araştırmak değil belki amaç ama o 
türkünün doğasını anlayabilmek gerekiyor. 
Türkünün özü, esası, bir formu var tabii. Ama bu 
türküyü nereden öğrendiğin çok önemli. Bir 
kasetten mi? Taş plaktan mı (ben çok severim 
plaklardan dinlemeyi), bir insandan mı? Türküler 
çok benzer birbirine ama farklılık gösterir. Her 
seferinde farklı yorumlanır. Bakarsın sözler 
değişmiş, ezgi tıpatıp aynı değil! İşte türküler böyle 
yaşıyor. Bu türkünün doğasıdır. Bu gün TRT türkü 
notalarına bakalım. Sözler budur, notası budur. Bu 
söz burada yanlış olmuş vs. demek mümkün değil. 
Gerçekçi değil. Örneğin Makedon düğününde her 
seferinde türkü değişir. Güzelleme vardır ve tek o 
düğüne özgüdür. Atışmalar yaşanır müzisyenler 
arasında. Herbiri kendine özgüdür. Kalıbı, doğrusu–
yanlışı yoktur. Duruma göre her düğünde bir 
farklılık yaşanır. Türkü değişir. Tıpatıp aynı olmaz 
hiç bir zaman. İşte türkü yaşıyor derken dönemine, 
yerine, ortamına göre anlam kazanır. Bu da o ortam 
yaşanarak öğrenilebilir.  

Sevda: Türküler yaşıyor demiştik. Çok ilginç bir 
deneyimim olmuştu. Türkiye’de sürekli söylediğimiz 
bir Boşnak türküsünü mırıldanıyordum iş yerinde, 
Toronto’da. Sırp arkadaşım koşar adım yanıma 
geldi. Aaa bu çocukluğumun türküsü. Nereden 
biliyorsun? dedi. Ben sözleri anlamadan 
söylüyordum. Bana çevirdi, türkünün ne anlattığını 
söyledi. Çok güzel bir duygu..  

Berenna: Ruhi Su‘dan söz etmiştik, sohbetimizden 
önce. Seneler önce Toronto’da dinlemiştim. Bir 
arkadaşımın paylaştığı bir albümle tanıdım onu. 
Dinledim, güzel dedim ama tam anlayamamışım o 
zamanlar. Sonra Türkiye’ye gittim.  Evimin yanında 
hep alış-veriş yaptığım bir bakkal vardı. Saygılı, 
mesafeli kendi halinde bir Ahmet bakkal. Bana bir 
gün “Ruhi Su‘yu sen mi dinliyorsun? O ses senin 
evinden mi geliyor?” diye heyecanla sordu. Aylarca 
alış-veriş yaptım. Evimde hep müzik vardı. Ama 
Ruhi Su dinliyor olmam çok önemli oldu. Bu 
olaydan sonra büyük bir saygı ilişkisi oluştu. Yani 

müzik inanılmaz bir etkileşim yaratıyor. Ve 
gerçekten yaşayarak, ortamında değerli, anlamlı 
oluyor.  

Sevda: Duruşunla ve tarzınla büyük bir yenilik 
getirdin Türk müzik dünyasına. Doğallığın sembolü  
oldun. Yani abartılı giyinmeden, süslü püslü parlak 
giysilere bürünmeden Türkü söyleyen ilk örneksin 
belki de. 

Kendini değiştirmeden, olduğun gibi, bütün 
doğallığınla türkü söylenen ortamlara girdin ve o  
içtenliğinle hoş karşılandın.  

Brenna:  Çok teşekkür ederim, onurlandırdınız 
beni. Ama kendi tarzından vazgeçmeden olduğu 
gibi sahneye çıkmak isteyen, abartıdan 
hoşlanmayan bir çok hanım da var Türkiye’de.  
Ama ne yazık ki bir esneklik yok henüz. Gelenekler, 
alışılagelmiş kurallar var. Özellikle biraz da kültür 
öyle. Yani kaset yapmak istiyorsan bu şekilde 
giyinmelisin gibi bir beklenti var.  Ama işin doğrusu 
sanatçı olarak ne hissettiğin ne giydiğinden daha 
önemli.  Doğalı seçmek aslında daha kolay.  

Sevda: Biliyorsun Telve’yi Kanadalı Türkler okuyor. 
Şimdi sana ilginç bir sorum var. 

Sen de bizler gibi ama bizim vatanımızda “home 
sick“ oldun mu? Hiç zorlandığın, duygusal olarak 
pes ettiğin dönemler oldu mu?  

Brenna: (Gülerek) Evet bu çok ilginç bir konu! Siz 
Kanada’lı Türk’lersiniz ama ben bir Kanadalı Türk 
müyüm? İlk 80’lerde gittim Türkiye’ye sonra 
90‘larda gidip 5 yıl kaldım. Ama hep turisttim bu 
süre boyunca. Çok kolay olmadı tabii belli bir süre 
doldukça hep giriş-çıkış yapmak zorunda kaldım. Bu 
benim için çok iyi oldu tabii. Ne güzel gezmiş 
oldum. Yunanistan’a gittim, Makedonya’ya efendim 
Bulgaristan, Macaristan, Kıbrıs’a gittim. Bulunmaz 
fırsattı benim için. Evet ben de “home sick” oldum. 
Arkadaşlarımı, ailemi çok özledim. Evden de çok 
genç çıkmıştım tabii. İletişim bu günlerdeki gibi 
kolay değildi. İnternet yok, skype yok, face book 
yok, cep telefonu yok.! Bir avuç jetonla PTT 
kulübesine gider “Aloo anne-baba ben bu numarada 
olacağım iki saat sonra” derdim. Arkadaşıma gider 
iki saat telefon beklerdim.Şimdi durum çok değişti 
tabii özlemler geçmişteki gibi yaşanmıyor.  

Sevda: Memnun musun peki bu günkü 
İstanbul’dan?  
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Brenna: Çok değişti tabii. Eski sakinliği kayboldu. 
Çok kalabalık, çok hırslı ve büyük bir şehir oldu. 
Ama bu değişim kim ne derse desin beni pek 
etkilemiyor. Çok da umurumda değil. Çok güzel 
dostlarım var, çok sevdiğim müzisyen arkadaşlarım 
var İstanbul’da. Sumru Ağıryürüyen, Muammer 
Ketencioğlu, Selim Doylar. Özellikle Sumru! Hem 
çok iyi müzisyendir hem de mükemmel bir insan, 
harika bir dosttur. 

Son senelerde Berlin’de kaldım. Yazın Berlin biraz 
eski İstanbul tadındadır. 

Güzel, yavaş bir akışı var kentin. Oradaki Türk 
nüfusu da şaşırtıcı derecede yoğun. Ama biraz yeni 
geleni kucaklayamayan bir şehir. Hatta kimlik 
problemi yaşıyor insan. Bir hiç oluyor sanki. O 
tarafını sevmedim. Hep yabancısın orada.  

Sevda: Evet anlıyorum. Kanada gibi hoşgörülü ve 
başka kültürlere kucak açan bir anlayış yok.  

Brenna: Evet burada gelen göçmene bağlıdır. 
Hayatın, toplumun içine girmek istersen girebilirsin. 
Sana bağlıdır. Dil sorununu çözer de istersen o 
toplumun bir parçası olabilirsin. Ama Berlin’de  bu 
seçim size verilmiyor. Sürekli yabancı kalıyorsun 
Almanya’da.. Biraz Kanadalı gibiydim ama tam Türk 
de değildim ve biraz hiç gibi hissettim orada.  

Sevda: Son çalışmalarından söz eder misin biraz?  

Brenna: Yeni bir çalışma aşamasındayım evet.  Bu 
kez yine bir folk müzik albümü ama Kanada folk 
şarkıları albümü hazırlığındayım. Bağlama 
kullandığımız şarkı da var içinde. Tabii ki türküler 
de var ama daha çok Kanada folk müziği tarzında  

 

 

 

 

 

 

 

 

bir albüm olacak. Çok yakında Amerika’da 
konserlerim var.  

Bir de güzel bir projem var. Fikret Kızılok ile ilgili bir 
çalışmam olacak. Fikret Kızılok ve Leonard Cohen 
aslında çok benziyorlar diye düşünüyorum. 
Müzikleri kendine özgü, ve şairlik yanları ve her 
ikisinin de topluma bakışı gibi ortak noktaları var. 
Bunu anlatan bir proje, üzerinde çalıştığım.  

Sevda: Yoğun temponda bize zaman ayırdığın içn 
ve bu samimi, derin sohbet için çok teşekkür 
ederiz. Sabırsızlıkla yeni albümlerini bekliyoruz. 
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H. Nurten Türkdoğan 

 

Saygıdeğer Türkan Saylan; 

Sizi bundan 29 sene önce, öncülük ettiğiniz ve profesörü olduğunuz İstanbul Bakırköy Lepra Hastanesinin 
bahçesinde görmüştüm.  Daha önce görmediğim için sizi tanımıyordum. Sırtınızda lacivert pelerininizle ve 
bir melek görünümündeki ifadenizle, hastane binasının giriş yolunu tarif ettiğinizde, o malum mütevazi 
tavrınızla sizi de oradaki diğer sağlık görevlilerinden birisi, hemşire ya da hasta bakıcı sanmıştım.  

Yarım saat sonra salona girdiğimizde, bahcede gördüğümüz o melek yüzlü insanın kürsüye Profosör 
statüsüne sahip, Lepra Hastanesinin kurucusu  ve de baş tabibi olarak gelip konuşma yaptığını görünce 
şaşırmıştım. 

İşte! O melek, müstesna insan sonra Anadolu’muzun ilgiye ve bilgiye muhtaç kızlarına nur oldu. Onların 
okuyup meslek sahibi olmaları için gereken finansal desteği sağlayabilmek amacıyla Çağdaş Yaşamı 
Destekleme Vakfı’nı  kurdu. 

Hepimizin destekleriyle,  merhum Türkan Saylan’ın açtığı ışıklı yolda, Anadolu’muzun ilgiye ve bilgiye 
sahip Türk kızlarımız okuyup ilerleyip meslek sahibi olacaklar. 

Yattığın yer ışıklarla donansın! Teşekkürler, çok teşekkürler Türkan Saylan. 

H. Nurten Türkdoğan. Home/Ana Sayfa  
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Elvan Eryöner Denizkuşu 
 
elvan_eryoner@hotmail.com 
 
 
 

Yeni senenin yazılarına kız arkadaşlarla 
başlamışken devam edelim derim :) gerçi kardeşim 
bu kadın milletine de yaranmak zor…  

O kadar 14 Şubat sevgililer günü icat edildi… 
Romantik yemeğini ye, hediyeni al; olmadı diğer 
kızlarla alternatif parti yapıp kendi kendine hediye 
al, gül oyna ama dünya işleriyle uğraşma… Kır 
bacağını otur de mi? Şimdi bu sevgi dolu günde 
isyan etmek de nerden çıktı?  

Yok anam bu kadın milletine yaranılmaz…  

Alışveriş yapıp rahatlamak, mutlu olmak varken sen 
kalk isyan edicem diye tuttur. Yetmedi bi de üstelik 
bütün dünyayı ayaklandır… Ama kadının isyanı bile 
şık kardeşim… Ne Pakistan’ı kaldı ne Filipinler’i ne 
de Kanada’sı… Bütün dünyada kadınlar kendi 
ülkelerinde öğle saatinde aynı şarkıyla dans ettiler… 
Kadına karşı şiddete başkaldırdılar…  

İnanılır gibi değil de mi? 

Kadın isterse ne yapmaz! Keşke bu şiddeti 
uygulayan kişi, kurum ve devletler de bi silkinip 
kendilerine gelebilseler… Biliyorum mümkün değil 
ama en azından 1 milyon kadın bir olup diğerine 
yalnız olmadığını hissettirdi!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İki fotoğraf arasındaki 7 farkı siz bulursunuz:)) ama 
ayrıca iki eylemin de videosunu bulun ve izleyin… 
Muhteşemler… 

Bu kadınlar bir araya gelmeye görsün, bakın daha 
neler yapmışlar…  

Sizinle paylaşmadan rahat edemeyeceğim… Bizim 
İzmir’ de bi Cafe Colette’imiz vardır. Sahibesi Fatoş, 
annemden sonra en lezzetli yemekleri yapan ve 
hatta annemin bana yıllarca yediremediği pırasayı 
sevdiren, sihirli elleri ve hoş muhabbeti olan dünya 
tatlısıdır; benim için Serra Yılmaz’ın İzmir şubesidir. 
O kadar yani :). Laf aramızda ben ilk ondan 
duydum, o da onlardan biriymiş… 

İzmirlinin biri bigün bir de bakmış ki babaannesinin 
“sini pidesi”ni annesinden öğrenmezse bu tarif 
kaybolup gidecek, bi daha yiyemeyecekler, 
torunlarına yapamayacak… Başlamış anneden 
tarifleri tırtıklamaya, sonra iş büyümüş arkadaşların 
annelerinin tarifleri de girmiş işin içine… E ben bunu 
kendi kendime ne yapıcam, paylaşayım demiş ve 
olmuş mu sana koca bi proje :) 

Ben gelmeden önce gidip aldım bu kitabı… İçinde 
tarif deşelerken anıları da okuyup kendi 
çocukluğuma da gidiyorum arada… Hoş, tarifleri 
hem benim gibi acemi bi ev kadınının yapması zor 
hem de malzemelerin çoğunu bulmak mümkün 
değil… Ama biz çocukken yılbaşı sofralarındaki 
muzun tadını, öğlen uykusundan uyanıp yıkanmış 
serin balkonlarda balla peynirle yenen akıtmanın, 
pişinin tadını alıyor; kumruların guguklarını 
duyuyorum :) Neyse ki ben de yapabileceğim bi 
tarif buldum geçenlerde… Ufak bi kaçamak 
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ONE BILLION RISING-IZMIR FACEBOOK SAYFASI 



yaptık İzmir inciriyle :)  

Kitabın adı mı ne?  

“Annesinin Kızı” (annesininkizi.com.tr)  

Bu arada miras bırakmak istediğiniz sizde emanet 
eskilerden tarifler varsa, sitelerinde paylaşmanız ve 
tescilli bir ana kuzusu da olmanız mümkün :) 

 

 

 

 

 

 

 

İşte kadın dayanışması yeri gelir dünyayı sallar, yeri 
gelir torunlara miras olsun diye mutfağa girer… Bu 
kadınlardan korkulur arkadaş :)  

Yeri gelmişken 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
günümüzü de ben peşinen kutlayayım… http://
www.internationalwomensday.com/esearch.asp?
country=37 bu linkte Kanada’daki 68 etkinliği 
görebilirsiniz. Ülkeler listesinde Afganistan, Ruanda 
ve Uganda bile varken maalesef Türkiye yok L 

Nuri Bilge Ceylan’ın da betimlediği gibi “yalnız ve 
güzel ülkem”in kadınlarına; 

“Ve sizi o keder güzelleştirdi o keder 
O isyan etmeler Tanrı'ya, o içinizdeki kırıklık 
O sabahlara dek ağladığınız geceler”* 

Elvan Eryöner Denizkuşu 

_____________ 

*Seven Bir Kadın İçin Sone-Ümit Yaşar Oğuzcan 

 

Theredboots.blogspot.ca  
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Şubat ayının benim gözümde farklı bir yeri vardır. 

Gün sayısı diğer aylara göre az olduğundan olsa 

gerek, zihnimde ona verdiğim değer hiç bir zaman 

bir ay statüsünde olmamıştır. Şubat ayı insanları 

işlem yapmaya zorlar. Her 3 senede 24 saat 

eklenen bir ay olabilme lüksündedir Şubat ayı. Bu 

özelliği bana, sezon sonu forma bulamayıp son 

maçta takımına galibiyeti getiren oyuncuyu 

anımsatır. Şubatın en önemli özelliği, zaman 

kavramımıza getirdiği dengedir.  İlginçtir ki, 12 

aylık sistem dünyadakı bütün ülkeler tarafından 

kabul edilmiştir. Kendilerine özgü takvimi kullanan 

kültürler bile uluslar arası standart olarak 

dünyamızın güneş etrafındaki 365 gün, 6 saatlik 

turunu, 1yılı 2 aya bölen bu takvimi temel alırlar.  

Ekonomik dengeyi tüketim ile ayakta tutan 

üreticilerin desteğiyle günümüze gelen Sevgililer 

Günü, miladını Saint Valentine’ın kalbini adadığı 

şahısa duyduğu sevgiden alır. Hepimizin bildiği gibi 

bu gün 14 Şubat’ta kutlanır. Bir hafta boyunca bir 

çok süs ve yiyecek ürünleri kalp şekline getirilip 

raflardaki yerini alır.  İndirimler artar ve insanlar 

kendilerini indirimlerden faydalanmak için alışveriş 

merkezlerine atarlar. Karşılıklı sevgiye adanan bu 

gün, sevgililere fayda ettiği kadar esnafın da 

sevdiğine kavuşmasını sağlar.  

Tabii ki de tarih boyunca sevgiyi tadan ve sevgisi 

için ün kazanan tek şahıs Saint Valentine değildi; 

Moğul İmparatoru Şah Cihan, Taj Mahal’ı sevgili eşi 

için yaptırmamış mıydı? Fakat, onun yaşadıkları 

günümüzde kapital bir şekle girmemiştir. 

İstanbul’un simgesi Kız Kulesi’nin bu güne kadar 

taşınan hikayelerinde sevgi ve feda işlenmemiş 

midir? Leyla ile Mecnun aşkın en kılişe 

hikayelerinden biridir. Hiçbirinin sevgi yankıları 

maalesef günümüze dahil edilmemiştir. Onlar 

sadece, arşivlerde okunmayı bekleyen hikayeler 

haline gelmişlerdir. Sevgileri yeteri kadar kuvvetli 

mi değildi de insanlar onları örnek alamadı? Yoksa, 

onlar kendi sevgilerine inanmadılarmı ki biz 

inanalım… 
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Sanıyorum üç, belki de dört yıl önceydi. Ona ait bir besteyi ilk kez duyduğumda 
arabada her zaman dinlediğim caz istasyonunu dinliyordum. O zaman kimin 
çaldığını bilmediğim o piyano ve o beste o kadar sarmıştı ki beni, eve geldim, fakat 
parça bitmeden arabadan inemedim. Bu nefis kompozisyonun kime ait olduğunu 
mutlaka öğrenmem gerekiyordu. Hemen internete girip araştırdım, buldum ve 
büyük bir mutlulukla o CD'yi aldım. Albümün adı 'Need Another' çalan parça ise 
'Positive Spin'di. İlk kez dinlediğim bu kompozisyon, severek dinlediğim 
müzisyenlere Nancy Walker ve grubunu da eklemişti.  

Nancy Walker'ın websitesini bulup kendisine bir mesaj yazdım, hemen ertesi gün 
yanıt geldi, o gün bugündür tanışıyoruz. Daha sonra şimdiye kadar çıkmış olan 
bütün CD'lerini edindim. Nancy Walker Quintet'in CD'leri müzik kütüphanemin 
önemli albümleri arasında yerini aldı. 
 

Nancy'nin prodüktörlüğünü de yaptığı toplam altı albümü var; 1997'de 
piyasaya çıkan 'Invitation' Jazz Canadiana eleştirmenleri tarafından 
yılın en iyi caz albümü seçilmiş. Toronto Star gazetesi eleştirmeni 
Geoff Chapman, 2000'de çıkan 'Luminosity' albümünü yılın en iyi caz 
kayıtlarından biri olarak gösteriyor. Globe & Mail gazetesinden Mark 
Miller'e göre ise Nancy’nin üçüncü albümü 'Levitation' (2003), modern 
caz müzisyeninin çok önemli bir örneği. 2004'de çıkan 'When She 
Dreams', Nancy Walker ve beşlisini üniversite caz istasyonları 
listelerinde birinci sıraya yükseltmiş. Ben onu ilk keşfettiğimde çıkmış 
olan 'Need Another'da akılda kalan, özenle örülmüş kompozisyonlar 
var. Son albümü 'New  Hieroglyphics' hakkında eleştirmen Peter Hum 
'anıtsal' kelimesini kullanmış. Nancy'nin bestelerini yaratırken ilham 
aldığı çok şey var. Güzel sanatların her alanı ona esin kaynağı 
olabiliyor. Japon edebiyatçı Haruki Murakami, Katalan besteci piyanist 
Federico Mompou, sinemacı Jim Jarmush, ressam Wassily Kandinsky, 
mimar Frank Gehry bunlardan bazıları. 

Nancy Walker beşlisi diye bahsediyorum fakat yakın zamana kadar dörtlü olarak çalmışlar. Diğer 
müzisyenler şöyle: Kontrbasta Kieran Overs var. Kieran, Nancy'nin eşi ve yılda sadece bir kez biraraya 
getirdiği 11'liyle The Rex'de çok zevkli konserleri oluyor. Çoğu nefeslilerden oluşan bu onbirli hakkinda 
bilgiyi Kieran Overs' Eleven diye arayarak internetten bulabilirsiniz. Eğer nefeslilerin uyumundan 
hoşlanıyorsanız tam bir müzik ziyafeti bu konser. Davulda son birkaç senedir genç yetenek Ethan Ardelli 
ve gitarda solo albümleriyle de iyi tanınan Ted Quinlan var. Grubun beşinci müzisyeni ise saksafonda 
Shirantha Beddage, o da genç ve kendini kanıtlamış bir isim, çok yakında yeni bir albümü çıktı. Nancy ve 
diğer müzisyenler, aynı zamanda başka gruplarla da çalıyorlar ve buranın önemli müzik okullarından 
Humber College'de öğretim üyesi olarak görev yapıyorlar. 
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Nancy ile tanıştıktan sonra kendisini Toronto ve civarındaki 
konserlerinde izlemeye başladım, grubundaki diğer müzisyenlerle 
tanışma fırsatı buldum, hepsi son derece cana yakın insanlar. Ben de 
ona kendi koleksiyonumdan Ayşe Tütüncü, Fahir Atakoğlu gibi 
günümüz Türk cazcılarının CD'lerini hediye ettim. Bir gün gene bir 
konser arasinda konuşurken Türkiye'nin çeşitli caz festivallerinden 
bahsettim, İstanbul Caz Festivalinde çalma fikrini ortaya attım, 
Istanbul gibi bir yerde çalmayı çok istediğini söyledi.. Bu sezon için 
geç oldu ama 2014 yazında bu dileğini gerçekleştirmesine yardımcı 
olabilirim belki. Yazlari genelde Ottawa Caz Festivalinde çaldığını 
biliyorum. 

Nancy'nin şimdiye kadar yayınlanmış altı albümünde birbirinden güzel besteler ve düzenlemeler var, 
yedinci albümü de 2013 sonbaharında çıkıyor. Bu kadar güzelliğin arasında bir mücevher; Luminosity adlı 
albümde yer alan Lennon/McCartney bestesi 'The Long and Winding Road'. 1970'de Beatles'ın ilk kez 
kaydetmiş olduğu bu baladı duymamış olan pek yoktur. Bir de Nancy'nin düzenlemesiyle caz tarzında 
dinleyin. 12 dakikalık yoğun bir müzik ziyafeti, tırmanışlar, inişler, güçlü bir piyano. Bu ziyafete en büyük 
katkıyı vibrafoncu Stefan Bauer'ın yaptığını da söylemeliyim. Sakin bir zamanda kendinizi vererek 
dinlemenizi öneririm. 

Nancy Walker ve beşlisini önümüzdeki günlerde dinlemek isterseniz 9 Mart 
cumartesi akşamüstü 6'da Chalkers Pub'da çalacaklar. Chalkers Pub Toronto'nun 
herhalde az bilinen müzik lokallerinden birisi, ya da daha çok meraklısı oraya 
gidiyor. Şehir merkezindeki lokallerden çok farklı bir yer. Bir kere havasız, 
karanlık bir yer değil. Glencairn metro istasyonuna yürüyüş mesafesinde küçük 
bir dükkan sırasının ikinci katında boydan boya camlı, teraslı, ferah büyük bir 
pub. Bar ve restoran kısmı yemekleri lezzetli, servisi özenli, hatta masaları örtülü 
ilginç bir yer. Kendinizi İstanbul'da hoş bir caz lokalinde gibi hissedebilirsiniz. 
Orada güzel bir müzikle iki saat geçirmek insanı yeniliyor. Hele mevsim bahar 
veya yazsa hemen dışarıdaki yemyeşil ağaçların görüntüsü keyfinize eşlik ediyor. 

O zaman caz meraklılarına 9 Mart'da Chalkers Pub'da buluşalım diyorum. 

Kaynakça: 

Review: Nancy Walker Quartet -- Ottawa Citizen July 3, 2011 -- http://www.ottawacitizen.com/
entertainment/Review+Nancy+Walker+Quartet/5043694/story.html 

Nancy Walker Musician Biography, Canadian Jazz Archive Online -- http://www.canadianjazzarchive.org/
en/musicians/nancy-walker.html 

Artist Nancy Walker Justin Time Records -- http://www.justin-time.com/artists.php?lang=en&aid=275 

Nancy Walker Jazz Pianist -- http://nancywalkerjazz.com 

Chalkers Pub -- http://chalkerspub.com/ 
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Neşeli ve pırıl pırıl, aydınlık günler diliyorum 
hepinize.. Geçen ay masaya yatırdığımız allerji 
konusunu biraz daha didikleyelim istiyorum. 

Hatırlıyor muyuz? Bedenimizin yabancı madde 
olarak tanımladığı, tüm dış etkenlere karşı verdiği 
çok farklı mücadelelerin aşırı olanlarına “allerjik 
tepkiler” diyorduk, değil mi? Bunlar hayli değişik ve 
rahatsız edici yakınmalarla ortaya çıkabiliyordu.  

Esas sorun, çoğunlukla neye karşı alerjimiz 
olduğunu bilmememiz ve tepkinin boyutlarını 
önceden tahmin etmenin imkansız olmasıdır. Hatta 
bazen allerjiler o kadar aniden gelişir ki, neye 
uğradığımızı şaşırırız. Ender rastladığımız bu olay, 
allerjilerin en tehlikelisidir. Yani bir çeşit Pearl 
Harbor baskını gibi şok bir gelişmedir. Kendi 
bedenimizin ürettiği çarpıcı bir gösteridir. Çok şükür 
ki görülme sıklığı çok düşüktür. 

Örneğin kendimizi ya da bir yakınımızı bir piknik 
sırasında böcek soktuğunu varsayalım. Çoğunlukla 
böceğin soktuğu bölge hafifçe şişer, kızarır, kaşınır 
ve ağrı yapar. Bu tip tepkilere sık rastlarız ve 
çoğumuz bunları görmeye alışıktır, haliyle olağan 
karşılarız. 

Amma velakin, pek azımız ise bir minik böceğin 
sokmasına öyle bir tepki verir ki sormayın gitsin.. 
Bağışıklık sistemimiz içinde yer alan tüm birimler, 
hücreler ve maddeler bir anda ayağa kalkar, 
birdenbire olay yerine doluşuveren polis ekipleri, 
devriye arabaları ve askeri komandolar gibi. Tümü 
birden kan dolaşımımızı aniden felce uğratırlar. 

Ve kıyamet kopar, kişinin tansiyonu hızla düşer, 
yüzü sararır, nefes almakta zorlanır, gırtlak su 
toplar, eller, ayaklar şişer, yere düşüp bayılabilir, 
İşte bu tabloya anafilaksi diyoruz ki acilen tıbbi 
müdahale gerektiren bir durumdur. Aynı durumla 
penisilin grubu bazı antibiyotiklerin kullanımı 

sırasında da karşılaşabiliriz. Böyle durumlarda 
hemen ambulans çağırılmalı ve ilkyardım 
uygulamasına başlamalıyız. 

Durun, öyle hemen paniğe kapılmayın, bağışıklık 
sistemimiz normalde bu sıradışı sürprizleri pek 
nadiren yapar. Aslında allerjilerin sıklıkla 
rastladığımız bir biçimi, cildimizde gözlediğimiz türlü 
çeşitli görüntüler veren döküntülerdir. Bunlar 
egzema’dan dermatite kadar farklı isimler alır, epey 
de bir kafa karıştırırlar. Bu döküntüler kızarabilir, 
yanabilir veya kaşınabilirler; bazen hiçbiri de 
olmayabilir. Birkaç saatte kaybolanı da var, aylarca 
devam edeni de var cildimizin bu davetsiz 
misafirlerinin.. 

En basitinden hanımların taktıkları bir bilezik, yüzük 
istenmeyen nahoş bir pembelik hatta ciddi 
kabartılar bırakır ya kolumuzda, parmağımızda, işte 
o allerjinin ta kendisidir; suçüstü yakalar ve 
uzaklaştırırsınız. Genellikle bazı metallerin teması 
ile oluşan bu dermatit etken ortadan kaldırılınca şıp 
diye iyileşiverir. 

Tabii bir de solunum sistemimize fazla mesai 
yaptıran, onu yoran ve hatta iyice zorlayan, astım 
olarak anılan allerjik durumlar da var. Burada 
yabancı olarak algılanan maddenin illa da solunum 
yolundan girmesi şart değil, bazı besin maddeleri ve 
içecekler de çok ciddi nefes darlığı, hatta solunum 
yollarında ciddi kasılmalara yol açarak tıkanmalar 
yapabiliyor. Klasik bir örnek olarak Kuzey 
Amerika’da sıkça rastladığımız yer fıstığı (peanut) 
allerjisi değişik biçimlerde bedenimizi zorlayarak 
hayli sıkıntı verici durumlara yol açabiliyor ne yazık 
ki.  

Ya saman nezlesine ne demeli? O güzelim bahar 
aylarında hapşırma, burun ve geniz akıntısı gibi 
tatsızlıklarla karşı karşıya kalanlarımız, bitki 
tozlarının bazı boya ve kimyasalların bu tip allerjiye 
sebep olduğunu öğrenmiş, hatta tedavi yoluna 
çoktan gitmişlerdir bile. 

Evet, bedenimizin birçok organ ve sisteminde aşırı 
tepkilerle ortaya çıkan bu allerji olayından nasıl 
kurtlacağız? Eğer probleme yol açan bazı maddeleri 
saptayabiliyorsak işimiz hayli kolay; bir daha 

 
Volume 7, Issue 47 Page 16 

 HOP DEDİK ! YAVAŞ GEL BAKALIM ALLERJİ .. Sağlığımız   



Home/Ana Sayfa  

bu yiyeceği yemeyiz, olur biter. Ancak suçluyu 
bulamazsak allerji deri testlerine başvurmamız 
gerekebilir.  Burada bedenimizin aşırı duyarlı olduğu 
maddelerin büyük bir kısmı ortaya konabilir. 
Şiddetli allerji durumlarında aşı tedavisine 
başvurulmakta, bir - iki yıl sürdürülen aşılarla sorun 
kökünden çözümlenmektedir. Ancak genellikle 

hekimin başvurduğu yol antihistamin denilen ilaçlar, 
vitaminler ve bazen kalsiyum tedavisidir. 

Bir sonraki randevuya kadar mutlu ve sağlıklı 
günler diliyorum, hoşçakalın.    

Dr. Haluk Özçelik 
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Merhabalar Sevgili Okuyucular,  

Geçen ay pozitif disiplin yazımızın ilk kısmını 
yayımlamış ve pozitif disiplinin prensiplerinden ve 
hayatın ilk yılında pozitif disiplinin nasıl 
uygulanması gerektiğinden bahsetmiştik. Bu ay da, 
hayatın  ikinci ve üçüncü yıllarında çocuk gelişiminin 
temellerini ve pozitif disiplin stratejilerini örneklerle 
işleyeceğiz.  

Yazımıza ikinci yıl ile başlayalım; Hayatın ikinci 
yılında yani 12-24 ay arasında bakalım çocuk 
gelişimiyle ilgili neler bilmemiz gerekiyor?  

• Bu dönemde bebeğinizin fiziksel 
kapasiteleri artıyor: pek çok bebek 12-15 ay 
arasında yürümeye başlıyor ve tek başına 
hareket etme yetişini kazanıyorlar. 
Yürüyebilmek bebekler için son derece 
büyük bir şey (Burada şu pozitif disiplin 
prensibini hatırlayın “Çocuğunuzun 
perspektifini almak”: Düşünün uzun süredir 
bacaklarınız var ama onları 
kullanamıyorsunuz ama bir gün birden 
bacaklarınızı kullanmaya başladınız. 
Olağanüstü! Bu nedenle pek çok bebek 
yürümeye başladıklarında hiç yorulmak 
bilmezler).  

• Bebeğiniz herşeyi denemek, test etmek 
ister. 13-24 ay arasında bebeğinizi minik bir 
“bilim insanı” olarak düşünebilirsiniz. 
Bebeğiniz aynen bir biliminsanı gibi sürekli 
dünya üzerinde deney yapmaya başlar: 
Tabağımı mama sandalyemden aşağı atsam 
nolur? Babamı ısırsam gene o komik sürat 
ifadesini yapar mı? Köpek mamasını  o 
kaptan yiyor, ben de ondan yeşem nasıl olur 
acaba? Annemin hep bana sıcak gitme dediği 
fırın ne ola ki? Çekmecelerde ne var acaba? 
Babamın iphone’u benim plastik ördeğim gibi 
yüzebilir mi? gibi sürekli soru üretip deneyler 
yapar.  

• Bu yaşta ebeveynlerin disiplinde yaşadığı 
zorluk: Çocuklarının keşfetme isteğini 

baltalamadan, onları doğru davranışa 
yönlendirmek.  

Peki bunu nasıl yapacağız? Gelin bebeğinizin 
keşfetme hevesini kırmadan doğru davranışa nasıl 
yönlendireceğinizi örneklerle inceleyelim:  

Örnek 1: Mama kabını sürekli sandalyeden aşağı 
atan 14 aylık Ayse’ye nasıl yaklaşmalıyız?  

Öncelikle şunu aklınızda tutun Ayşe sizi 
delirtmeye çalışmıyor J  Sadece kabin her 
defasında yere düşmesine çok şaşırıyor.  
Sonra kap düşünce ses de çıkarıyor. Ayşe’ye 
son derece inanılmaz geliyor bu (Burada 
sakin kalmak için kullandığımız prensip ne?: 
Çocuğun perspektifini alma). Peki Ayşe’nin 
yemek kabını atmasını göz mü yummalıyız? 
Hayır. Peki bu duruma nasıl yaklaşmalıyız?  

Sakince Ayşe’ye kabı atamayacağını söyleyip bir 
süre masadan kaldırmalıyız, sonra yemek 
zamanlarını Ayşenin kabı atamayacağı hale 
getiririp Ayşe’nin eşyaları atma deneyini 
yapabileceği güvenli başka bir ortama 
yönlendirmeliyiz (STRATEJİ: YÖNLENDİRME). 
Örneğin Ayşe oyuncak ördeklerini ve gemisini 
küvete atarak oynayabilir. Böylece Ayşenin yer 
çekimini deneyini yapabileceği başka bir ortam 
hazırlamış oluruz.  

Örnek 2: 16 aylık Ali babası onu uyuması için 
yatağa koyduğunda kıyameti koparıyor.  

Gelin perspektif alma prensibimizi tekrar 
uygulayalım: En sevdiğiniz şehirdesiniz, gezmek, 
keşfetmek istiyorsunuz ama birisi gelmiş size 
uyumanız gerektiğini söylüyor. Kendinizi yorgun 
da hissetmiyorsunuz. Uyumak ister misiniz? 
Hayır!!  

Peki Ali’ye nasıl yaklaşmalıyız? Hatırlarsanız geçen 
ay işlediğimiz methodlarımızdan biri rutinler 
kurmaktı (STRATEJİ: RUTİN KURMA). Ali uyku 
zamanı rutininden çok faydalanacaktır. Çünkü şu 
an Ali’ye göre bu uyku olayı birdenbire hiç 
beklemediği zamanda gelen birşey. Oysa ki belli bir 
uyku rutini olsa (mesela babam bana önce ayıcıklı 
pijamalarımı giydirecek, sonra benim sütümü 
içerecek, sonra bana biraz masaj yapacak ve en 
sonunda da gece müziğimi koyup, ışığımı kapatıp 
beni yatağıma yatıracak. Ayrılmadan da beni 
öpecek gibi) Ali çok daha rahat uykuya geçiş 
sağlayacaktır. 
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Rutinler hayatın ilk yıllarında çok önemlidir. 
Bebekler de, herkes gibi, kendilerini neyin 
beklediğini bilmek isterler. Örneğimizdeki minik Ali 
eğer neyin geldiğini bilirse uykuya bu kadar 
direnmeyecek ve bir aktiviteden birden alınıp 
diğerine koyulduğunu düşünmeyecektir. 

Örnek 3: 18 aylık Ozan sebepsiz yere herkese 
vuruyor?  

Hatırlarsanız prensiplerimizden biri çocuğunuzun 
davranışını dikkatlice gözlemlemekti. Ozan’ın vurma 
davranışını düzeltmek için, Ozan her elini vurmak 
için kaldırdığında, elini yakalayın ve nazikçe nasıl 
dokunması gerektiğini gösterin. Yani olumsuz 
davranışa odaklanmaktan çok davranışı 
yönlendirerek olumlu hale getirmeye çalışın 
(STRATEJİ: YÖNLENDİRME) çünkü bu yaşlarda 
çocuklar daha önce de dediğimiz gibi kasıtlı olarak 
yaramazlık yapmazlar çoğu zaman sadece nasıl 
davranacaklarını bilemezler.  

Örnek 4: 20 aylık Lara babasını telefonla 
konuşurken gördü şimdi telefonunu istiyor, babası 
telefonu vermedikçe ağlamaya devam ediyor.  

Şimdi bahsedeceğimiz prensip sizin en iyi 
arkadaşlarınızdan biri olacak. Hatırlarsanız dikkat 
dağıtmaktan bahsetmiştik. Güzel haber şu ki, bu 
yaşta çocukların dikkatleri çabuk dağılabiliyor. Bu 
durumda, Lara’nın babası telefonu gözönünden 
kaldırıp Lara’nın dikkatini başka bir yöne çekmeye 
çalışmalı. Mesela ‘Aaa dışarıda yağmur yağıyor 
Lara, gel bir dakika bakalım/ aa sanırım Lara’nın en 
sevdiği şarkı başladı gel dans etsek mi acaba’ gibi 
Lara’ya ilginç gelebilecek aktivitelere yönlendirmeli.  

Kısacası, 13-24 ayları arasında bebekler yeni 
kazandıkları hareket etme özgürlüğüyle sürekli keşif 
modunda olacaklar, herşey onlara çok ilginç 
gelecek. Siz de sevgi/disiplin dengesini koruyarak, 
rutinler kurarak geçişleri kolaylaştırıp, dikkat dağıtıp 
yeniden yönlendirerek istenmeyen davranışları 
çocuğunuzun keşfetme hevesini kırmadan ortadan 
kaldırabilirsiniz.  

Gelelim 24 ay ve 36 ay arasına yani  pek çok 
ebeveynin tanımıyla ‘terrible two’lara:  

Başlamadan önce bir kere “terrible two” tanımını hiç 
sevmediğimi belirtmek istiyorum. Çocuklara çok 
olumsuzluk yüklüyor bence. Aslında, bu yaştaki 
çocukların hiç de öyle “terrible” olma gibi bir 
niyetleri yok. Sadece bu yaşlarda ‘ben yeterim. ben 
yaparım’ dönemine giriyorlar. 

Burada çocuklar ‘kendi kendine yetebilmenin’ 
tohumlarını atmaya başlıyorlar.  

Eğer bu yetebilme çabaları ‘sürekli yaramazlık 
yapıyor’ gibi görülüp çocuklar cezalandırılırsa 
kendilerinden utanmaya ve becerilerinden 
şüphelenmeye başlıyorlar.  

Evet, bu yaşta tantrumları oluyor çocukların ama bu 
tantrumların çoğu, kendilerini ifade edemedikleri 
için ölüyor.  

Bu yaş aralığında, çocuklar birşeyi 
başaramadıklarında çok yoğun duygular yaşıyorlar 
ve yaşadıklarının ne olduğunu tam olarak 
anlayamıyorlar; ortaya çıkan duygu patlamalarını 
yani tantrumları kontrol edemiyorlar.  

Peki bu yaşlarda çocuklara nasıl yaklaşmalı?  

Örnek 1: Ayfer arkadaşlarıyla buluşacak. Kızı 
Serra’yı da yanında götürecek.  Ayfer günlerdir bu 
günü bekliyor, tam kapıdan çıkacaklarken 25 aylık 
Serra “GİTMEK YOK” diye ağlayıp, ayaklarını yere 
vuruyor.  

Geçen ay bahsettiğimiz stratejilerden biri neydi: 
çocukları disiplin sürecine dahil etme. Peki Ayfer 
burada ne yapabilir? Serra’dan yardım isteyebilir 
“Serracığım çantamı taşıyamıyorum, çantamı 
taşımama yardım eder misin? Arabaya kadar 
çantamı taşır mısın acaba” dediği anda Serra 
yüzünde gülümsemeyle çanta çanta diye gelecektir. 

Örnek 2: Semra 30 aylık oğlu Can’la ve eşinin 
ailesiyle akşam yemeği yiyecek. Sizce Can’ı yemeğe 
hazırlamak için ne yapmalı?  

Hani rutinlerden ve çocukların ne geleceğini bilmek 
istediğinden bahsetmiştik ya, işte burada da Semra 
Can’ı yemekte neyin beklediğine hazırlayabilir. 
Örneğin, tatlım bu akşam babaannelerle yemeğe 
gideceğiz. Orada mama sandalyesi olacak yüksek 
ona oturacaksın. Sonra yemeğimizi yiyeceğiz. Sen 
sıkılabilirsin otururken istersen birkaç oyuncak seç 
yanımızda götürelim (STRATEJI: ÇOCUĞU 
DİSİPLİNİN PARÇASI YAPMA).  

Örnek 3: Peki Can yemekte sandalyesini 
tekmelemeye başladı.  Semra yapma dedi. Can 
durmadı. Semra ‘Can durmazsan kalkıyoruz’ dedi. 
Can yine vurdu. Semra şimdi ne yapmalı??  

Sakince Can’ı alıp “sanırım yemek yemeye hazır 
değilsin Can” deyip masadan kalkmalı 
(Hatırlayın, fazla hoşgörülü anne-baba sözünün 
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arkasında durmazken, pozitif disiplini kullanan anne
-baba mutlaka sözünün arkasında durur). Can’la 
arabaya gitmeli. Can sakinleşip hazır olduğunda 
geri dönmeliler.  

Örnek 4: Can tekrar  aynı şeyi yaparsa?  

Can kesinlikle annesinin sınırlarını deniyor demektir. 
Semra arabaya gitmeyi tekrarlamalı. Zahmetli mi 
bunu yapmak? EVET ama Can’a iyi bir ders 
öğretecek mi? Kesinlikle EVET.  Semra’nın Can’ı 
ortamdan ayırırken ki tutumu çok önemli. Semra, 
Can’a kendisini kötü hissettirmeden (hatırlayın eğer 
sık cezalandırırlarsa ya da kötü oldukları söylenirse 
çocuklar kendinden utanıyorlar, kendine güvenleri 
zedeneliyor) sözünün arkasında durmalı.  

Örnek 5: 27 aylık Batu susadığı için ağlıyor, annesi 
susadığını anladı ve Batu’nun içmek istediği şeyi 
bulmaya çalışıyor. Batu annesinin her gösterdiği 
içeceği reddediyor ve ağlama dozu gittikçe artıyor.  

Annesi içecek seçimini Batu’ya bırakmak yerine ne 
yapabilirdi? İki seçenek sunabilirdi Batu’ya 
(STRATEJİ: SINIRLI SAYIDA SEÇENEKLER SUNMA). 
“Batucugum portakal suyu mu içmek istersin ya da 
elma suyu mu? Hangisi?”  

İlk üç yıl çocuklara sınırlı sayıda seçenek vermek 
genelde iyi sonuç verir. Özellikle çocukların fiziksel 
ihtiyaçları yoğun bastığında tam ne istediklerini 
ifade edemezler.   

Ya da Batu’yu işin daha aktif bir şekilde işin içine 
dahil edebilirdi değil mi? Tamam Batu’çüğüm 
susamışsın. Gel bana yardımcı ol ve ne içmek 
istersin dolapta bana göster şeklinde.  

Örnek 6: 29 aylık Cansu lavaboya ulaşamıyor ve 
ağlamaya başlıyor.  

Bu durumda ebeveyn ne yapabilir? Öncelikle, 
Cansu’nun biraz sakinleşmesini beklemeli. Cansu 
sakinleştikten sonra, Cansu’yu yavaş yavaş çözüme 
doğru yöneltmeli (STRATEJİ: YİNE SÜRECİN 
PARÇASI YAPMAK). Örneğin ‘Hımm, acaba şuradaki 
tabureyi kullansa Cansu ne olur?’ diye sorup 
beklemeli. Bu Cansu sandalyeyi al ve lavaboya 
yetişten çok daha farklı değil mi? Çocuğa bu şekilde 
yaklaşmak, ne yapmasını gerektiğini söylemekten 
çok daha etkili oluyor çünkü çocuğunuzu 
düşünmeye sevkediyor bu.  

Örnek 7: 33 aylık Tuğçe arkadaşlarıyla 
oyuncaklarını paylaşmıyor. 

Paylaşmak küçük çocuklar için çok zor bir kavram.  
Öncelikle paylaşmanın ne olduğunu çok 
anlamıyorlar. Paylaşmayı en iyi kendiniz paylaşarak 
model edebilirsiniz. Siz paylaşırsanız, çocuğunuz da 
paylaşmayı öğrenmeye başlayacaktır.  

Umarım örneklerle stratejileri anlatmak size 
yardımcı olmuştur. Sizin paylaşacak örnekleriniz ya 
da sorularınız var mı? Gelecek ay bu yazı dizisine 
devam edeceğiz ve tantrumları ve ailelerin çok 
kullandığı ‘time out’ yönteminin pozitif disiplinde 
nasıl kullanıldığından bahsedeceğiz.  

Disiplin üzerine görmek istediğiniz başka yazılar var 
mı? Eğer varsa ve bizlerle paylaşmak istediğiniz 
örnekleriniz varsa, iletişim adresim: 

sevda.akilli@yahoo.ca  

Hepinize harika bir ay diliyorum,  

 

Sevgilerimle, 
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Onur Ulu 

Onurulu725@hotmail.com  

 

 

Nanoteknoloji maddenin atomik ve moleküler 
bazda kontrolüne dayalı bir bilim dalıdır. Peki bu ne 
demek? Nanoteknolojinin kullandığı birimler insan 
gözünün ayırt edebileceğinden çok küçüktür, 1 ila 
100 nanometre (1x10-9metre) düzeyindedir. 
Nanoteknoloji bir çok malzemede ve cihazda aktif 
kullanılmaktadır. Günümüzde devletler parlak 
geleceği olan nanoteknoloji üzerine araştırmalar için 
milyarlarca dolar harcamaktadır.  

Nanoteknolojinin tıp ve elektronik gibi bilim 
dallarında işlevi olduğu gibi, enerji üretimi için de 
araştırmalar sürmektedir. Örneğin tıpta tümör 

tedavisi gibi uygulamaları mevcuttur. Nanoteknoloji 
sayesinde yapılabileceklerin ucunun açıklığı, bizleri 
şimdiden sabırsızlandırıyor. 
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Resim: Nano ölçekte geometriler çıkartabilen bir printerin 
ürünü 

9th Annual International Leadership Training Programme:  
A Global Intergenerational Forum 

Celebrating 64 Years of the Universal Declaration of Human Rights 

August 9-18, 2013 

University of Connecticut 
Storrs, CT 06269 

USA  

Application deadline is March 8, 2013.  

http://www.unescochair.uconn.edu/upspecialevents.htm#information 
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Melek Yatırımcı Ağları  

 Emre Yurga 

emreyurga@me.com 

 

 

Bu ay ki Telve’de, size Leyüze Kozanoğlu’ndan 
bahsetmek istiyorum.  Kendisi 2000 yılında öğrenci 
olarak geldiği Kanada’da finans dünyasının Melek 
Yatırımcı Ağları (Angel Investor Networks) olarak 
bilinen farklı bir alanında kariyerini başarıyla 
sürdürüyor.  Melek Yatırımcı kavramının hem Telve 
okuyucularının hem de yenilikçi girişimcilerin ilgisini 
çekeceğini düşündüm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyüze,  akademik olarak ekonomi ve finans 
alanında uzmanlaşmış ve Yüksek Lisansını McGill 
Üniversite’sinde Biokaynak Mühendisliği – 
Birleştirilmiş Su Kaynakları Yönetimi üzerine 
yapmış. Melek Yatırımcı kavramı ile tanışması 
Ontario Melek Teşkilatları Ağı (The Network of Angel 
Organizations Ontario) ile olmuş. Bu organizasyon 
genellikle Sosyal Girişim (Social Enterprise) olarak 
bilinen kendi hissedarlarını memnun etme odaklı 
olmayıp, daha çok yenilikçi ve ayni zamanda insan 
ve çevre sağlığı odaklı kurumlara finansal ve 

stratejik destek sağlıyor. Leyüze bu organizasyona 
geliştirme yöneticisi sıfatıyla yardım etmiş. Kendi iş 
kapsamı çerçevesinde çalıştığı kuruma Ontario’da 
yeni yatırımcı gruplarını yaratmakta, kendi 
ağlarındaki başarılı melek yatırımcıların yenilikçi 
yöntemlerini, bilgi ve eğitim araçlarını geliştirmede 
yardımcı olmuş.  Bugünlerde ise Keiretsu Forum 
(www.keiretsuforum.com) olarak bilinen dünyanın 
en büyük Angel ağının Toronto oluşumunun 
kurulumuna yardım ediyor.  Keiretsu Forum 
dünyanın birçok ülkesinde oluşumları olan bir 
topluluk. Şu anda Kanada’da Vancouver ve 
Toronto’da dernek bölge kuruluşları bulunmakta. 
Leyüze’nin hedefleri arasında önümüzdeki 5 yıl 
içerisinde Ottawa ve Montreal’de de dernek bölge 
kuruluşu açmak varmış.  

 

 

 

 

 

 

 

Leyüze’nin belirttiğine göre melek yatırımcılar, 
yaşadıkları ülkelerin finansal kurumlarının tanımına 
göre akredite olup, henüz yolun başında olan bir 
girişime, büyümesi ve gelişmesi için ortak 
oluyorlarmış.  Kendisinin deneyimleri çerçevesinde 
melek yatırımcıları genelde başarılı, yenilikçiliğin 
merkezinde olan iş kadınları ve adamları olarak 
tanımlanmaktaymışlar. Bunun yanında kendileri gibi 
başarılı, yaratıcı olan girişimcilere mali desteğin 
yanı sıra tecrübeleri, bilgileri ve profesyonel iş ağları 
vasıtasıyla da yardımcı oluyorlarmış. Risk sermayesi 
(Venture Capital) şirketleri ile melek yatırımcılığı 
arasında ki fark, yatırım sermayesinin hacmi ve 
melek yatırımcılarının daha yenilikçi fikirlere öncelik 
tanınması anlamında farklılaşmaktaymış. Melek 
yatırımcılar genelde 250 bin ile 2 milyon dolar 
arasında büyüme sermayesine ihtiyacı olan 

Foto: Yedman  

Foto: Yedman  
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başlangıç aşamasında ki küçük şirketlere yatırım 
yapıyorlarmış. Leyüze, risk sermayesi (Venture 
Capital) şirketlerinin ise 2 milyon doların üzerinde 
büyüme sermayesine ihtiyaç duyan şirketler ile 
çalıştığını belirtti. 

Yukarıda ki diyagramda melek yatırımcıların 
Keiretsu Forum ile çalışmak istedikleri takdirde, 
projelerinin oluşum aşamasında geçecekleri 
basamaklar belirtilmiş.  Bu konularda daha detaylı 
bilgilere http://www.nao-ontario.ca/ ve 

www.keiretsutoronto.ca internet sitelerinden 
ulaşabilirsiniz.  

Leyüze Kozanoğlu’na Telve Magazine olarak 
çalışmalarında başarılar diliyoruz.  

 Melek Yatırımcı Ağları  
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Telve’ye fotoğraflarıyla katkıda bulunan Yunus Emre Doğan'ın profesyonel fotoğrafçılık hayatı 2006 
yılında Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e yerleşmesiyle başladı. Güney Amerika'da yaşadığı dönem 
boyunca Buenos Aires'te katıldığı sergilerin yanı sıra fotoğrafları Cumhuriyet Gezi, İzmir Life gibi 
dergilerde, Dünya Kadar Bilgi adlı kitapta ve çeşitli gezi sitelerinde yayımlandı. 2010 yılından beri 
Toronto'da yaşayan İzmirli fotoğrafçının bu süre içerisinde çalışmalarına Metro, Blogto, Torontoist ve 
Toronto Guide gibi yayın organlarında yer verildi.  Geçtiğimiz günlerde BlogTo tarafından düzenlenen The 
Photo of the Year 2012 yarışmasını kazanan Yunus Emre'nin fotoğraflarına www.yedman.ca adresinden 
ulaşılabilir.  
 
http://www.blogto.com/city/2013/02/the_2012_photos_of_the_year_final_round/ 



Bisiklet Sevdası 

  Erkan Sarıoğlu  

  erksar@hotmail.com  
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Bisikletle Kanada 

Ontario eyaletini 25 günde geçtiğimiz için yazılarımı iki bölümde tamamlayabileceğim. Bu sayıdaki 
yazım iki bölümün ilki oluyor. 

Bugün 19 Temmuz 2011 ve turumuzun şimdiye kadar olan en uzun mesafeli günü.  178 km’lik bir 
sürüsten sonra Batı’dan yola çıktığımızdan beri beşinci eyalet olan Ontario’ya gireceğiz ve bu akşam 
Kenora’da kalacağız. Mesafenin uzun olması bir yana bugün aynı zamanda en sıcak günlerden biri. 
Temmuz ayında  tüm Ontario’da ve Manitoba’nın doğu bölgelerinde büyük bir sıcaklık yaşanıyor. Gün 
ilerledikce hava ısındı. Durduğumuz bir kafenin önünde olan termometre güneş’te 50 dereceyi 
gösteriyordu. Benim hesabıma göre bütün gün toplam 7 litre sıvı içtim, buna rağmen akşam saatinde 
Kenora’ya vardığımızda bırakın kilo almayı, 1-2 kilo da üstüne verdiğimden emindim. Fakat içinde 
yaşadığım Ontario eyaletine varmak benim için çok sevindiriciydi, çünkü artık evime ve aileme daha da 
yaklaştığımı hissetmeye başladım. 

Kenora’da bir gün dinlendikten sonra Kuzey Ontario yollarında sürmeye başladık. Buraları ‘Canadian 
Shield’ dedikleri büyük bir granit tabakasının üstüne oturmuş bölgeler. 

Bisikletçiler arasında genel  bir centilmenlik anlaşması vardır. Yolda kalan birine daima yardımcı olunur 
ve yoluna devam etmesi sağlanır. Bugün beraber sürdüğümüz gruptaki bir sürücünün devamlı geride 
kalması üzerine ne olduğunu sorduğumuzda, bisikletinin disk’li frenleri olduğunu  ve freninin sürekli 

ONTARIO (ON) (İki bölümün ilki)  

Baş Şehri Toronto 
En Büyük Şehri Toronto 
Resmi Dil İngilizce  
Konfederasyona giriş 1 Temmuz 1867 (QC, NS ve NB ile 1inci) 
Yüzölçümü Alan 1,076,395 km2 (4üncü) 
Kanada’ya olan oranı 9,984,670 km2  nin % 10.8’i 
Nüfus (2010) 13,210,667 (1inci) 



tekerleğine sürttüğünü ve dolayısıyla hızının kesildiğini söyledi. Hemen tüm grup durduk ama beş kişilik 
grubumuzda kimse disk frenlerinden anlamıyordu. Fakat işte teknoloji’nin yararı; ben hep yanımda 
taşıdığım iPhone’umu çıkardım ve Google’da bir ‘rubbing disc brakes’ araması yaptım. Karşımıza çıkan 
sesli ve görüntülü YouTube klibi bize bu sorunun  adım adım nasıl çözüleceğini anlattı ve beş dakika 
sonra arkadaşımız gayet mutlu bir şekilde bizlerle beraber aynı hızda yoluna devam etmeye basladı.  

Artık Manitoba’nın düzlüğünden çıkıp tamamiyle kayalık, ormanlık ve bolca gölleri olan, daha yeşillik ve 
güzel doğası olan Ontario’da sürmenin zevkini çıkarıyorduk.  Bu arada Toronto’nun Ontario gölü 
kıyısından başlayan ve 1,896 km uzunluğu ile dünyanın en uzun yolu olarak bilinen Yonge Street’in, yani 
11 no’lu yolun en kuzey noktasını da görmüş oldum. Taylor’s Cove’daki gün doğuşunu unutamayacağım.   

 

 

 

 

 

Kuzey Ontario’da Thunder Bay’e yaklaşırken Arktik/Atlantik Su Bölümü Çizgisi’ne vardık. Burada 
nehirlerin Güney’e gidenleri Büyük Göllere ve dolayısıyla Atlantik Okyanusuna, Kuzey’e  gidenleri de 
Hudson Körfezine ve dolayısıyla Arktik Okyanusuna akıyorlar.  

 

 

 

 

Ontario’nun kuzeyinde Doğu Standart Zamanı’na geçerek yeni bir zaman dilimine girdik. Böylelikle 
ailemin bulunduğu aynı zaman dilimine girmiş oldum ve bundan sonraki telefon görüşmelerimin daha 
kolay olacağından dolayı sevinçliyim. 

Thunder Bay’de Lakehead Üniversitesinin yatakhanelerinde kaldık ve uzun 
bir aradan sonra çadırımda yerde değilde üstü kapalı bir binada normal bir 
yatakta yatmanın zevkini tattım. Bir günlük moladan sonra Thunder Bay’in 
çıkışında tarihe adını yazdırmış ve milyonlarca insana azmiyle ve irade 
gücüyle örnek olmuş genç bir Kanadalı atletin anıtını ziyaret ettik. Terry Fox, 
kanserle mücadelesinde tek bacağını kansere kaybettikten sonra takma 
bacakla Kanadanın en doğu noktası olan St. John’s, New Foundland’den 
çıkıp Kanadanın en batı noktası olan Victoria, British Columbia’ya koşarak 
varma (Ümit Maratonu) amacını maalesef 143 gün ve 5,373 km sonra 

Thunder Bay’de kansere yenilerek noktalamak zorunda kalmıştı. Tüm bisikletçi arkadaşlarımla beraber 
anıtı önünde Terry Fox’u saygıyla andık. 
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Günün sonuna doğru sol bacağımın arkasında bir kasılma hissettim. Geçer sandım fakat geçmedi ve 
aksine gittikçe beni zorlamaya başladı. Beraber sürdüğümüz arkadaşlara beni bırakıp devam etmelerini 
söyledim hepsi gitti fakat bir tanesi, Keith, benimle beraber  gideceğini söyledi ve benimle kaldı. 
Sağolsun epeyi yavaş bir tempoyla kampa en son varan bisikletçiler olduk ama en azından bana 
arkadaşlık etmiş oldu Keith. Kampta bisikletçilerin arasında iki hemşire bir de Kinesiyoloji okumuş olan 
bir genç vardı. Onlar baktılar, teşhisleri adele çekilmesiydi (pulled a hamstring) ve tavsiyeleri bol bol buz 
koymak ve verdikleri egzersizleri, stretch’leri yapmak. Hemşirelerden bir tanesi tura bir iki gün ara verip 
dinlenmemi önerdi. Fakat hergünümüz planlı olduğu için benim birkaç gün bir yerde kalıp dinlenmem 
hem bütün planlarımı alt üst ederdi hem de sonra bizim takıma yetişmem çok zorlaşırdı. Ayrıca turun 
başından beri bize verilmiş olan rotanın her santimini bisikletimle sürerek görme idealimin 
bozulacağından böyle birşeyi göze alamayacağımı söyledim ve ne pahasına  olursa olsun herkesle 
beraber yoluma devam etmeye karar verdim. 

 

 

 

 

 

 

Bugün turdaki 36ıncı günümüz ve turun yarısını geride bırakmış durumdayız. O yüzden tur organizatörü 
bize öğlen ‘yarı-yol yemeği’ verdi ve üstüne yediğimiz dondurma da çok güzel gitti. Herşey güzeldi  ama 
sol bacağımdaki ağrı hala bana ızdırap veriyordu. Yavaş yavaş bile olsa halen yola devam edebiliyordum. 
Sadık dostum Keith halen benimle beraber sürüyor ve konuşmalarımızla bana ızdırabımı unutturmaya 
çalışıyordu. 148 km’lik günümüzün sonunda Keith’e teşekkür ettim, gerçekten onun desteği olmasaydı  
bugünü herhalde bitirmekte çok zorlanırdım. İşte bu tür şeyleri bu bisiklet grubumuzda  görmeye alıştık. 
Bu tur sanki askerlik gibi birşeydi ve birbirimize karşılık bile beklemeden yardım ediyorduk ama şayet 
kendi  başımız derde düşerse sorgusuz sualsiz aynı yardımı göreceğimizi de biliyorduk.  

Son iki günüm arkadaş desteği açısından mükemmeldi. Bugün 163 km yolumuz vardı. Artık kimseyi 
benle gelmeye zorlamamak için Keith’e akşamdan ben yarın yalnız gidiyorum diye söyledim ve sabah 
erkenden 6’da yola çıktım. Bacağımın dayanabileceği uygun yumuşak bir vites bulup taktım ve yoluma 
devam ettim. Kendimi çok zorlamıyordum, yalnız yokuş aşağı inişlerde en büyük vitesime takıp sürat 
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ve zaman kazanabilmek için tüm hızımla iniyordum. White Lake’a yaklaşınca hep adını duyduğum 
’Barrick Gold’ altın madenlerini gördüm. White Lake hakikaten çok güzel manzaraları olan bir göldü. 
Masallara ve filmlere adı geçen Winnie-The-Pooh adlı yavru ayı buradaki White River’da bulunmuş. 
Rotamız bir müddet sonra beni Wawa’ya getirdi. Burada Kanadanın meşhur yaban kazının dev bir yapıtı  
vardı. Buraya ilk yerleşen Ojibway yerlilerinin dilinde Wawa yaban kazı demekmiş. Burası da adını ondan 
almış. Yolun devamında Süperior gölünün en güzel plajlarından bir olan ‘Old Woman Bay’ plajına 
uğramadan geçemedim. Bugünkü 163 km’lik yolu her saat başı yolda durup bacağıma masaj yaparak 
nihayet sonunda başarıyla tamamlayabildim. Anladığım kadarıyla bu ağrı uzun bir süre benimle olacak, o 
yüzden bu ızdıraba katlanmayı öğrenmem gerektiğine inandım.  

Bugün yine yola yalnız devam ediyorum. Thunder Bay’den beri Ontario’nun bu Kuzey kısmı bayağı 
medeniyetten uzak bir bölge. İlk kez olarak iki gündür cep telefonlarımız çekmiyor, tabii aynı zamanda 
İnternet’e de ulaşımımız yok. Fakat yolda bulduğum ufak bir dükkanın sahibi bana uydu telefonunu 
kullandırttı ve “dünyanın neresini istersen arayabilirsin çünkü ücretsiz” dedi. Ben de hemen eşimle 
görüştüm ve durumumuzu anlatıp merakını giderdim.  

Bugün yine harika yerlerden geçtim. Süperior gölü gerçekten çok güzel. Büyük Gollerin arasında en 
büyük olanı. Yüzölçümü açısından dünyanın en büyük tatlı su gölü ve aynı zamanda da Sibirya’daki 
Baykal gölü ve Doğu Afrika’daki Tangayıka gölünün ardından hacım olarak dünyanın üçüncü büyük gölü. 
Kumunun rengi beyaza yakın olduğu için, suyunun rengi turkuaz gibi görünüyor ve neredeyse Karayip 
adalarının plajlarını ve denizlerini anımsatıyor.  

Lake Süperior Provincial Park’ın içindeki Agawa Rock, M.Ö. 500 yıllarında Kuzey Amerikaya ilk yerleşen  
Ojibway yerlilerinin kayalara yaptığı piktoğraflarla doluydu. Bunların arasında en önemlisi ‘Misshepehieu’ 
adlı boynuzlu büyük vaşak (Great Lynx) idi. Onu görebilmek için zorlu kayalık yerlerden geçip su 
kenarındaki büyük Agawa kayasına eriştim ve Misshepehieu’yu kendi gözlerimle görüp resmini çektim. 

 

 

 

 

 

Ertesi günü Sault St. Marie’ye vardık. Bugün mola günümüzdü ve aynı zamanda temizlik günüydü. Traş 
olanlar, saçlarını kesenler ve hatta bacaklarındaki ve kollarındaki fazla kılları aldırıp sonra çığlık atanlar 
da vardı. Ben ise aşınmakta olan arka tekerleğimi ve 4,500 km yapmış olan zincirimi değiştirip, 
bisikletimi iyice temizleyip, yağladım ve turun en uzun (172 km) günlerinden biri  olacak olan yarına 
hazırlandım. 
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Böylelikle Ontario’nun ilk bölümünü 14 gün içinde 1,566 km katederek tamamlamış oldum. Gelecek 
sayıda Ontario turumun son bölümünde buluşmak üzere … 
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D U Y U R U 

MUTLAKA BILMENIZ GEREKEN FIRSATLAR…

EFNAN ABACIOGLU  - efnana@rogers.com

JERRY COPUROGLU  - jerry@jcprofessional.com

KUTHAN ERGINBILGIC  - mkuthan.erginbilgic@investorsgroup.com

VERGI, EMLAK & YATIRIM

2 NISAN, 2013, 19:00 YORKDALE

(YERIMIZ KISITLI OLDUGU ICIN ILK ARAYANLARA ONCELIK VERILECEKTIR.)

Ucretsiz seminer (working dinner) rezervasyonunuz icin :



TelVergi 

Jerry Çopuroğlu, TEP, CGA 

jerry@jcprofessional.com 

 

Bundan iki ay önceki yazımda iş sahibi vergi 
mükelleflerinin kayıtlarını ve evraklarını ne şekilde 
saklayabileceklerini ve kağıtsız vergilendirme 
sistemi üzerinde bazı görüşlerimi bildirmiştim. 

Bu ayki yazımda ise artık iş sahibi mükelleflerin 
dışında sade vatandaşların da kağıtsız 
vergilendirmeye alışmalarının gerektiği üzerinde 
duracağım. 

Bu yıl önemli bir değişiklik artık vergi 
beyannamelerini 
profesyonel kişilere 
hazırlatan mükelleflerin bu 
beyanlarını posta ile 
gönderemeyeceği 
konusunda baslayacak olan 
uygulamadır. Eğer bu kişiler 
ücret karşılığı beyanname 
hazırlatıyor ve bu 
beyannameyi elektronik 
olarak değil de postayla 
gönderiyorlarsa, bunun 
karşılığında beyanname 
başı maliyeye $25.00 ceza ödemekle karşı karşıya 
kalacaklar. 

Bundan başka yeni bir uygulama da 2016 yılından 
başlamak üzere artık Kanada maliyesinin (CRA) 
vergi iadesi göndereceği kişilere çeklerini 
postalamak yerine banka hesaplarına direkt deposit 
uygulamasına başlayacak olmasıdır.  

Bunlara bakarak artık kağıtsız vergi devriminin 
hızlanarak yayıldığını söylemek yerinde olur 
sanıyorum. Bu da artık internet erişimi olmayan 
mükellefleri hem bu gibi duyurulardan zamanında 
haberdar olamamak, hem de beyanlarını gerektiği 
şekilde yapamamak gibi zor bir durumda 
bırakabilir.  

Kanada maliyesi (CRA) bu kağıtsız bildirim 
uygulamasını yaygınlaştırmak için ve elektronik 

vergi gönderimini teşvik etme kararlılığıyla, bu yıl 
nüfusun çoğunluğuna gelir vergisi beyannamelerini 
posta ile göndermeyi durdurmaya karar verdi.  

Bu değişiklik için hiçbir resmi duyuru yapılmadı. 
Bunun yerine, federal vergi toplama bürosu 
geçtiğimiz yıl posta yöntemini kullanan 10 milyon 
Kanadalı’ya mektuplar gönderdi ve onları üç 
alternatiften birini seçmek yoluna yönlendirdi:  

- Postaneye gidin ve geleneksel vergi 
paketinizi kendiniz alın, 

- Maliye’nin resmi internet sitesinden vergi 
paketini kendiniz indirin, 

- 1-800-959-2221 numaralı telefondan, vergi 
paketinizin adresinize 
postalanmasını talep edin. 

Bunun dışında geçen 
yıllarda birçok kişi 
tarafından uygulanan 
telefonla vergi beyanında 
bulunulması sistemi de bir 
opsiyon olmaktan çıkarıldı.  

Hiç kuşkusuz bu yeni 
uygulamalar, özellikle yaşlı 
emekliler için zor bir durum 
oluşturmaktadır. Aylık 

telefon harcamalarını bile kısıtlı bir bütçe ile idare 
etmeye çalışanlar, şimdi bir de internet ile 
uğraşmak zorunda kalacaklardır. Bunlara birçok 
bankaların ve Bell Canada’nın da artık kağıtsız 
uygulamaya geçmiş bulunmaları ve kağıt olarak 
faturaların talep edilmesi durumunda ek bir ücret 
talep etmeleri sıkıntı yaratacak gibi görünüyor.  

Vergi sisteminin temelde “adil olması” gerekliliği 
düşünülürse alınan bu kararların ne kadar adil 
olduğunu siz okurlara bırakıyorum.  

Geçenlerde rastladığım bir habere göre, bu 
değişikliği savunması istenen bir vergi dairesi 
yetkilisi, bu kararların hükümetin “atık azaltma 
süreci”nin bir parçası olarak alındığı ve geçen yıl 
mükelleflere doldurulması için postalanan vergi 
beyanname formlarının içinde 1.3 milyon 
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kullanılmayan form olduğu (Sekiz milyon 
kullanılmıştır) ve bu yüzden bunun maliyeti ve atığı 
kısıtlama amaçlı bir tedbir olduğunu savunduğunu 
okudum.  Bundan ayrı olarak da Ottawa’nın 
davasını desteklemek amacıyla, posta ile gönderilen 
bir beyanın işleminin, elektronik olarak gönderilen 
beyana kıyasla,  dört kat daha fazla maliyeti 
olduğunu da sözlerine eklemiş sayın yetkili.  

Bu federal maliye uzmanları için zorlayıcı bir 
argüman olabilir. Ancak internet erişimi veya 
becerileri olmayan Kanada’lılar için CRA’e  vergi 
yazılımını indirmek veya internet aracılığıyla hassas 
kişisel verileri iletmek , tasarruf edilmek istenen bu 
tutarlardan daha fazla risk teşkil ederek, külliyetli 
bir maliyet oluşturabilir.  

Kanada maliyesinin web sitesine göre, Kanadalıların 
üçte ikisi dijital yolla beyanda bulunmaktadırlar. 
Ama bu istatistik yanıltıcı olabilir. Bu mükelleflerin 
çoğu beyanlarını kendi hazırlamazlar Bu kişiler 
vergi islemlerini elektronik beyanın zorunlu olduğu 
profesyonel vergi hazırlayıcılarına yaptırırlar.  

Elektronik olarak gönderilen beyanların bir başka 
olumsuz yönü de şudur:  

Vergisini kağıt üzerinde hazırlayan ve postalayan 
mükellef, anlamadığı bir konuda beyan formunun 
üzerinde bir satır boş bırakarak veya soru işareti 
koyarak bılgı ve anlayışının eksikliğini gösterebilir 
ve hesaplamayı vergi dairesine bırakarak doğacak 
cezadan, bir ölçüde kaçınabilir. Ancak elektronik 
gönderimde bunu yapmak imkansız olduğundan, 
maliye ile iletişim yolu da engellenmiş 
bulunmaktadır.  

Peki alınan bu kararların geri dönüşü olabilir mi?  

Maalesef gelişen teknoloji, alınan kararların bununla 
kalmayacağını ve önümüzdeki yıllarda daha fazla 
teknoloji yardımına başvurulacağını gösteriyor. 
Kimbilir belki bir gün artık vergi müfettişleri bile 
yavaş yavaş ortadan kaybolacaklar ve teftiş 
edilecek tüm kayıt ve evrakların bilgisayara 
yüklenmesi talep edilerek, herşeyin bilgisayarlar 
tarafından yapılması da sağlanacaktır. 

Dolayısıyla bu yıl eğer içimizde, vergi formlarının 

postadan gelmesini bekleyenlerimiz varsa 
kendilerini yormaması ve değerli zamanlarını başka 
şeylerle harcamalarını tavsiye edeceğim.  

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

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı yazarın 
konuyla ilgili kişisel derlemeleri ve genel 
görüşleri/yorumları olup, tüm hakları yazara 
aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısının 
tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. 
Ancak alıntılanan köşe yazısının bir bölümü, 
alıntılanan köşe yazısına aktif link verilerek 
kullanılabilir. 
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Şu anda öyle bir yerdeyim ki, kendimi 
Türkiye’mde, doğup büyüdüğüm yerde gibi 
hissediyorum.  

Yeşilin sarıp sarmaladığı, sonunu göremediğim bir 
doğanın tam ortasındayım.  Arkamda yeşil 
yapraklarıyla ağaçlar, karşımda masmavi bir deniz 
ve ardında yine yeşillere bürünmüş, bu güneşli 
havada net seçilebilen dağlar.  

Hafif esintiyle ağaçlardaki yaprakların çıkardığı 
seslerle, dalgaların ince ince kıyıya vuruşu birbirine 
karışıyor.  Saçlarım uçuşuyor yüzüme, 
omuzlarımdan aşağı dökülüyor, kokusu geliyor 
burnuma…  Elbisemin eteği hafif havalanıyor 
oturduğum yerde; kapatmaya bile gerek 
duymuyorum…  Sonuna kadar tadını çıkartıyorum 
bu hafif rüzgarın…  

Masmavi bir deniz önümde…  Suyun dibini 
görebiliyorum buradan.  Güneş vuruyor denize, ışıl 
ışıl parlıyor gözümde.  Şu an Türkiye’min denizine 
bakıyor olsaydım, ancak bu kadar huzurlu olurdum.  
Kafamda hiçbir şey yok, sadece deniz var, güneş 
var, ben varım, ayağımın üzerinde gezinen küçük 
bir böcek var.  Huzur var.  

İnanılmaz bir kokusu var buranın.  Yeni biçilmiş 
çimlerin kokusu, arkamdaki ağaçların üzerindeki 
çiçeklerin kokusu, tuzlu denizin kokusu, benim 
yasemin kokum…  

Kimse yok etrafta, tek başımayım.  Ama çok 
uzaklardan, göremediğim bir yerlerden çocuk 
sesleri geliyor.  Deniz kıyısında suyla oynayıp, 
gülüşüyorlar.  Genç bir kadın biraz ötede oturmuş, 
mutlulukla izliyor çocuklarını.  O da gülüyor onlarla 
birlikte.  Elinde makinesi, kızlarının mutluluklarını 
ölümsüzleştiriyor.  Arkasından bir el dokunuyor 
önce omzuna, saçlarını okşuyor sonra o el.  Sevdiği 
adam bir öpücük konduruyor saçlarına ve koşuyor o 
mutluluk karesinin içine doğru…  

Ben de gülümsüyorum.  Böylesine huzur ve 
mutluluk dolu yerde daha fazla kalmak istiyorum.  
Şöyle bir arkama bakıyorum ve düşünüyorum…  
Burası benim, burası ait olduğum yer.  Burada 
yaşamalı, burada yaşlanmalı… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tam şu sık ağaçların önünde, hani o resimli çocuk 
kitaplarındaki gibi küçük, sevimli, ahşap bir ev.  
Kendi ellerimle ekip, büyüttüğüm, sabah 
uyandığımda odamın penceresini açtığımda 
görebileceğim mis gibi kokularıyla leylaklar.  Aşağı 
inip, önce çay suyunu koyuyorum.  Sonra çıkıp 
birkaç salkım leylak topluyorum bahçemden ve su 
dolu vazoma yerleştirip, birazdan kahvaltı edeceğim 
balkondaki masama koyuyorum.  Çayım 
demlendiğinde kahvaltıya oturuyorum, masmavi 
denizin karşısında.  Gazete yok, televizyon, radyo 
yok.  Kitaplarım var sadece.  Bir elimde kitabım, bir 
elimde çayım; bir gözüm kitapta, bir gözüm denizin 
ışıltısında; bir kulağım dalgaların sesinde, bir 
kulağım ağaçların hışırtısında, gönlüm huzurda…  

Bir üşüme geliyor birden.  Farkediyorum ki, aslında 
hiçbir şey Türkiye’me benzemiyor. 

Deniz aynı değil, dalgalar denize böyle vurmuyor. 
Rüzgar, ağaçlar da aynı değil.  

Huzur yok. 

O iki kız çocuğunun gülüşmeleri yok. 

Aşk yok. 

Mutluluk yok. 

Hiçbir şey aynı değil. 

Ben de zaten burada değilim.  

DG  

16 Ağustos 2012  
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Ben sinema sever insanım, ama Oskar 
ödüllerini hiç izlemem. Sadece ilk 20 

dakikasına ve son yarım saatine bakarım, çünkü en 
büyük ödüller zaten o zaman verilir. Gerisi bana çok 
sıkıcı gelir. Bu sene de eşim oturma odasında 
ödüllere bakıp her 10 dakika da bir "bak kimi 
gösteriyorlar" derken ben de yan odada çok 
sevdiğim "The Walking Dead" dizisini izliyordum.  

Bildiğiniz gibi Argo bu sene en iyi film ödülünü 
kazandı. Filmin bütün İran'da geçen sahneleri 
İstanbul'da çekilmiş. Hele özellikle Sultan Ahmet 
Camii ve Aya Sofya'yı gösteren sahneler Türkiye 
için güzel bir reklam olmuş bence. Haliyle Oskar'ı 
da kazandığı için film milyonlara ulaşacak. Bu ay bu 
filmden bahsetmek istiyorum.  

Argo, 1979 İran rehine krizi sırasında altı Amerikalı 
diplomatın Kanadalı diplomatlar ve CIA'nın 
sayesinde kurtarılmasını konu alıyor. Başroldeki CIA 
ajanı Tony Mendez, Amerikalı diplomatları Argo 
isminde sahte bir bilim kurgu film ekibi olarak 
gösterip ülkeden çıkarıyor. Gerçek olaylara dayalı 
bir film. Ben genelde sözde gerçeğe dayalı (based 
on a true story) filmleri tarihi yönden pek ciddiye 
almam, çünkü sonuçta her film, her öykü aslında, 
izleyeni (okuyanı) sarabilmek için bazı kurallara 
uymak zorundadır. Onun için bu tip filmlerin büyük 
bir kısmı kurmacadan ibarettir. Bu da doğaldır 
dediğim gibi. Ama tabii ki izleyici olarak çoğumuz 
"based on a true story" yazısını görünce sanki 
dakikası dakikasına aynı şekilde yaşanmış gibi bir 
hisse kapılırız. Bir yönden de filmden duyduğumuz 
heyecanı da bu arttırır. Bu konudan bahsetmemin 
sebebi bu yüzden Argo'dan bazı insanların duyduğu 
rahatsızlık. Piers Morgan Tonight programında 
zamanın ABD başkanı Jimmy Carter, asıl 
kahramanların Kanadalı diplomatlar olduğunu ve 
kurtarma operasyonun yüzde 90'inin onlar 
sayesinde gerçeklistiğini açıkladı. Aynı zamanda 
bazı programlar filmde Kanada'lılara yeteri kadar 
kredi verilmediğini, asıl olayların nasıl cereyan 
ettiğini detaylarıyla yayınladılar. Aynı zamanda bazı 

Türk gazetelerinde film İranlıları kötü gösteriyor 
gibisinde yorumlar çıktı.  

Bana sorarsanız her film sonuçta çoğunlukta 
kurmacadan ibaret olduğu için, tarihi olarak doğru 
mu yanlış mı benim için önemi yok. Ben sadece 
sinemasal olarak güzel mi değil mi ona bakarım. 
Bence ortalamanın biraz üstünde bir yapımdı. Hatta 
son 40 dakikası, sonunda diplomatların 
kurtulacağını bildiğiniz halde, nefes nefese 
heyecanlıydı. Gerçekten de senaryosu çok iyi 
yazılmış ve yönetilmiş. Ama Oskar'lık mıydı, bence 
hayır. Mesela Life of Pi,  Silver Linings Playbook, 
Lincoln ve Django Unchained, bu filmden daha 
güzeldi yapım olarak. 

Bunların hepsi bir yana, dediğim gibi Oskar 
ödüllerinden hoşlanmam. Onun için aslında Argo 
kazanmış mı kazanmamış mı benim için pek önemli 
değil. Size tavsiyem AMC'deki "The Walking Dead" 
dizisine bakın. Olmadı HBO'da "Game of Thrones". 
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Be Un-Reasonable 

“If the misery of our poor is 
due not to the laws of nature 
but to our institutions, great 
is our sin”. 

The father of evolution theory, Charles Darwin, 

wrote these words many years ago. Darwin 

suspected that something stunk when he compared 

the communities of birds, reptiles, insects and 

mammals, especially the offspring of Adam and 

Eve. Every time I read this quote it amuses me. For 

having studied Darwin and his works in detail while 

I was a young scientist, I know that Darwin was not 

religious. Yet, that word “Sin” always stood out for 

me. There was something else in this quote that 

was even more disturbing. For Darwin, the pioneer 

of evolution to attribute an observed phenomenon 

to something other than the laws of nature is 

remarkable.  

But there it is screaming out of the sentence, “not 

to the laws of nature, but to our institutions”.  

Remarkable and sad.  

I suppose even a scientist as giant as Darwin had to 

eventually recognize the potential evil that lies in 

man. The neglect of the many by the few of us that 

continue to hoard unimaginable wealth must have 

burdened Darwin`s conscience. Everything is 

relative, and perhaps only after travelling to so 

many habitats and studying so many species, did 

Darwin finally have the resolve to utter such a 

damning condemnation of us.   

In our modern age, many of us attempt to lose our 

excess weight in fitness clubs and fad diets, as 

other members of our species struggle to eat. While 

we debate sports, fashion and the Oscars, some of 

us search for shelter. This is nothing new, I know.  

So life must go on right? Wrong. Not always and 

not for everyone. Sometimes it is not the most 

intelligent, or the strongest that progress is borne 

from. Sometimes greatness is thrust upon on who 

is not afraid to ask the stupid question. The 

unreasonable demand for a solution to an awkward 

problem.  More than a decade ago, I remember 

reading about a little 5 year old girl that once 

observed a man eating from a garbage can. As 
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most kids do, she asked a “`Stupid” question. 

“Why?” Her parents attempted to answer this naïve 

plea for an answer. But nothing seemed to justify 

this human misery. At least not to Hannah Taylor. 

Then 5, Hannah is now 16 and the figure head to 

hear own Charity, The Ladybug Foundation. 

Growing on a decade of helping our less fortunate, 

the Ladybug Foundation has been providing the 

homeless with food and shelter. 

“I have learned a lot about homelessness and 

poverty and I have had the chance to teach people 

about homelessness. I have talked to thousands of 

people. I believe that if people know about 

homelessness – that there are people living without 

a home – they will want to help.” – Hannah Taylor, 

Founder  

Big things do come in small packages. This lady, 

since the age of 5 has helped shelter and feed 

thousands of our poor. Rather than leaving it up to 

god’s will or to the laws of nature, she has made 

her own “institution” and rid herself of Darwin’s 

`Sin`.  

What is most enchanting about Hannah is her lack 

of disgust, judgment or fear. 

Most of us could not sit next to a homeless person 

without feeling uncomfortable, fearful or just 

awkward. Hannah looks at these people in the eye 

as she talks to them. 

She smiles upon them as if nothing was wrong with 

them. And she laughs with them as if there was 

something to laugh about in their life. Teaching 

people about homelessness is one of her mission 

statements. But I think teaching humans to be 

human is her biggest gift.  

Please read more about this amazing Canadians 

efforts at 

http://www.ladybugfoundation.ca/ 

 

http://mehmetdanis.blogspot.com/ 
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“İlkbaharın yaza, yazın sonbahara 
geçişi o kadar ağır olur ki, çoğu kez 
farkedilemez, sonra soğuk bir sabah 
karlarla, fırtınalarla kış gelir.’’ 
   - Andre Maurois 

Sağlıklı ve mutlu yaşlanmak sadece bir tesadüf 
olmayıp biraz da kendi çaba ve gayretlerimizle olur. 
İyi hayat yalnız şans eseri olamaz. İlerideki 
yaşamımız erken yaşlarmızdaki yaptığımız 
seçimlerle ilgilidir. Çağımızda insan yaşı uzuyor, 
Tıp’daki gelişmeler bizi bir önceki nesilden daha 
uzun yaşatacak. Bize düşen görev, iyi ve uzun bir 
hayat sürmek düşüncesini bırakıp, iyi bir hayatın 
nasıl elde edileceyi sorusuna cevap araştıralım. Her 
nekadar yaşamımız Tanrı’nın takdirinde gizli olsa da 
yine de kendi hayatımızın mimarı kendimiz 
olmalıyız.  

Altmış beş yaşına gelmek, insan için büyük bir 
şanstır. Üzerimizden büyük bir yükün kalktığı 
zamandır. Ve de hepimizin bildiği gibi altmış, yetmiş 
yaşları emekli  olmak zamanıdır. Emekli olmak 
demek, eve kapanıp, devamlı TV. seyretmek, 
gözlerimizi ekrana dikip internette gezinmek 
değildir elbette. “TV’yi kapat, vücudunu çalıştır.” 
diyen sağlık uzmanlarımıza kulak verelim. 
Sağlığımızı ömür boyu koruyalım. İyi beslenme, iyi 
uyumak da başta gelen unsurlardır. Bunlar kadar 
önemli olan, hatta hayatın kaçınılmaz sırlarından en 
önemlisi ise ruhumuza, iç dünyamıza hitap eden 
şeylerdir. Kanada gibi kışların uzun ve soğuk geçtiyi 
bir ülkede, yalnızlıktan sıkıntı, hayattan bıkkınlık 
duyacağımıza, sosyal hayatımıza önem verip, dost 
ve sevdiklerimize kapılarımızı açalım. 
Arkadaşlarımızın düşünce ve duygularını paylaşıp, 
sevinç ve üzüntülerine ortak olup, birbirimize 
elimizden gelen yardımı yapalım.  

Emeklilikle insanların yeni bir gençlik dönemini 
başlar. Altmış – altmışbeş yaşları gerçekten en 
verimli altın yaşlardır. Bu yaşlarda çok kişi çalışma 

hayatında yapamadıklarını, emekli olduktan sonra 
dener. Gerçekleştiremediği hayallerini elde etme 
fırsatını bulur. Hatta yaşlılık bitip çok yaşlılık diye 
adlandırılan doksanlı yıllarında bile en güzel 
eserlerini veren yazar ve sanatkarlar var. Bunların 
arasında Müller, Jünger’in yüz yaşına varan ilk 
Alman yazarı olduğunu biliyoruz. 

Sanat ve buna benzer konularda yaratıcılık yeteneği 
olmaya bilir herkeste. O zaman toplum için, 
gönüllü, parasız yapacağımız çok şeyler var.  Bir 
hastahane duvarında asılı haber bülteninde, orada 
gönüllü çalışanların yaptıkları etkinlikleri okurken, 
“Gönüllü çalışanların yeri Cennet’tir” cümlesini çok 
beğendim, para almadan verilen bir hizmet için 
bundan daha güzel bir ödül olamaz. Çevremizde 
yardımlarımızı bekleyen çok yerler var. Örneğin:  
okullarda her ne sebeple, öğrenimlerinde geri 
kalmış çocuklara okuma-yazma, matematik 
konularında yardımcı olmak gibi. Yine huzur 
evlerinde kimsesizleri ziyaret edip, onlarla hiç 
olmazsa bir saatliğine arkadaşlık edip, onlara 
kulağınızı verip, yalnızlığın ve yaşlılığın dertlerinin 
neler  olduğunu anlamak, gerçekleri onların 
ağzından dinleyip, öğrenmek, geleceğimiz için 
bizlere bir ışık tutar, ders olur. Düşünürsek, 
geçmisteki eğitim ve yeteneklerimizle ilgili gönüllü 
çalışacak daha  neler buluruz. Türk toplumunda, 
Kanada Türk Derneklerinde canla başla gönüllü 
çalışan arkadaşlarımızı çok takdir ediyorum. Tüm bu 
emeklilik yıllarının verimli meyvelerini elde 
edebilmek için bu yapmak istediklerimizin 
tohumlarını gençlik yaşlarımızda atmak gerek. 
Emekli olunca, çalışırken yapamadığımız bir çok 
şeyleri yapacak zamanımız var artık. Yeterki 
paraşütleri açıp, renklerini görebilelim.  

Emekli olur olmaz, hayata küsüp, hep kendine dert 
arayanlar çok. Veya zamanını hiçten sebeplerle 
doktordan doktora koşanlar, ilaçlarla nikahlanıp, 
ömür boyu spor yapmayıp, vücudunun kuvvetten 
düştüğüne kendini inandıranlar, aile ve dostlarına 
da ızdırap veriyorlar. Ruhları hiç bir şeye ilgi 
duymayan bu yaşlılar “İhtiyarlık neye yarar, 
yaşamak için çaba etmek neye yarar?” dedikten 
sonra, “Bir gün evden çıkmak neye yarar?” 
daha sonra: “yataktan çıkmak neye yarar?” 
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diyerek ve sonunda ölümün kendilerine kapılarını 
açan şu sözü söyleyecekler: “Yaşamak neye yarar?”  
Bu durumlara düşmemek için yaşlanma sanatını iyi 
öğrenelim. Daima ümitlerimize bağlı kalalım, bir 
düşünür, “İnsan, ümidi kadar gençtir” der. Diğer bir 
filozof ise “Fazla yaşamış olmakla yaşlanılmaz. 
Sevdikçe, yeni şeyler keşfettikçe herkes gençtir.” 
Öyleyse yaşlanınca bile genç kalmasını bilelim. 
Yaşlılığı bir dost gibi karşılayıp, o vakti  gelip 

kapımızı çaldığında, “Hoşgeldin Yaşlılık Dönemim!” 
diyebilelim. 

18–24 Mart Yaşlılar Haftası biz genç emeklilere, 
hepimize kutlu ve mutlu olsun sevgili okuyucular.  

Pervin Hüner    
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Malibu with a new technological face 

Midsize sedans account for 20 per cent of the 
Canadian market. Chevrolet, as GM’s leading brand 
with more than 50 per cent of total sales, is a 
contender in this class with the Malibu. 

In the model year 2013, 
the new Malibu heats up 
the battleground  and 
faces challenges from big 
names such as Toyota 
Camry, Honda Accord, 
Nissan Altima, Ford 
Fusion and so on. 

Recently GM introduced the “Eco” a version with 
increased environmental consciousness. The Malibu 
Eco has a 2.4 lt-four-cylinder, 182 HP gas engine 
which is assisted by an 15 HP electric motor-
generator, called “e-assist drivetrain”. Prices for the 
Eco start at CAD 29.450 including the destination 
charge of CAD 1,500. 

This eco-assist 
cannot drive the car 
a la Prius but helps 
to save fuel during 
red-light stops, city 
traffic and 
deceleration. 
Regenerative 

braking  helps to charge the battery which steals 
some valuable space from the trunk. 

General Motors Canada provided us a test vehicle. 
Our test car included options, such as power 
sunroof and 8-way power adjustable driver seat had 
an MSRP of CAD 31,740. 

According to the estimated of Transport Canada 
(TC), the average of the most electrified Malibu’s 
consumption is 8.1 / 5.3 liters per 100 km in city 
and highway, respectively. 

 

 

 

 

 

The Chevy’s powertrain is very smooth and 
someone does not feel any difference from a 
conventional gasoline car. The automatic 
transmission is also smooth.  

OnStar turn-by-turn navigation system did not 
create any problems except for gas stations, which 
were not located at the place suggested, as I was 
begging for juice in Lower Manhattan in NYC. This 
system is arguably a bit outdated compared to a 
GPS-based navigation system. Add the other 
features of the OnStar, such as Call Center, 
Automatic Crash Reponse, etc, it is a modern 
communication tool at your fingertips.  

As our real life experience showed us during an 
extended weekend trip to New York City and New  
Jersey, you should use TC’s estimates for 
comparison purposes only. We had an average 
consumption of around 9.1 liter despite very long 
highway drives to and from New York. Our battles 
on the congested streets of Manhattan should have 
not changed the (expected) average consumption 
dramatically. 

Powertrain and More 

The transmission is a six-speed automatic and the 
Malibu Eco’s eAssist system features automatic  
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 The comprehensive facelift of the 
Malibu offers Camaro-inspired  

Well-designed cockipt 

Superstorm Sandy affected many 
restaurants and shops in Brooklyn 

The Beaux-Arts style Helmsley Building 
from 1929 is a designated New York 

landmark since 1987 



 

 

 

 

 

start-stop functionality (the engine shuts down at 
stop lights to save fuel), with regenerative braking 
that charges the air-cooled battery, and aggressive 
fuel cut-off during deceleration. An active shutter 
system in the grille automatically closes airflow 
through the lower intake to enhance aerodynamics 
and reduce fuel consumption based on engine 
coolant temperature and speed. So, being  a mild 
hybrid Malibu Eco owns a significant amount of 
technology. Even if does not yield impressive 
results, I feel very optimistic. This is a proof that 
the internal combustion engine can be mated to 
advanced applications and there is so much room 
for the improvement in the future. 

Inside the Car 

Blue ambient lighting is very cool. After very long 
hours of night driving on Interstate 95, this is, to 
me, one of the most memorable features of this 
Malibu. Add to that a very good sound insulation 
and you feel very well inside the cabin. The front 
seats are solid and comfortable. With 8-way power 
adjustable driver seat, it is almost impossible not to 
find your perfect position. Move to the rear and see 
the landscape changing. Rear seat passengers will 
have to pray for the same level of comfort, and 
hopefully get it in the next gen Malibu. Even with 
the front seats located forward on their tracks,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

there’s little room for legs and feet back there. Four 
of us changed our seat positions and had ample 
opportunity to reach this conclusion: The rear seats 
of the Malibu are not up to the standards of modern 
midsize sedans and need improvement. More 
legroom and more comfortable seatbacks remain on 
the wishlist. My family and myself, four of us, three 
of us being drivers, felt the difference especially 
when somebody wanted to take an extended nap in 
the rear. 

New York City, Manhattan in the Aftermath of 
Supestorm Sandy 

Manhattan is very crowded and very 
expensive: Probably one of the most expensive 
pieces of land on this planet. Result: No fuel  

 

 

 

 

 

stations in South Manhattan. As I entered from the 
Manhattan Bridge to Lower Manhattan, I was 
running low in fuel. Asking the help of OnStar, I 
checked three places which were supposed to be 
fuel stations. But, they weren’t. A lesson to be 
taken: Fill up your tank before setting tire on the 
most densely populated island of the world, aka 
Manhattan. 

Manhattan is very crowded and very 
expensive: 45 $ per day for parking. This was the 
amount an underground parking garage northest of 
the WTC asked for. Luckily, I managed to find a  
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The memorial pools in the footprints of 
former twin towers  bear the names of   

9-11 victims 

The Verrazano-Narrow Bridge is one of New 
York's landmarks. 

Güllüoğlu in Manhattan is worth visiting 
especially if you missed Su Böreği 

 This bento box will feed your stomach and 
soul 



 

 

 

 

 

 

more reasonbly priced garage for 25 $. near the 
Word Financial Center. A short walking distance to 
the World Trade Center. 

World Trade Center Gets a New Face  

My son Burak and I visited the memorial pools in 
WTC. Long lines under the rain show that people 
have not forgotten what happened here.  

The new Oneword Trade Center is slated to open 
late this year and very probaly on the anniversary 
of 9/11. The new tower will be 542 mt (1776 feet) 
high and so the tallest building in Western 
hemisphere. It will probably be the most emotion-
laden building in the world and pay tribute to 9/11 
victims. 

At its opening, the total cost will is expected to 
exceed four billion dollars. 

I know it sounds a bit ridicilous to navigate 
Manhattan by car. Traffic makes you crazy and you 
become the victim of your own homicide. While 
coping with this kind of guiltiness, I was trying to 
reach the Lincoln Tunnel almost one hour after my 
departure from Güllüoğlu.  

In Manhattan, as everywhere else, too much of a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

good thing is very bad thing: The good thing is 
almost all streets are one-way helping the traffic to 
flow more easily. However, when police diverts you 
to the next street, for whatsover reason, it might 
turn to a nightmare, since you have to rewind the 
horror film you are watching unfold in the traffic.  

Güllüoğlu in Manhattan: A good stop if you 
missed high quality Turkish pastry & desserts. The 
famous Güllüoğlu’s New York branch is a convenient 
place if you miss “Su böreği” and “baklava”, which 
are exceptionally delicious. Easy to leave 100 USD 
just for 2 kilos of Su Böreği, two types of desserts 
and some simit. Unbelievably, I could spot a short-
term parking “availability” almost in front of 
Güllüoğlu. Probaly worth this traffic torture 
especially after you returned home 

The Verrazano Bridge was once the longest 
suspension bridge when it was completed in 1964: 
With a length of 1298 meters, the double-decked 
bridge bears the name of Giovanni de Verrazzano, 
the first European known to enter New York 
Harbour and the Hudson River. As we were crossing 
from Staten Island to Brooklyn, the bridge was 
rusty at some points and reminded me of the aging 
infrastructure of the USA, even if symbolically. 
President Obama: Push the button of a new 
economic stimulus package if you can!  

While in Brooklyn, I saw leftovers of Superstorm 
Sandy, which had devastated the city a couple 
weeks earlier. Around the Belt Parkway and 
Emmons Avenue, several shops and businesses  
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Changa in South Amboy, NJ offers very good 
Asian food for probably half of the price you 

would pay in Manhattan 

The broken side of New York. A probably 
abondoned van in Brooklyn 

Ancient gas pump in 
Hartford, PA 
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were closed due to damage and flooding. It was sad 
to see the Big Apple helplessly surrendered to the 
forces of nature.  

Changa in South Amboy, New Jersey:  

This restaurant offers very good Asian food 
(Japanese, Chinese & Korean) for reasonable 
prices. You do have the parking stress unlike 
Manhattan. Quality and speed of service is 
acceptable especially for a busy Saturday evening. 
Reservations are strongly recommended. And we 
were very punctual and were seated in less than 15 
minutes. 

Conclusion:  

An extended weekend drive to New York City and 
beyond may easily exceed 1500 kilometers. This is 
not for everyone even if you drive a comfortable 

midsize sedan like the Malibu. With three drivers, it 
is a bit easier to swallow hundreds of kilometers. 

Malibu is a good car in a very competitive segment 
where the best rivals have either recent upgrades 
(Toyota Camry) or entirely new models (Honda 
Accord and Nissan Altima). Add to those models 
other strong contenders like Ford Fusion, Hyundai 
Sonata and VW Passat, life will never be easy for 
the bow-tie brand. 

Thanks to General Motors Canada for 
providing the Chevrolet Malibu Eco for this 
trip. 

For more information, visit: 

www.chevrolet.gm.ca 

www.gulluoglu.us/en-us/subeler/newyork-
manhattan.aspx 

www.nycgo.com   

No part of this article or the pictures included 
in this article can be used without prior 
written consent of Varol Karslioglu, the 
author. (varol@rogers.com) 
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 OnStar turn-by-turn navigation system 
worked well unlike my surprises in BC last 

summer. 

Bunları Biliyor musunuz? 

Hazırlayan: Melek Ökten 

Aşağıdaki sözler hangi şair yada şairlerimize aittir? 

“Şiir yazılmış ve okunan değil, söylenmiş ve dinlenilen şeydir.”   

 

“Şiir anlaşılmak için değil hissedilmek içindir. Şiirin manası demek, ahenk unsurları sayesinde oluşan bir 
telkinden ibarettir.”  

Cevap: Yahya Kemal Beyatlı 

Cevap: Ahmet Haşim 
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Dr. (méd/tıp) İlhami Gökçen 

ilhamigo@hotmail.com 

(Türkçe çevirisi aşağıda)      

 Paul Desmond, the saxophone player from the Dave Brubeck Quartet composed a jazz piece  
called, “Take Five”. The name of this catchy saxopohone melody derives from the 5/4 Aksak meter used. 
It starts with an anacrusis (eksik ölçü) as described below: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

The simpliest of Aksak meters combines Two and Three times. This 5/8 or 5/4 meter could be in 
combinations of (12+345) or (12+123). Yet another combination is  (123+45) or (123+12). “Take Five” 
uses the latter combination whereas the former combination is more frequently found in Turkish music.  

 In classical Turkish music the 5/4 or 5/8 meters are called, “Türk Aksağı”, and the 5/8 meter is 
used more often. The metrical mode (usul) of “Türk aksağı” marked in 3 different ways: 

Turkish Music  
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The following charming song by Şevki Bey in Hüseyni makam is in 5/8:  
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Hicrân oku sînem deler (Arrows of seperation pierces my heart) 

 Olmaktadır hâlim beter (My state is getting worse and worse) 

 Bu iftirâk artık yeter (At last! enough of this seperation) 

 Refrain: İnsâfa gel ey şîveger (Show pity on me, oh the graceful) 

  Bir gün olur çağın geçer (One day your time will pass) 

 Ben âşıkım bî-iştibâh (No doubt I am in love) 

 Aşkım ona oldu güvâh (My love is my proof to her) 

 Rahmetmemek gâyet günâh (Not to show pity is very wrong) 

 Refrain: 

  

 Brubeck is not the only one using Aksak Rythms in Western idiom.  

 A. Adnan Saygun has the following piano works on ‘Aksak Tartılar üzerine/on Aksak Rythms’: Op. 
38, “On Etüd/Ten Etudes” (1964) ; Op. 45, “Oniki Preludes/Twelve Preludes” (1967) ; Op. 47, “Oniki 
parça/Twelve Pieces” (1971) ; Op. 58, “On Taslak/Ten Sketches”.   

  In addition Tahir Aydoğdu plays “Take Five” on his kanun in a CD called, “Hasret”.   

* 

 (Türkçe çeviri) 

Türk musikisinde Aksak Ritimler  

(devamı) 

  

 Brubeck Kuartet’inin saksofoncusu Paul Desmond, “Take Five” (= Beş al) adlı bir caz parçası 
besteler. Bu cazip melodinin adı, kullanılan 5/4’lük zaman ölçüsünden gelir. Parça bir eksik ölçü ile 
başlar.   

 (Notası yukarda) 

 En basit aksak ritim, iki ile üç zamanlıların bileşiminden oluşur. 5/8 or 5/4’lik ölçüler  (123+45) 
veya (123+12) bileşimden olabildiği gibi, (123+45) veya (123+12) şeklinde de olabilir. “Take Five”da bu 
sonuncusu kullanıldığı halde Türk musikisinde en çok ilk bileşim kullanılır. 

 Klasik Türk musikisinde 5/4 veya 5/8 ölçülere, “Türk Aksağı” denilir ve 5/8 şekli en çok kullanılır. 
“Türk Aksağı” usulü şöyle vurulur. 

 (Şekli yukarda verildi) 

 Şevki Bey’in Hüsyni makamındaki şu güzel şarkısı 5/8’liktir. 

 (Notası ve sözleri yukarda) 

 Şarkının Osmanlıca kelimeleri - Hicrân: Ayrılık; Sîne: Bağır, göğüs; İftirâk: Ayrılık;  
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 Şîveger: Cilveli; Bî-iştibah: Şüphesiz; Güvâh: Şahit, delil, tanık;  

 Rahmetmek: Acımak.   

 Aksak Ritimleri Batı müziğinde başkaları da kullandı.   

 A. Adnan Saygun’un şu piyano eserleri,‘Aksak Tartılar /on Aksak Rythms’ üzerinedir: Op. 38, “On 
Etüd/Ten Etudes” (1964) ; Op. 45, “Oniki Preludes/Twelve Preludes” (1967) ; Op. 47, “Oniki parça/
Twelve Pieces” (1971) ; Op. 58, “On Taslak/Ten Sketches”.   

  Tahir Aydoğdu, “Take Five” parçasını kanun ile  “Hasret” adlı CD’de çalmaktadır.   

Sources/Kaynaklar: 

Necdet Varol. Türk Müziği, vol 1. İstanbul: Türk Mûsıkîsi Vakfı Yayını, 1998. 

Elvin İlyasoğlu. Yirmibeş Türk Bestecisi. İstanbul: Pan Yayıncılık 1989. 

www.jazzeducationdatabase.com 

TRT Müzik Dairesi Başkanlığı Yayınları 
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DID YOU KNOW?  

The place name of Toronto initially derived from the Mohawk phrase tkaronto, later modified by French 
explorers and mapmakers. The name was initially applied to the locale where today's Lake Simcoe 
empties into Lake Couchiching at the city of Orillia. From there, it eventually "migrated" 125 kilometers 
to the south and its present day location.  

According to aboriginal language experts, the Mohawk name tkaronto means "where there are trees 
standing in the water". Mohawks used the phrase to describe The Narrows, where Hurons and other 
natives drove stakes into the water to create fish weirs. Radiocarbon dating of surviving stakes reveals 
that the weirs at The Narrows were in use more than 4,000 years ago!  
 
Source: Natural Resources Canada online: http://geonames.nrcan.gc.ca 



Asuman Dinçer 

 

Sevgili Telve okuyucuları,  

Bu sayımızda sizlerle 15-20 dakikada hazırlayabileceğiniz, kedidili ile yaptığım çok hafif ve 
lezzetli Tiramisu tarifimi paylaşacağım.  

Benim baton kek kalıbımın ölçüleri biraz büyük. Sizin kalıbınız daha küçük ise küçük boy kedidili 
kullanabilirsiniz ya da büyük boyun kalıba sığmayan kısmını kesebilirsiniz ... 

Ben denemek için ’Labne peyniri’ ile yaptım. Sonuç güzeldi, aşağıda resmini göreceksiniz. Arap 
dükkanlarında bulabilirsiniz.   

Şimdiden afiyet olsun.   

Sevgiler, 

 

Malzemeler: 

 18 adet büyük boy kedidili bisküvi (giant Lady Fingers) 

 1 çorba kaşığı nescafe 

 3/4su bardağı ılık su 

 4 çorba kaşığı amaretto 

 3 su bardağı süt 

 3 çorba kaşığı un (tepeleme) 

 1 adet yumurta sarısı 

 5 çorba kaşığı şeker 

 1 tatlı kaşığı vanilya özütü (vanilla extract) ya da 1 paket vanilya 

 300 gr mascarpone ya da labne peyniri 

Üstüne serpmek için koyu renk kakao ve rendelemek için bitter çikolata 

Hazırlanışı: 

 Öncelikle 11x30 cm  ölçülerindeki boton kek kalıbınızı streç film ile kaplayın. 

 Süt, un, yumurta sarısı ve şekeri muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirin. Pişince mixere alın, 
vanilya ve peyniri ekleyerek, mikserle 5 dakika çırpın. 
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 Krema çırpılırken nescafeyi 3/4 su bardağı ılık suda eritip, likörü ekleyin, karıştırın. 

 Kalıbın altına, kaplayacak kadar kremadan dökün. 

 Kedidili bisküvilerin 6 tanesini nescafeli, likörlü suya batirip hemen çikarin ve çok yumuşatmadan 
kremanın üstüne dizin. 

 Kalan kremanın yarısını kedilillerinin üstüne döktükten sonra, geriye kalan kedidillerinden 6 tanesini 
daha nescafeli suda ıslatıp, ikinci kat olarak, kremanın üstüne dizin. Aynı işlemi bir kere daha tekrarlayıp, 
en üst katta kedidili bisküvi ile bitirin. (en üste krema koymuyoruz çünkü servis ederken keki 
çevirdiğimizde bisküviler kekin tabanı olacak). 

 En az 1 gece buzdolabında bekletin (işte; en zor kısmı da bu :) 

 Tiramisu'yu servis tabağına dikkatli bir şekilde ters çevirin, streç filmi çıkarın, çay süzgeci ile üstüne 
kakao serpin. Kakaonun üstünü isterseniz, rendelenmiş bitter çikolata ile süsleyin. 

Yanında filtre kahve ile tavsiye ederim... 

 

 

 

http://www.arnavutcigeri.blogspot.com/ 
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Sevgili okurlarımız, 

Bu ayki sayımızı Şubat ayındaki Sevgililer Günü dolayısıyla sevgi temasına ayırdık. Sevgi hepimizin çok 
yakından tanıdığı bir duygu. İçimizde sevgi pınarından yudum yudum içmeyen yoktur. Bu ister içimizi 
yakan aşk olsun, isterse gözümüzden akan sevinç gözyaşı olsun, isterse de buram buram özlem olsun. 
Hangi formda olursa olsun sevgiyle buluşmayanımız yoktur. Evlat sevgisi, ana-baba sevgisi, vatan 
sevgisi, sevgiliye duyulan sevgi yada Allah sevgisi. Ve daha bunun gibi birçok sevgi çeşidi… İnsanı insan 
yapan, hepimizin ortak duygusu. Bu sebeple bende size iki şiir seçtim. İlk şiir çok sevdiğim bir arka-
daşımın Türkiye'den Sevgililer Günü dolayısıyla biz arkadaşlarına yolladığı kendi şiiri. Diğeri ise ünlü 
ozanımız Aşık Veysel'den bir şiir. Seveceğinizi umarak sizlerle paylaşıyorum. 

Şiir Köşesi  

VATAN SEVGİSİNİ İÇTEN DUYANLAR 

 

Vatan sevgisini içten duyanlar 
Sıtkı ile çalışır benimseyerek 
Milletine, Ulusuna uyanlar 
Demez neme lazım, neyime gerek 
 
Her ferdin hakkı var, bizimdir Vatan 
Babamız, dedemiz döktüler al kan 
Hudut boylarında can verip yatan 
Saygıyle anarız, şehit diyerek 
 
Vatan aşkı ile çalışan kafa 
Muhakkak erişir öndeki safa 
Tesir nüfuz olur her bir tarafa 
Herkes onu büyük tanır severek 
 
Olmak istiyorsan dünyada mesut 
Hakka halka yarayacak bir iş tut 
Çalıştır oğlunu, kızını okut 
İnsan olmak için okumak gerek 
 
Vatan bizim, ülke bizim, el bizim 
Emin ol ki her çalışan kol bizim 
Ayyıldızlı bayrak bizim, mal bizim 
Söyle Veysel öğünerek, överek 

 

- Aşık Veysel 
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Vatan Sevgisini İçten Duyanlar 

GENİŞ ZAMAN 

 

Ben hep geniş zamanda sevdim 

Yakışmazdı sevgiye di'li, miş'li geçmiş 

Her yeni gün, yeni bir sevgiye uyandım, 

Sıcak bir kucaklaşma, bir dostun sesi, 

Yağmurdan sonra toprağın kokusu, 

Bir melodi,kuş cıvıltısı,çocuk sesi 

Ben hep geniş zamanda sevdim 

Her yeni gün yeni bir tohum atarak 

Sevgiye dair ne varsa yaşıyarak 

Bazen mutluluk, coşku,sevinç, 

Bazen hüzün,gözyaşı,keder, 

Yaşamak da sevgiye dair...   

  

- Nergis Paksoy Gercek  
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Melek Ökten 

melek@rogers.com 

 

Sevgi!... Yaşam  için hava kadar,  şu kadar,  besin kadar gerekli dürtü!  Sadece düşüncesi bile 
insanın içini ışıtan ve daha çok sevgiyle dolduran harikulade bir duygu!.. Sevdikçe daha çok sevesi geliyor 
insanın!… Bu ne kutsal bir enerjidir ki, kullandıkça yani sevdikçe artığını, ruhsal olarak çoğaldığımızı, 
büyüdüğümüzü hissettirir bize!.. 

Söz sevgiden açılmışken, sevginin, barışın, hoş görünün, huzur ve anlayışın temsilcisi olan Yunus 
Emre’den bahsetmeden olur mu? Büyük halk ozanımız bakın şu mısralarla hem kendi milletine hem 
insanlığa nasıl sesleniyor hemde yedi yüz yılı aşkın bir zaman önce: 

 Düşmanımız kindir bizim, biz kimseye kin tutmayız. 

 Kam-u alem birdir bize. 

 Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. 

 Sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz.  

Sevgiyi kutladığımız bu karlı Şubat ayında, sizler için seçtiğim birinci şiir, büyük düşünür ve halk şairi 
Yunus Emre’den; ikincisi ise ilk kez ortaokulda iken duyduğum ve o gün bu gündür en çok sevdiğim aşk 
şiirlerinden biri olan Edgar Allen Poe’nun “Annabel Lee” şiiri. Yüreğinizdeki sevgi ateşi hiç sönmesin, 
sevmekten hiç vazgeçmeyin değerli Telve okurları.  

Sevgiyle kalın… 

Şiir Köşesi  Sevgi 

GÖNÜLLER YAPMAYA GELDİM 

Benim bunda kararım yok, 
Bunda gitmeye geldim 
Bezirganım mataım çok, 
Alana satmağa geldim.   

Ben gelmedim da’vi için 
Benim işim sevi için 
Dostun evi gönüllerdir, 
Gönüller yapmağa geldim   

Dost eşruğu deliliğim, 
Aşıklar bilir neliğim 
Devşuruben ikiliğim, 
Birliğe bitmeye geldim 
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Sevgi Şiir Köşesi  

Yunus Emre aşık olmuş, 
Ma’şuka derdinden olmuş 
Gerçek erin kapısında 
Ömrüm harcamaya geldim  

- Yunus EMRE 

ANNABEL LEE 

 

Senelerce senelerce evveldi  

Bir deniz ülkesinde  

Yaşayan bir kız vardı bileceksiniz  

İsmi; Annabel Lee  

Hiç birşey düşünmezdi sevilmekten  

Sevmekten başka beni  

O çocuk ben çocuk, memleketimiz  

O deniz ülkesiydi  

Sevdalı değil karasevdalıydık  

Ben ve Annabel Lee  

Göklerde uçan melekler  

Kıskanırlardı bizi  

Bir gün işte bu yüzden göze geldi  

O deniz ülkesinde  

Üşüdü bir rüzgarından bulutun  

Güzelim Annabel Lee  

Götürdüler el üstünde  

Koyup gittiler beni  

Mezarı oradadır şimdi  

O deniz ülkesinde  

Biz daha bahtiyardık meleklerden  

Onlar kıskanırdı bizi  

Evet! Bu yüzden 'Şahidimdir herkes ve deniz 

ülkesi'  

Bir gece rüzgarından bulutun  

Üşüdü gitti Annabel Lee  

Sevdadan yana kim olursa olsun  

Yaşca başca ileri  

Geçemezlerdi bizi  

Ne yedi kat göklerdeki melekler  

Ne deniz dibi cinleri  

Hiç biri ayıramaz beni senden  

Güzelim Annabel Lee  

Ay gelir ışır, hayalin erişir  

Güzelim Annabel Lee  

Orda gecelerim uzanır beklerim  

Sevgilim sevgilim hayatım gelinim  

O azgın sahildeki  

Yattığın yerde seni...  

- Edgar Allan Poe  

(Çeviren: Melih Cevdet Anday) 
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Watercolor Artist Atanur Dogan, Speakers & Demonstrator  
 
Presents Art For All Canada AFAC 2013 Conference 
"How to become a better artist and sell more of your work" 
at AFAC 2013 Conference and Art Show for Visual Artists 
... a not-for-profit event run for artists by artists 
 
Conference: March 2nd - 3rd, 2013, 10am-4pm; and Art Show: March 2nd-9th 
Metro Hall, 55 John Street, Toronto, Ontario, Canada  
 
12:00-1:00 308 Free Buffet Lunch and Prize Giveaways; also visit the Art Show; 
also Lunch and a Movie - watch - "How to be a Successful Artist" video 
See successful artists and hear what they say makes an artist successful - while you enjoy your lunch! 
plus remarks by Sheila J. Mitchell, Executive Director, Art For All Canada, Inc. 
 
1:00-4:00 Room 310 Expressive Portrait Painting Creating Excitement in Water Colour by Atanur Dogan 
Suitable for: all existing watercolour artists or those interested  

Relax and enjoy as you discover the spontaneity so unique to watercolour. In this hands-on course, artist/
instructor Atanur Dogan will have you trying out several techniques to help you create different effects in 
this medium; will help you create vibrant and expressive water media paintings. Figures, especially 
convey both a sense of strength and poetry, reflecting emotions in the eyes and facial expressions. 
Demonstrations, individual assistance and critiques will make this a stimulating course.BMO Presents, 

More info: https://www.facebook.com/messages/558651690#!/events/344078665698325/    

---------------------------------------------------------------------------- 

BMO- Bank of Montreal Present 

Workshop with Atanur Dogan “Tips and Tricks for Effective Watercolour Painting”  

March 9th & 10th, 2013  (Saturday-Sunday)  11am to 4pm 
 
You will discover the spontaneity, which is so unique to watercolour.  In this hands-on  
course, artist and instructor Atanur Dogan will help you create vibrant and expressive 
water media paintings with different effects. Demonstrations, individual 
assistance and critiques will make this a stimulating course. 
 
$130.00 for 2 days and $75.00 for 1 day  
 
Contact for workshop: 

Atanur 905-334-4231   
atanur_dogan@yahoo.com  

www.doganart.com 
 
Address: BMO Bank of Montreal, 4th Floor Boardroom 

              20 Erb Street West 

              Waterloo, ON  N2L 1T2  

A N N O U N C E M E N T 
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 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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The Initiative in Modern Turkish Studies,  
 

in collaboration with the  

Turkish Embassy, Ottawa  
and  

The Council of Turkish Canadians  
Cordially invites you to a workshop titled  

 

Energy Politics, Caspian Basin:  
Turkey-Canada Perspectives  

 
March 7, 2013  

8:00 a.m. to 4:00 p.m.  
In the  

Riverview Boardrooms  
Room RB 2220 – 2nd Floor,  

River Building  
Carleton University  

 
RSVP by March 4, 2013 to: http://bit.ly/Y4OcrD 

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

   320 
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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." 
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