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Editör’den
Evnur Taran
aetaran@globalserve.net

Sevgili Okuyucularımız,
Beklemeyi sevmeyenlerimiz için en zoru şüphesiz
Kanada’nın İkbahar’ı... Cik cik kuş sesleri ile
uyanmayı, bahçemizdeki ağacın tomurcuklarını
görmeyi, en çok da paltolarımızı, botlarımızı bir an
önce ortadan kaldırmayı bekler dururuz..
Bu yıl Toronto’nun Kış’ı biraz farklı oldu; göz açıp
kapayıncaya kadar İlkbahar kapıya dayandı..
Kiminle konuşsam, herkes zamanın çok çabuk
geçtiğinden yakınıyor.. Bana sorarsanız bu işin sırrı:
Türk Toplumu olarak bu Kış’ı çok yoğun
geçirmemiz. Konserler.. bağış kampanyaları..
sergiler.. geleceğin programlarını hazırlamak..
provalar.. derken, oradan oraya yetişmeye
çalışıyoruz ve kapımızın önünde hala erimeyen
karlar o kadar da gözümüze çarpmıyor..
Etkinliklerde dostlarımız ile birlikte olmak,
müziğimizi duymak, program araları tatlı sohbetler..
gülen yüzler görmek, birşeyleri paylaşmak içimizi
ısıtıyor..

Bu yıl, “Gönül Angıner Award”ına gönüllü
çalışmaları ile hepimizin yakından tanıdığı Sıla Özer
layık görüldü. Geçen yıl bu ödülü alan Emre
Özgüven, bu yılki ödül ile ilgili haberi veriyor.
Emre Yurga, “Celebrating Pink Shirt Day” yazısı ile
bize “The Kiwanis Club of Toronto” Yönetim
Kurulu’nda aktif bir Türk, Nur Fritzlar’ı ve
çalışmalarını tanıtıyor.
Halifax’tan Fısıltılar’da Deniz Gülerman’dan çok
hoş bir yazı daha okuyoruz: “Misafirlik”... Hep
demiyor muyuz “Türkiye’deki misafirlikler
başkaydı!” diye..
“Zit” ne bilen var mı? Veya “fitz”? Cevaplar Elvan
Eryöner Denizkuşu’ndan...:)
Sevda Akıllı, Aile ve Çocuk köşesinde: Pozitif
Disiplin Yazı Dizisi III: Tantrumlar ve Time-Out
Üzerine genç aileleri bilgilendirmeye devam ediyor…
Sorunlarınızı kendisi ile rahatlıkla paylaşabilirsiniz.
Onur Ulu, Bilim & Teknik köşesinde bu ay
“Arşimed’in Vidası”nı anlatıyor ve çok ilginç
kullanım yerlerini öğreniyoruz.. Açıkçası, balıkçılık
hiç aklıma gelmezdi..
Uluç Özgüven, İstanbul’u özleyenlere veya henüz
gitmemiş olup, merak edenlere sesleniyor:
“İstanbul’u ziyaretinizde Yapılacak Beş Şey”…

“Turkish Cultural Events”, gönüllü ordusu ile yine
kollarını sıvadı; “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı” hazırlıkları içindeler. Bu yıl üç
Erkan Sarıoğlu ve bisikleti ile bu sayıda Ontario
büyük etkinlik birlikte organize ediliyor, etkinliklerle Eyaletini tamamlıyoruz.
ilgili detayları Telve’nin sayfalarında bulacaksınız.
“Aklınızda Bulunsun”, Jerry Çopuroğlu’nun vergi
Bu sayımızda, Ottawa Carlton Üniversitesi’nden
konularındaki önerileri, bu ayın önemli konusu..
Prof. Dr. Özay Mehmet, aramıza katılıyor:
“Angelina's Treasure”, Prof. Mehmet’in Kıbrıs tarihi Deniz Merdanoğlu, Morocco’dan yeni dönmüş,
çok yakında anılarını ve fotoğraflarını bizimle
üzerine yaptığı araştırmaların ve edebi yorumların
paylaşacak..
ikincisi. Prof. Mehmet, aramıza hoş geldiniz!
Özgü Topuz, Cumhuriyet tarihimizden önemli bir
sayfa açıyor ve bir okul gezisi ile ziyaret ettiği
Çanakkale Boğazı’ndan anılarını bizlerle paylaşıyor.
Mezzo Soprano Beste Kalender’in çok başarılı bir
performansını daha izledik bu ay: “Ben Opera için
dünyaya geldim!” diyen Beste Kalender ile Telve
söyleşisini Sevda Başarır’ın kaleminden okuyoruz.

Asumanca Lezzetler’de: “Bu ay yapımı kolay,
görüntüsü güzel ve çok sağlıklı bir salata tarifi ile
sizlerleyim..” diyor Asuman Dinçer... Dr. Haluk
duymasın, ben bu tarifi denedim ve öneriyorum..
Pervin Özdiler Hüner, “Güzel Yaşlanmanın
Sırları”nı veriyor bize..
Dr. İlhami Gökçen, bu ay tatilde olmasına
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Editör’den
rağmen, yazısını bizden esirgemedi.. Çok
teşekkürler Dr. İlhami Bey!.. “Turkish Music”
köşesinde Türk müziğindeki ritmleri öğrenmeye
devam ediyoruz..

Şiir köşesinde Melek Ökten, iki “Çanakkale” şiiri
seçmiş bizler için: ilki Bülent Ecevit’ten, ikincisi
Faruk Nafiz Çamlıbel’den..
Bu sayıdaki duyurularımıza göz atmadan
geçmeyin..

Varol Karslıoğlu’nun yolu bu sefer biraz kısa ama
Flagship Carrier Cat: JAGUAR XJ-L Süpercharged ile
21 Nisan’da Nathan Phillips Square’de
gidiyoruz Niagara’ya.. Bu yolculuğun menü’sünde
“boneless chicken wings with blue cheese dipping.” buluşmak üzere,
var, yummy.. yummy..
Home/Ana Sayfa

GÖNÜLDEN TEŞEKKÜRLER

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) - Ankara Şubesi bünyesinde
yürütülmekte olan “Anadolu’da Bir Kızım Var” projesine destek vermek amacı ile
organize ettiğimiz “ÇYDD-Bağış Kampanyası” sona ermiştir.
2 Şubat 2013 tarihinde düzenlediğimiz etkinlikten elde edilen gelir ve sonrası
toplum üyelerinin gönderdikleri bağışlarla toplanan rakam hedeflemiş olduğumuz
$10,000’i aşmış ve $10,125’a ulaşmıştır.
Toplanan bağıs ÇYDD Ankara Şubesi'nin Yapı Kredi Bankası Mithatpaşa ŞubesiKanada Doları hesabına 23 Mart 2013 tarihinde havale edilmiştir. Dernek olarak
katkımız etkinliğin organizasyon giderleri ve kendi bağışlarımızla birlikte toplam
$1,000 Kanada Doları olmustur.
Bu bağış kampanyasına destek veren tüm toplum üyelerine ve etkinlikte görev
alan tüm gönüllülerimize candan teşekkürlerimizi sunarız.
Turkish Society of Canada
Yönetim Kurulu

Home/Ana Sayfa

Page 5

Volume 7, Issue 48

ANNOUNCEMENT
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
International Children's Day Festival
21 April 2013 - City Hall, Nathan Phillips Square-Toronto

LET'S CELEBRATE INTERNATIONAL CHILDREN'S DAY TOGETHER!
Turkish Society of Canada and Turkish Community Heritage Centre of Canada (TCHCC), are organizing
“International Children’s Day Festival”, on Sunday, April 21, 2013 at Nathan Phillips Square,
also recognized by UNICEF, to celebrate "April 23 - Sovereignty and Children's Day".
Children representing the cultural mosaic of Toronto will come together to perform their national dances
and share their folk music. There are also many fun-fair activities such as clowns, face painting, popcorn
and cotton candy stations, magic show and balloon sculpting, where children have the opportunity to
interact with each other, enjoy the day and make friends all while being integrated to the highly cultural
diversity found in Canada.
We would like to extend a special "thank you" to the City of Toronto for their support in organizing this
important event.
We are inviting the children of all nations to unite in Canada!
We look forward to seeing you and your family with us as we come together to celebrate "April 23rd International Children's Day Festival".
Date: Sunday, 21 April 2013
Time: 1:30 pm – 5:00 pm
Place: NATHAN PHILLIPS SQUARE
100 Queen Street West
Toronto, ON, M5H 2N1
PROGRAM:



Flag Raising Ceremony



International Dance Shows and Folk Dances, Choirs and Bands



Clowns - Face Painting - Magic Show - Balloon Sculpting



Popcorn & Cotton Candy Stations and many more…

FREE ADMISSION

BİLGİ İÇİN / FOR INFORMATION:
Hülya Sayın : hulyasayin@yahoo.com
Nalan Gökgöz : nalangokgoz@rogers.com
Meral Altınada : meralaltinada@yahoo.com
Nur Erkoç : nurerkoc@primus.ca

Home/Ana Sayfa
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DUYURU
Turkish Society of Canada ve Türk Toplum Merkezi'nin
işbirliğiyle Turkish Cultural Events sunar

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
International Children's Day Festival
21 April 2013 - City Hall, Nathan Phillips Square-Toronto

Türk Toplumunun Değerli Üyeleri ve Sevgili Çocuklarımız;
Dostluk, kardeşlik ve dünya barışının vazgeçilmez simgesi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı haftası etkinlikleri çerçevesinde, Turkish Society of Canada ve Türk Toplum Merkezi’nin
ortaklaşa düzenledikleri Uluslararası Çocuk Bayramı Etkinliği ve Bayrak Çekme Töreni'ne
davetlisiniz.
21 Nisan 2013 Pazar günü Nathan Phillips Square-City Hall’da coşkuyla kutlanacak olan ve Toronto
Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlediğimiz etkinlik, siz değerli toplum üyelerimiz, sevgili çocuklarımız ve
çeşitli kültürlerden dünya çocuklarının katılımıyla unutulmaz bir şenliğe dönüşecek.
Etkinliğimizde, Toronto’nun kültürel mozaiğini temsil eden ülke çocuklarının sunacağı milli dansları ve
müzikleriyle, çocuklarımızın büyük zevk alacağı yüz boyama, balon şekillendirme, palyaço ve sihirbazlık
gösterileriyle ve ikram edeceğimiz patlamış mısır, pamuk helva ve atıştırmalıklarla çok eğlenceli bir
program sizleri bekliyor.
Yarının büyükleri çocuklarımızın geleceğe gururla taşıyacakları ULU ÖNDERLERİ'nin değerli armağanını
diğer ülke kardeşleri ile paylaşıp yaşayacakları bir etkinlikte birlikte olmak ümidiyle sizleri bekliyoruz…
NOT: Nathan Phillips Square'de yapılacak etkinliğimizde hava muhalefetine karşı açık alanda
çadırlı yerlerimiz mevcut olup, aynı zamanda City Hall’un giriş katı da etkinlik için hazır
bulunacaktır.
Saygı ve sevgilerimizle,
Turkish Cultural Events
Home/Ana Sayfa
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DUYURU
23 Nisan Uluslararası Çocuk Bayramı Etkinliği ve Bayrak Çekme Töreni:
Tarih: 21 Nisan 2013 Pazar
Saat: 13:30-17:00
Yer: NATHAN PHILLIPS SQUARE
100 Queen Street West
Toronto, ON, M5H 2N1
PROGRAM:

 Türkiye Cumhuriyeti Toronto Başkonsolosu Sayın Ali Rıza Güney ile Eyalet ve Toronto Belediyesi
temsilcileri eşliğinde Bayrak Çekme Töreni

 Halk Oyunları, Uluslararası Dans Gösterileri ve çeşitli gruplardan konserler
 Palyaço, Yüz Boyama, çocuklar için çeşitli oyunlar, gösteriler ve ikramlar..
GİRİŞ ÜCRETSİZDİR

Zihinsel Engelli Çocuklar
Spor Turnuvası
23 Nisan 2013 Salı, 10:00-13:30
George Brown College – St. James Campus
200 King St. East, Toronto

Special Olympics-Ontario ile birlikte ilkini
düzenlemekte olduğumuz 1. Zihinsel Engelli
Çocuklar Spor Turnuvası'nda, hiçbir engelin
hayatın ritmini yakalamaya engel olmadığını
hissetmek, anlamak ve zihinsel özürlü
çocuklarımıza destek vermek için yanlarında
olacağız.
Sizlerin katılımıyla daha da anlam kazanacak olan
bu etkinlikte sizleri aramızda görmeyi ümid ederiz.
Yarışma dalları: Basketbol, futbol, bowling,
curling, softball, floor hockey, bocce.

Home/Ana Sayfa
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Mart ve Doğum
Özgü Topuz
ozgu.topuz@gmail.com

yarımadasında kazanılan zafer, bir milletin doğumu
için ekilen ilk tohum olmuştur.
Milleti millet yapan unsurlar onun tarihi, dili,
coğrafyası ve bayrağı olduğu kadar ayrıca milli
marşıdır. Milli mücadelemiz Çanakkale’de Mustafa
Kemal ile başlayıp, Mehmet Akif Ersoy’un 10 kıtalık
şiirinin 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet
Meclisi tarafından Milli Marş olarak kabulü ile şekil
almıştır. Tabii ki de Milli Marşı’mızın kabulü
mücadelemezi sonlandırmamış, tam tersine ekilen
tohumun toprak üstüne çıktığının bir göstergesi
olmuştur. Milli bayramlarda göndere çekilen bayrak
eşliğinde söylediğimiz İstiklal Marşı’mız, şairin ilk 2
kıtalık çalışmasını besteleyen Osman Zeki Üngör
sayesinde can bulmuştur.

2013 yılının dörtte birlik kısmını geride bırakmış
bulunmaktayız. Umuyorum ki hiçbiriniz yeni yıla
girdikten 3 ay sonra tarih atarken hala 2012 yazma Başlangıcın veya bazı inanışlara göre devamın
alışkanlığı ile karşı karşıya kalmıyorsunuzdur.
simgesi olan doğum; fikir, ülke veya canlı varlık
şeklini alabilir. Bana söylenenlere göre de, 1993
Bilindiği gibi Osmanlı İmparatorluğu, 1. Dünya
senesinin 12 Mart günü sabah saat 10:35’te,
Savaşı’nın sonunda ağır bir hezimete uğratılmıştır.
Fakat ulusumuz için büyük önem taşıyan Çanakkale İstanbul Kadıköy Şifa Hastahanesi’nde gözlerimi
dünyaya açmışım. Benim o gün hakkında tabiatıyla
Zaferi, 1915 Mart’ının 18’inde gelmiştir. Orta okul
bir hafıza kaydım yok. Fakat bu söylenenlerin
öğretmeninin ona verdiği Kemal ismine layık bir
zafere imza atan Ulu Önderimiz, İtilaf Devletleri’nin doğruluğu hakkında mevcut belgelere ve aileme
ileri teknolojisine karşı inancın ve zekasının
karşı inancım fazlasıyla var. Ben her sene
üstünlüğünü dünyanın gözleri önüne sermiştir.
hikayemin başladığı aynı günde, önüme konan
pastayı üflemeden önce gerçekleşmesini istediğim
Türkiye’de öğrenim gördüğüm dönemde
bir dileği içimden geçiririm ve sonra, sayısı her sene
Çanakkale’ye düzenlenen bir gezi dolayısıyla görme artan mumları bir kerede söndürmeye çalışırım.
şansını elde ettiğim Çanakkale Boğazı’nda yazılı
Ben, dileğim adına ciğer kapasitemin veya üfleme
olan ‘Dur Yolcu!’ metni, Çanakkale Zafer Anıtı ve
kuvvetimin etkisinin az olduğuna inandığımdan,
önündeki 81 ili temsil eden, ay yıldız şeklinde
dileğime doğum ihtimalini verebilmek için inanç
dizilmiş Mehmetçik mezar taşlarını ve gülleyi
doğrultusunda yürümeyi tercih ederim.
sırtlamasıyla ün kazanan şehit heykeli hafızamdan
hala silinmemiştir. Boğazımızın düşmana kapalı
tutulması sayesinde düşmanın ilerlemesi
durdurulmuş, vatanın bütünlüğünün sağlanması için
ilk adımlar atılmıştır. Mart ayının adandığı Roma
savaş tanrısı Mars’ın bile İtilaf Devletleri’ne yardım
edemediği bir zaferden sonra Mustafa Kemal, halkı
bir araya getirip milli hareketlenmeyi ve Kurtuluş
Savaşı’nı başlatmış, yurdun dört bir yanındaki çeşitli
zaferler ile ulusumuzun hudutlarını çizmeyi ve bu
sınırlar içinde bir çok devrimi başlatmayı halkına
layık görmüştür. Bir başka deyiş ile, Gelibolu
Home/Ana Sayfa
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“Ben opera için dünyaya geldim!”...
Sevda Başarır

Hayır bu onlarla 4üncü çalışmam.

musicandartschool@yahoo.ca

Carmen‘deki başarınız çok etkileyici. Biraz
anlatmak ister misin? Nasıl gelişti herşey?

Don Giovanni-wedding

Maria Pellegrini diye ünlü bir İtalyan ses sanatçısi
var, Carmen onun Ottawa’da kurduğu Pellegnini
Operası’nın bir projesiydi. İşte bu operaya
Toronto’da Carmen rolü seçimi için yarışmalar oldu.
Ben o sırada Toronto Üniversitesi’nde psikoloji
PhD’mi yapıyordum, bu sahne sınavları neticesinde
rolü aldım.
Ne kadar başvuru vardı?

Fotoğraf: ©Nicola Betts

“Ben opera için dünyaya geldim” diyor Mezzo
Soprano Beste Kalender!

Tek bildiğim benim başvurduğum gün 20-27 kadar
mezzo-soprano Carmen rolu için sınav verdi.
Bunlarin icinde Canadian Opera Company’de koroda
olanlar vardı, bu işi yıllardır profesyonel sahnelerde
yapan insanlar da vardı.

Başarılarıyla gurur duyduğumuz Mezzo-Soprano
Seçilmenizdeki en büyük neden neydi sizce?
Beste Kalender’i 20 ve 22 Mart tarihlerinde
sahnelenecek Don Giovanni operasında izlemek için Bence seçilmemdeki en büyük neden, doğal olarak
Carmen’e benzemem... Bazı yönetmenlerin
sabırsızlanıyoruz.
kafasında klasik bir Carmen imaji var.. Bence benim
Kısa süre içinde Kanada Türk Toplumunun gözdesi
bu görünüşe sahip olduğumu düşündüler.. İkincisi
olan sanatçı yoğun prova temposunda bizlere
de Carmen operası benim 15 yaşımdan beri, kutsal
zaman ayırarak yeni projelerinden söz etti. Beste
kitap gibi bağlandığım bir opera idi.. Yani
Kalender’in çok renkli ve dolu dolu bir bahar
romanından tutun, karakterin hepsi hakkında
programı var. Kaçırmamanızı öneririz.
biografi yazacak kadar her şeyi biliyordum ve
profesyonel olarak korosunda da oynadım.. Daha
Sevgili Beste Kalender, bize buradaki (The
sonra Mercedes diye diğer bir mezzo soprano rolü
Glenn Gould School) çalışmalarınızdan söz
var operada, onu da oynadım.. Opera hakkında çok
edebilir misin?
bilgiliydim.. Bunu da öğrendiler ama her zaman,
The Glenn Gould School’un Spring operası olan Don eğer seçiliyorsanız, ilk izlenim çok önemli.. Bence
Giovanni’nin sahne çalışmaları başladı. Şu anda
onları ikna eden şey, görünüşüm, kendimden emin
hatta öğlen arasındayız, Çok yoğun sürüyor. Sabah oluşum, yani karakter olarak Carmen’e oturuşum
10:00 akşam 10:00. Hafta sonları gece 11:00’e
idi.. Ondan sonra tabii eserlerimi dinlediler audition
kadar çalışmalar sürüyor. Çok da güzel geçiyor.
esnasında, ondan mutlu oldular.. Bir sey daha var;
Türk toplumumdan çok iyi destekler aldığım ve de
ben bir flamenco grubu ile dans ediyordum.
gelecekteki projelerim hakkında bilgi almak
Kastanyet de çalıyordum.. Yani, bu bütün bir
istediklerini bildigim için neler yaptığımdan sizler
Carmen oldu.. Carmen, diğer rollerden cok farklı..
vesilesi ile kendilerini haberdar etmek isterim.
Hareket edebilmeniz gerekiyor.. Gerçi biliyorsunuz,
biz Türkler doğuştan dansa yetenekliyizdir. Fakat,
Teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için çok
gene de Flamenco bilgisi işime yaradı bence..
memnun olduk. Bu, The Glenn Gould School ile
Carmen esnasında posterlerde yüzüm kullanıldı
ilk çalışmanız değil.
ve Ottawa’nın birçok mekanında ve sokağında
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“Ben opera için dünyaya geldim!”...
Don Giovanni-Zerlina

Fotoğraf: ©Nicola Betts

bu posterler yer aldı. Bu olay sonrasında herkes
ismimi duymaya başladı ve o sıralarda 3 yıldır
çalıştığım hocam Jean MacPhail doktora yapmak
çok güzel, ama işler ciddiye gidiyor, ne yapmak
istediğine artık karar ver dedi.. Ben zaten ne
yapmak istediğimi biliyordum.. Opera söylemek
istediğimi biliyordum ama Türkiye’den gelip, hiç bir
destek olmadan yapmak çok zor bir şeydi ve PhD
benim elimdeki tek şey idi. Ama gözümü kararttım,
tamam dedim, artık yolu seçme zamanı geldi..
Burayla beraber işler de değişti… Glenn Gould
School bana, Kanada’daki ve Amerika’daki bir
numara şeflerle, bir numara sanatçılarla birlikte
çalışma imkanı verdi..
Aile desteğinin önemi konusunda neler
söylemek istersiniz?
Mutlaka birilerinin size inanması gerekiyor. Benim
şansım, ailem çok büyük bir şok yaşamadı, çünkü
başarılı bir öğrenci idim, aynı zamanda Antalya
Operasının yetişkinler korosunda idim. Bir yandan
piyano derslerine devam ediyordum. Liseyi
ikincilikle, Boğaziçi Üniversitesi’ni birincilikle
bitirdim. Rektörlük ödülü aldım. Türkiye’den çok
sevdiğimiz bir aile dostumuz var, o bana çok inandı
ve bana belli bir burs sağladı. Onun dışında zaten
dediğim gibi, bölümün birincisi idim, konservatuvar
da çok iyi gidiyordu. Ailemizde herkes kendine
düşeni yaptı. Kardeşim bile ufacık bebekti ne
seslerden ne seslere dinledi neler duydu. (o şimdi
rock ve jazz söylüyor. O kadar çok (!) sevdirmişim
operayı)

Ailem bana tabii ki çok destek oldu. Babam Devlet
bursuyla parasız yatılı okumuş, gitar dahil bir çok
enstrumanı kendi kendine öğrenmiş, müzik sever
biridir.. Ben 10 yaşındayken annem karnı burnunda
beni piyano derslerine taşırdı. Herkes kendine
düşen fedakarlığı yaptı. Ben 5 yaşında operaya ilgi
gösterip, “ben operacı olacağım” dediğimde babam
bana, ”kimse bize konservatuar demedi ama kızım
kendi kendine akıl etti. Arkandayım kızım“ dedi.
Ben opera için dünyaya gelmişim.
Babam, “kızım ben seni dersaneye
yollamayacağım” dedi. Baba beni niye
yollamıyorsun diye sorunca, kızım, sen opera
istiyorsun, bir yandan da hırslı bir şekilde diğerini
yapıyorsun, ama ikiye hatta üçe bölüneceksin.
İkiye, üçe bölünmek sağlıklı bir şey değil dedi.. Ama
ben ne yaptım? Dersaneden burs kazandım. Ailenin
desteği çok önemli tabii ama şansıma benim ailem
mantıklıydı ve ben de asilik yapan bir genç
değildim.
Burada nasıl hissettiniz? Aileniz uzakta çünkü.
İlk başta master yaptım, doktora devam ediyordu,
onun sayesinde bir gelirim oldu.. Ama sonra tekrar
operaya karar verince sürekli gelirim kesildi. Gene
dediğim gibi bana çok inanan, Türkiye’deki aile
dostumuz, o birazcık destek çıktı. Onun dışında
eşim, o zaman nişanlım, dedi ki: “Beste, hiç önemli
değil.. Seni sen yapan bu..” Bir sürü kuruma burs
için baş vurdum açıkçası.. En çok da Türk Kanada
kurumlarıyla görüştüm ama sonuç biraz hüsran
oldu… Onlara başvurmamdaki amaç şu an halen
burada Türk öğrenci statüsünde bulunduğumdan
devlet burslarına başvuramamam ve opera alanında
Kanada da Türkleri temsil eden çok sanatçı
olmadığını bilmemdi. Hala göçmenlik kağıtlarını
bekliyorum göçmen olmak icin. Kanada da vatandaş
yahut göçmen olamamak bir çok burs başvurumu
ve büyük operalara odisyon vermemi engelliyor.
Çünkü burada herşey devlet desteği ile…
Diyebilirim ki, şu an ayakta durabiliyor ve hala
azimle operalarda sahne alabiliyorsam bu kendi
çabam ve bana sonuna kadar destek çıkan sevgili
eşim, benden manevi desteğini esirgemeyen
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Don Giovanni-Zerlina & Don

gök kuşağının birer parçası olduk. Bunları
parlementoda duymak gerçekten çok hoşuma gitti.
Türk ezgilerini kullanmak gibi bir eğilimin var
mı?
Bu konuda bazı çalışmalarım oldu açıkçası.
Türkiye’den Fazıl Say, Selman Ada, Turgay Erdener
gibi sanatçılardan eserler alarak icra ettim. Geçen
sene “Süleyman the Magnificent” diye bir program
oldu Montreal’de. İki Türk eserini seslendirdim:
Selman Ada’dan Je t’aime Adnan ve Turgay
Erdener’den “Sen, Sen, Sen”.

Fotoğraf: ©Nicola Betts

Ottawa Türk Büyükelçiliği ve bana her zaman
inanan artık aileden olarak gördüğümüz Sema
Ocakçıoğlu sayesindedir. Buradaki olay şu: ben
Leyla Gencer’i örnek aldığım zamandan itibaren,
benim söylemek istediğim şey şuydu: Ben,
yurtdışına çıkmak istiyorum, bir Türk kızı olarak
insanlara neler yapılabileceğini göstermek
istiyorum.. Ben duygularımı ya da bu sanat
vasıtasıyla insanlara taşıdığım sevinci, üzüntüyü,
kızgınlığı taşımak ve uluslararası bir şekilde onlarla
paylasmak istiyorum. Hepimizin içinde birazcık milli
duygular vardır, ben müziğin her şeyi
notürleştirdiğine inanıyorum. Yani, eğer ben iki gün
önce “Throne Speech”de (the Speech from the
Throne – written by Ms. Wynne’s government and
delivered by Lieutenant-Governor David Onley) O
Canada’yı (Kanada Milli Marşı) bir Türk vatandaşı
olarak söylerken, İstiklal Marşı söylemiş kadar
kendimi bu duygularla bürünmüş hissettim. Müzik,
sadece milli marş olması lazım değil, gerçekten
herkesin duygularını birleştiriyor. Dil hiç önemli
değil. Çoğu insan Operaya gidiyor, ya da bir resitale
gidiyorsunuz, bir sürü eser dinliyorsunuz, sözleri
anlamıyorsunuz ama bir şeyler kalbinize oturuyor,
sizi etkiliyor..
Throne Speech’de de söylenen şu idi: “Kanada öyle
bir yer ki biz bir sürü farklı milletten geldik, ve aynı

Daha sonra klasik İtalyan eserlere geçtim. Turgay
Bey’in eserlerini çok beğeniyorum. Bu eser de Türk
enstrümanlarını öne çıkaran bir eserdir. Je t’aime
Adnan ise Türk folk ezgilerini kulağa çağrıştırır. Bu
eserleri seçerken buradaki insanlara hem Türk
kültürüne özgü müzik aletlerini tanıtmayı hem de
akıllarında kalabilecek melodiler içeren Türk
eserlerin onların akıllarında yer etmesini
amaçladım.
Yakında gerçekleşecek resitalim için de Selman
Ada’nın Asistanı olan (çok yetenekli bir besteci,
müzisyen) Murat Ömür Tuncer’den bir eser sipariş
ettim. Nazım Hikmet’in Nereden geldik Nereye
Gidiyoruz adlı şiiri 15 dakikalık bir oda orkestrası
eseri olarak Kanada dinleyicileriyle 19 Mayıs da
Mazzoleni Hall da buluşacak.
Benim temel hedefim bir Türk kadını olarak hem
ülkemi en iyi şekilde temsil etmek hem de elimden
geldiğince müzik konusunda yetenekli olan ve yurt
dışına çıkıp yapması gerekeni yapmak isteyen
yeteneklere yol açmak.
Murat’ın bir iki önemli projesi daha var. Bunlardan
bir tanesi 2015 de Ghandi Oratoryosu. Ghandi’nin
eşini ben söyleyeceğim. Dünya prömiyeri
Hindistan’da yer alacak, daha sonra ise dünya turu
hedefleniyor.
Murat buraya geliyor 19 Mayıs’ta, benim resitalim
için. Eserini Royal Conservatory Orkestrası’ndan
arkadaşlarımız ve ben seslendirirken kendisi de
şefimiz olarak sahnede bizlerle olacak. Murat da
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“Ben opera için dünyaya geldim!”...
dünyada bir çok Verdi etkinliği olacak. Benim de şu
an Verdi konserleri için bir kontratım var; 3 tane
Verdi konseri var programda. Mayıs’da Ottawa’da,
Haziran’da ise Montreal’de olacağız. Çok başarılı üç
solistle birlikte sahneye çıkacağım. Arkamızda
Ottawa Classical Choir söylüyor olacak ve konserleri
Maestro Michel Brousseau yönetecek.

Don Giovanni’ye dönelim. Nasıl bir Don
Giovanni izleyeceğiz? Sürprizler var mı?

Verdi konserleri bittikten sonra ben New Jersey‘de 3
hafta dünyanın büyük operalarından eğitmenlerle
çalışacağım ve Ağustos ayında Metropolitan Operası
Assistant Conductor Joan Dornemann’ın program
ICAV’da yer almak üzere Montreal’de olacağım.
Şimdilik programım bu şekilde.

Don Giovanni bildiğiniz gibi Mart 20 ve 22‘de
sahneleniyor. Oldukça sürprizli.

Çok teşekkür ederiz bizi bilgilendirdiğiniz için.
20 Mart’ta Don Giovanni’de görüşmek üzere.

Fotoğraf: ©Nicola Betts

ben de heyecanla resital icin gün sayıyoruz.

Mad Man diye bir televizyon dizisi var. İşte o stilde
sahnelenecek. 1960‘larda olacağız. Çok güzel bir
gelinliğim olacak. Gerisi biraz sürpriz olsun.
Bundan sonraki adımınız ne olacak?
Verdi’nin 200.yıl doğum yılı nedeniyle bu yaz
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REVIEW OF ANGELINA’S TREASURE, CYPRUS 1570+ -Dan Hegarty, A London, UK doctor.
Özay Mehmet, Ph.D.

political concept of Enosis.

Senior Fellow, Modern Turkish Studies &
Professor Emeritus, International Affairs/
Economics,
Carleton University, Ottawa
mehmet5010@rogers.com

Angelina's Treasure contains much about the tale of
humanity, its strengths, weaknesses, highs and
lows. There are myriad themes within the book.
They include, in no particular order, the following :
- adventure, intrigue, political machinations,
religious division, shifting alliances, rivalry, bribery,
piracy, greed, violence, corruption, slavery,
exploitation, penury, starvation, wealth, luck,
misfortune, love, hate, adultery, illegitimacy,
ethnicity and natural disasters. We read of
Machiavellian statesmen, amoral traders, scheming
churchmen and lascivious sultans, all victims of
their own self-serving motives in a maelstrom
stirred by the lust for wealth and power.

Angelina's Treasure is the second offering in Ozay
Mehmet's literary exploration of the history of
Cyprus. It is the prequel to "Uzan Ali" and looks at
events during the previous 283 years. It is a rich
offering and, once again, Professor Mehmet
displays a mastery in his talent as a storyteller
capable of weaving together the multitudinous
strands of complex human events through a saga
of impressive depth and understanding.

What I like about the author's style is that his
writing offers so much profundity, yet is so easy to
read. The book works on different levels and you
can take from it those aspects you find most
interesting and meaningful.
The reader will learn much about the historical
events in Cyprus, Greece, Turkey, Russia and
Europe that influenced the chronic "poisoning" of
relations between the two ethnic groups on this
island that has persisted to this very day. The
author takes you through many landmark events
that shaped Cyprus' future. Examples include the
defeat of the Venetians by the Turks in1570, the
plague of 1760, Russia's victory over the Ottomans
in 1774 (and the significance of the subsequent
Treaty of Kucuk Kaynarca), the Greek Uprising of
1821, the Auspicious Event of 1826 and the free
trade agreement between Turkey and Britain in
1838.

In 1570 Greek Cypriots celebrated as they
welcomed the invading Turks as their liberators
from the Catholic suppression of the Venetians.
However, through the tale of "Angelina's Treasure",
Ozay Mehmet's skilful storytelling entertains us in
some wonderment as the twists and turns of his
yarn lead us to a greater understanding of how the
island of Cyprus was to be so deeply scarred by a
seemingly intractable religiously-based divide.
This book is a fine effort to educate us about 283
years of Cypriot history by wrapping it up in tale of
buried treasure until its eventual discovery and the
consequences that ensued.

There are two other important issues. Firstly, the
power of money and the effects it has upon
individuals and events. Once discovered in a chest
buried long-ago underneath an olive tree,
Angelina’s treasure was used to help finance the
Greek uprising. Greed for that treasure immediately
caused the murder of one Greek worker by
another. A lustfully frivolous waste of money was
certainly part of the morally dissolute path that
Ozay Mehmet's historical accuracy is enriched by
brought down the Sultan and his army. Secondly,
his further understanding of the transformationally
there is the realization at the end of the book that
important ideas that swept through Europe and,
all is not always as it seems. You might believe
later on, the American colonies. Many of the
yourself to be a “pure” Greek, for example.
traditional rules were to be challenged and then
However, if you delve into the complex lives of your
overturned by the philosophies espoused by the
ancestors you may be surprised to find how the
free-thinkers of The Enlightenment (The Age of
family gene pool is not as you expected. You may
Reason) during the seventeenth and eighteenth
be part Turk or part something else. In fact, genetic
centuries. Such philosophical opposition to the
purity is likely to be rarer than many like to
intolerances and abuses of both states and religions
admit…..Not only is it a multi-cultural world; it is a
would ultimately play their part in the genesis of
mixed “genetic bag” with ethnic purity a mere
Greek orthodox opposition to the ruling, but
illusion.
declining, Ottoman empire, later evolving into the
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I simply cannot cover everything in this intriguing
book. Read it yourself and discover even more
within its pages."

Published by Wisdom House Publication, UK

ANGELINA’S TREASURE, CYPRUS 1570+

www.wisdomhousepublications.co.uk

editor@wisdomhousepublications.co.uk
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Let’s meet Prof. Özay Mehmet, Ph.D.

Özay Mehmet is of Turkish-Cypriot origin; married,

Historical Novels:

has three sons and lives in Ottawa with wife Karen.
He was educated in Cyprus, was the first Turkish
Cypriot to go to the London School of Economics
(1959-62). Subsequently he received his MA and
Ph.D in economics at the University of Toronto (on
a Canadian Commonwealth Scholarship). He has
taught at various Canadian universities [Windsor,
York, Toronto, Ottawa and Carleton].

1. UZUN ALI, SHAME AND SALVATION, Wisdom

Professionally, Ozay Mehmet is a specialist in
economic development, with special reference to
Asian Tigers, Turkey and Cyprus. Consulted
extensively for WB, ADB, CIDA, CFTC, UN agencies
(ILO, WHO, UNDP) and others.

Educational and Career Highlights:

House, UK & USA 2011
ANGELINA’S TREASURE, CYPRUS 1570, Wisdom
House, UK & USA (forthcoming)
Latest Academic Recognition

GLOBAL GOVERNANCE, LABOUR MARKET
DYNAMICS AND SOCIAL CHANGE, Essays in Honour
He is currently Senior Fellow in charge of a new
initiative to launch Modern Turkish Studies Program of Emeritus Professor Ozay Mehmet, edited by B. N.
Ghosh, Wisdom House Publications, UK, 2010
at Carleton University.

 Educated at the London of School of Economics

(1959-1962: B.Sc. Econ Hons) and the University of
Toronto (1964 – 1968: MA and Ph.D in economics)

Author of 21 academic books and over 100 articles
in top academic journals.

 Born in colonial Cyprus (in 1938), educated at

In retirement, he has started writing historical
novels.

Has consulted extensively for international
development agencies, including:

Latest Books include:

The World Bank, Asian Development Bank, the
UNDP, ILO, WHO, CIDA

1. WESTERNIZING THE THIRD WORLD (1st ed in
1995 Routledge, several editions, hardcover and
paperback)

2. ISLAMIC IDENTITY AND DEVELOPMENT (1st ed
in 1990, several editions, translated into other
languag)

3. TOWARDS A FAIR GLOBAL LABOR MARKET
(1999, Routledge – with Errol Mendes and Robert
Sinding)

4. GLOBAL GOVERNANCE, ECONOMY AND LAW
(Routledge, Taylor & Francis, 2003 – with Errol
Mendes)
Sustainability of Micro States: The Case of North
Cyprus, University of Utah Press, 2010

the English School, Nicosia before LSE

 Chief Technical Advisor, UNDP-ILO
 As Development Economist, specialized in Asian
Tigers (Malaysia, Indonesia, Singapore, Thailand in
particular)

 Recipient of academic awards in Canada
including several SSHRC grants

 Has been honored by international economics
associations and universities abroad.

Has been the Founding Editor of the CANADIAN
JOURNAL OF DEVELOPMENT STUDIES and served
as President of the Canadian Association for the
Study of International Development.
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Distinguished Service to Economics by the TURKISH
ECONOMICS ASSOCIATION, November 2006
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ANNOUNCEMENT

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

Home/Ana Sayfa
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Büyüklerimizle toplantı/Seniors day

Toplum Haberleri

Türk Toplum Merkezi (TCHCC) 17 Mart 2013 tarihinde her zaman etkinliklerini

yaptığı Northern District Library'de "Büyüklerimizle Toplantı/Seniors Day"
düzenledi.

Gün, toplantının sunucusu Sema Güler'in video ve slayt gösterisi eşliğinde
anlattığı Çanakkale Şehitleri’nin anılması ile başladı. T.C. Toronto Muavin
Konsolosu Sn. Elif Okuyucu'nun da onurlandırdığı toplantı daha sonra çay, kahve,
simit ve becerikli hanımlarımızın yapmış olduğu güzel kurabiyelerle eşliğinde,
tavla, Sema Toprak'ın oynattığı bingo oyunları, küçük hediyeler ve tatlı sohbetle
noktalandı. Bu arada büyüklerimizin istekleri dinlendi. Çoğunluk yakın bir
zamanda bir "retirement home" projesinin başlatılmasını dilediklerini belirttiler.
Misafirlerimizden birisinin sunduğu bir kaç dakikalık yoga gösterisi de günün
sürprizi oldu.
Büyüklerimiz böyle güzel bir toplantıda biraraya gelmekten çok mutlu olarak
ayrıldılar.
28 Nisan 2013 için planlanan bir sonraki "İkinci Bahar" toplantısının duyurusu
çok yakında sizlere ulaştırılacaktır.
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Toplum Haberleri

Emre Özgüven

The Gönül Angıner Award is a prestigious award given

yearly to a single applicant. This award is given to Turkish
youth based mostly on their community involvement and
also their academic standing. The recipients of this award
are brought together in the memory of the late Mrs.
Angıner, and we have formed a tight-knit family together.
This year, the Gönül Angıner Award family was proud to
welcome a new member to its ranks on March 3rd. This
year’s recipient of this prestigious award is Sıla Özer, who
studies Biology at Ryerson University, and is an invaluable
member of the Turkish community in Canada.
As one of Sıla's close friends, I know first-hand how she
spends a lot of her time volunteering for the Turkish
Canadian Youth (a group founded by many of the Angıner
award winners), dancing with the Anatolian Folk Dancers,
attending seminars and conferences, volunteering at Sick
Kids, organizing get-togethers for the Turkish student body,
and helping out at Turkish events throughout the year.
An award of this size may not seem like overly much to
most people, however for a student, it can be a life
changer. For this reason I hope we can see many more
such awards within the Turkish community, to help out our
proud hardworking students like Sıla Özer.

Sıla Özer, önceki yıllarda Gönül Angıner ödülünü alan
arkadaşları ile birlikte.. Soldan sağa: Emre Özgüven –
Ecem Kafadar - Sıla Özer - Duygu Nangir - Nesime
Aşkın
Fotoğraflar: © Nesime Aşkın
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Dearest creature in creation…
Elvan Eryöner Denizkuşu
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The Red Weed

But be careful how you speak:
Say break and steak, but bleak and streak;
elvan_eryoner@hotmail.com
Cloven, oven, how and low,
Script, receipt, show, poem, and toe.
Hear me say, devoid of trickery,
Daughter, laughter, and Terpsichore,
Köşe yazısı deyince giriş gelişme sonuç
Typhoid, measles, topsails, aisles,
bekliyorsunuz da bu sefer ben kafama takılan birkaç
Exiles, similes, and reviles;
soruyla başlamak istiyorum: Burada hayat yavaş de Scholar, vicar, and cigar,
mi? Esas soru bu değil! Her şey ağır ağır işliyor…
Solar, mica, war and far;
Trafik yavaş, insanlar yavaş, işlemler yavaş…
One, anemone, Balmoral,
Kitchen, lichen, laundry, laurel;
Relax! Aceleye gerek yok… Sıraya gir, bekle…
Gertrude, German, wind and mind,
İyi de be kardeşim madem neden arkadan atlı
Scene, Melpomene, mankind.
koşturuyor gibi konuşuyolar?
Billet does not rhyme with ballet,
“Zit” ne bilen var mı? Geçenlerde öğrendim ki “is
Bouquet, wallet, mallet, chalet.
it”miş meğerse:)) “fitz” de “if it is”miş…
Blood and flood are not like food,
Hey allahım…!
Nor is mould like should and would.
Bir de neden ”t” harfi var ki? “T”yi “d” olarak
Viscous, viscount, load and broad,
Toward, to forward, to reward.
söyledikten sonra “t”ye ne gerek var?
And your pronunciation's OK
Bazı kelimeler var, eş sesli desen değil, eş anlamlı
When you correctly say croquet,
desen değil…
Rounded, wounded, grieve and sieve,
Bana öyle bi kelime bulun ki yazılışı birebir aynı
Friend and fiend, alive and live.
olsun ama farklı okunsun ve anlamı da birbirinden
Ivy, privy, famous; clamour
farklı olsun…
And enamour rhyme with hammer.
Ne gerek var de mi? Yok işte abiler yapmış… “Tear” River, rival, tomb, bomb, comb,
Doll and roll and some and home.
Ben taktım bu İngilizce’ye ya… Şimdi size bi şiir
Stranger
does not rhyme with anger,
ekliyorum, bir de link… Bu link yardımıyla bütün
Neither
does
devour with clangour.
şiirin doğru telaffuzunu takip edebilir ve
Souls but foul, haunt but aunt,
öğrenebilirsiniz… Bu şiirdeki bütün kelimeleri doğru
Font, front, wont, want, grand, and grant,
telaffuz ettiğinizde de CBC’ye spiker olabilirsiniz…
Shoes, goes, does. Now first say finger,
Ben de çalışıyorum işte, bakarsınız bir gün İngilizce And then singer, ginger, linger,
yazı vermişim köşeyi:))
Real, zeal, mauve, gauze, gouge and gauge,
Marriage, foliage, mirage, and age.
Query does not rhyme with very,
THE CHAOS
Nor does fury sound like bury.
Dost, lost, post and doth, cloth, loth.
Dearest creature in creation,
Job, nob, bosom, transom, oath.
Study English pronunciation.
Though the differences seem little,
I will teach you in my verse
We say actual but victual.
Sounds like corpse, corps, horse, and worse.
Refer does not rhyme with deafer.
I will keep you, Suzy, busy,
Foeffer does, and zephyr, heifer.
Make your head with heat grow dizzy.
Mint, pint, senate and sedate;
Tear in eye, your dress will tear.
Dull, bull, and George ate late.
So shall I! Oh hear my prayer.
Scenic, Arabic, Pacific,
Just compare heart, beard, and heard,
Science, conscience, scientific.
Dies and diet, lord and word,
Liberty, library, heave and heaven,
Sword and sward, retain and Britain.
Rachel, ache, moustache, eleven.
(Mind the latter, how it's written.)
We say hallowed, but allowed,
Now I surely will not plague you
People, leopard, towed, but vowed.
With such words as plaque and ague.
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Dearest creature in creation…
Mark the differences, moreover,
Between mover, cover, clover;
Leeches, breeches, wise, precise,
Chalice, but police and lice;
Camel, constable, unstable,
Principle, disciple, label.
Petal, panel, and canal,
Wait, surprise, plait, promise, pal.
Worm and storm, chaise, chaos, chair,
Senator, spectator, mayor.
Tour, but our and succour, four.
Gas, alas, and Arkansas.
Sea, idea, Korea, area,
Psalm, Maria, but malaria.
Youth, south, southern, cleanse and clean.
Doctrine, turpentine, marine.
Compare alien with Italian,
Dandelion and battalion.
Sally with ally, yea, ye,
Eye, I, ay, aye, whey, and key.
Say aver, but ever, fever,
Neither, leisure, skein, deceiver.
Heron, granary, canary.
Crevice and device and aerie.
Face, but preface, not efface.
Phlegm, phlegmatic, ass, glass, bass.
Large, but target, gin, give, verging,
Ought, out, joust and scour, scourging.
Ear, but earn and wear and tear

Do not rhyme with here but ere.
Seven is right, but so is even,
Hyphen, roughen, nephew Stephen,
Monkey, donkey, Turk and jerk,
Ask, grasp, wasp, and cork and work.
Pronunciation -- think of Psyche!
Is a paling stout and spikey?
Won't it make you lose your wits,
Writing groats and saying grits?
It's a dark abyss or tunnel:
Strewn with stones, stowed, solace, gunwale,
Islington and Isle of Wight,
Housewife, verdict and indict.
Finally, which rhymes with enough -Though, through, plough, or dough, or cough?
Hiccough has the sound of cup.
My advice is to give up!!!
Doğru telaffuz için: http://www.youtube.com/
watch?v=Gb0wo2D2heQ
Yazarı, gezgin ve öğretmen Gerard Nolst Trenité
(1870–1946). O da sanırım benim gibi takılmış bu
konuya ve bu “The Chaos”u yazmış 1920’ de. J))
Nur ol Gerard…!
Aradan bu kadar yıl geçti… İngilizce hala aynı… Ama
bu kaos senin şiirde kalmadı be Gerard, dünyayı
sardı…
EED
Home/Ana Sayfa

Zihinsel Engelli Çocuklar
Spor Turnuvası
23 Nisan 2013 Salı, 10:00-13:30
George Brown College – St. James Campus
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ANNOUNCEMENT

ANADOLU HALK OYUNCULARI & EZGİ SUNAR
(ANATOLIAN FOLK DANCERS & EZGI PRESENTS)
~ TÜRK HALK DANSLARI VE MÜZÍKLERÍ GECESÍ ~
~ TURKISH FOLK DANCE & MUSIC SHOW~
Sanatçılar /Artists
Anadolu Halk Oyuncuları /Anatolian Folk Dancers
EZGİ - Tűrk Halk Műziği Grubu / EZGI – Turkish Folk Music Ensemble
Araz Dans Grubu/Araz Dance Ensemble
Zaman/Time: Cumartesi, 13 Nisan 2013 20:00 / Saturday Apr 13, 2013 08:00 PM
Bilet/Cost: $20.00
Yer/Place: Isabel Bader Theatre
93 Charles St. W., Toronto, Ontario, M5S 1K6
Bilgi / Information:
Tel:
905- 809 1844, 905-883 6077
Email:
anatolianfolkdancers@gmail.com
Internet: www.anatolianfolkdancers.com
**

Anadolu Halk Oyuncuları & EZGİ 1982 yılından beri Tűrk Halk Dans ve Műziğini tanıtan kar-amacıolmayan bir kuruluştur **

**

Anatolian Folk Dancers & EZGİ is a non-profit organization dedicated sharing Turkish culture since
1982 **

Tiyatro ve Oto Park Bilgisi:
Tiyatronun kendi parkı yoktur. Ama Charles Street üzerinde yer-altı parkı vardır.
Veya yakında ki Cumberland Street de ‘Green P’ vardır
Theatre and Parking Information:
The theatre doesn’t have its own parking lot but there is an underground, 24-hour
lot on Charles Street or a Green P on Cumberland.
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Celebrating Pink Shirt Day
explanations, their Club members usually suffer
from a lack of self-esteem, poor nutrition, poverty,
emreyurga@me.com
lack of schooling, and absent parents. She also
added that the Club members are at risk for drug“Charitable giving is about creating
opportunities – for individuals and for related activities.
causes you believe in.” Nur Fritzlar
Toronto Kiwanis Club has four program sites
serving families living in Toronto's inner-city
community. The Club operates three program sites
in the Regent Park community, in the downtown
east side, and one program site in Trinity Bellwoods
community, in the downtown west.
Emre Yurga

Photography: © Yedman
Photography: © Yedman

Photography: © Yedman

I recently visited “Toronto Kiwanis Boys and Girls
Clubs.” On the February 27th , the Club celebrated
Pink Shirt Day with anti-bullying themed activities
for children and their families. Nur Fritzlar, who
currently sits on the Foundation Board of Directors
for The Kiwanis Club of Toronto, invited me to
participate in these events. I believe, philanthropy
is an important and centering aspect of Nur's life.
During our conversation, I also learnt that she sits
on the Board of “Concerned Kids,” which is a
registered charity.

Before she came to Toronto and involved in the Bay
Street and the not-for-profit world, Nur lived in
Atlanta and Istanbul. She has a strong academic
background rooted in finance and business
administration. She holds a B.B.A., and an M.B.A
from the University of West Georgia In addition to
her NGO related activities, she is an Investment
Advisor at TD Waterhouse’s flagship branch, Nur
leads the Aria Wealth Management to provide
individuals, families and businesses with holistic
solutions that align with their diverse wealth
management goals.
With over 15 years of professional experience
spanning three continents, Nur has amassed an
international perspective in relation to financial
instruments and markets. She has the ability to
sculpt investment solutions with a truly global
view. Nur's commitment is to provide her clients
with financial advice that seeks to capitalize on the
efficiencies that can be gained from strategic
wealth management.

Toronto Kiwanis Club has been working with young
people and their families; their goal is to enable
youth and families to develop the life skills,
knowledge and values essential to becoming
healthy contributing individuals. The Club has many As a Telve Magazine, we wish Nur the best in her
future endeavors.
members, who come from at-risk families where
Home/Ana Sayfa
safety is a concern. According to Nur’s
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Halifax’tan Fısıltılar

Misafirlik…
Deniz Gülerman
deniz.gulerman@hotmail.com

Sabah kahvesine, ikindi çayına, yemeğe,
kahvaltıya, yatılı, kapıdan iki dakika(!), haberli,
habersiz…
Farkında olmadan hayatımıza yerleşmiştir
misafirlik; kültürümüzün bir parçasıdır. İçinde
yaşarken hayatımızdaki önemini farkedemeyiz,
normaldir çünkü. Ama bizdeki misafirlik
anlayışından uzak bir kültürün içine girdiğimizde,
eksikliğini çok acı bir şekilde hissederiz… Şu an,
benim hissettiğim gibi…
Çeşit çeşit insan vardır… Kimisi misafir ağırlamayı
sever, kimisi kendini ağırlatmayı, kimisi ikisini de,
kimisi hiçbirini. Hiçbirini sevmeyen az kişi vardır,
ama yine de vardır, görülmüştür, yaşanmıştır :)
Ben misafir ağırlamaya bayılırım. Yemekler
yapayım, sevdiklerim gelsinler, yesinler, içsinler,
sohbet edelim saatlerce, güzel vakit geçirelim…
Bayılırım! Eve misafir gelmesi demek, bence
sevildiğinizin bir göstergesidir… Evinize misafir
geliyorsa, demek ki arkadaşlarınız vardır… Davet
ettiğinizde eğer ikiletmiyorlarsa, demek ki evinizde
rahat ediyorlardır. En çok da beklenmedik bir
zamanda, kapıdan uğrayan misafirleri severim, ki
bunlar çoğunlukla komşular olur. Bu da sevildiğinizi
gösterir.
Misafirlik…
Düşününce komik geliyor bazı şeyler, ama
misafirliğin de olmazsa olmazları var… Haberli bir
misafirliği genel olarak inceleyelim…
Misafir geleceğini haber alan ev sahibimiz, 1-2 gün
öncesinden hazırlıklarını yapmaya başlar.
Çoğunlukla bir önceki gün, temizlik işini bitirir.
Masa örtüsü, sehpa örtüleri değişir, ortaya yeni süs
eşyaları çıkar. En önemli detay, misafire ikram
edilecek yiyeceklerdir. Ev sahibini asıl telaşa
düşüren konu da budur. Tatlısı ve tuzlusu ayrı
planlanır. Börek, poğaça, kek ve kısır gibi çeşitler
son gün yapılırken, muhallebi ve pasta gibi çeşitler,
dolapta beklemeleri gerektiği için, bir gün
öncesinden yapılır.

Her bayanın ev terlikleri vardır; hem kendi için,
hem de evine gelen misafirler için. Terlikler, terliğini
yanına almayan misafirlere sunulur. Bu ev terlikleri,
özel olarak tasarlanmış, dışarıda giyimi pek rahat
olmayan, daha çok süs amaçlı üretilmiş, bayanların
sadece evde giymek için aldığı terliklerdir. Gelen
misafirler, ayakkabılarını çıkartırlar, üstlerinde
ceket/manto ne varsa çıkartıp, portmantoya asar,
ya da ev sahibinin uygun bulduğu bir yatağın/
kanepenin üzerine bırakırlar. Ardından, hemen
terlikler çantalarından çıkartılır ve giyilir. Tabii terlik
diyorum ama, ayakkabı giyenlerin sayısı da çok.
Kimisi yine sadece evde giymek için ayakkabı
alırken, kimisi de yeni aldıkları ayakkabıları dışarıya
vurmadan önce misafirlikte giyer. Bu terlikler
sadece evde giyime özel tasarlanmış oldugu gibi,
bunların bir de özel tasarımlı çantaları olur. Bazıları,
mağazaların beğendikleri torbalarını bu amaçla
kullanırken, bazıları da özel olarak parayla “terlik
çantası” alırlar. Bir de son zamanlarda oldukça
popüler olan, el yapımı terlik çantaları vardır,
örülmüş ya da dikilmiş…
En şık kıyafetini giyip de gelmiş olan misafir,
terliğini giyer, “Hoşgeldin” muck, “Hoşbulduk”
muck, şeklinde karşılama ve kapı önü yapılan kısa
sohbet ardından, misafir odasına davet edilir ve
diğer misafirlere katılır. İçeri girdiğinde, kendinden
önce gelmiş olan tüm misafirlerin sıradan elini
sıkar, şapur şupur öper ve boş bulduğu bir yere
oturur. Sıradan herkes birbirine hatır sorar.
-Nasılsınız inşallah?
-Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
-Hamdolsun. Çocuklar nasıl, iyiler inşallah?
-İyiler onlar da, okuldalar işte.
-Hep öyle vallahi, napıcan…
Aynı kişi, standart cevapları almak için, standart
sorularını bir başkasına yöneltir.
-Siz nasılsınız, iyisiniz inşallah?
-Teşekkürler, siz nasılsınız?
-Çok şükür…
…
Herkes geldikten sonra ev sahibi, bir elinde
kolonya, diğer elinde de tatlı yiyelim, tatlı
konuşalım anlayışı ile şeker ya da çikolata
kasesiyle, tek tek misafirleri gezer. Sohbet başlar…
Ama çok gecmeden ev sahibi yine kalkar,
misafirlere kahvelerini nasıl içtiklerini sorar ve çay
öncesi, Türk kahvesi yapmak için mutfağa yonelir.
Herkes içmez tabii, çarpıntı yapar.
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Kahveleri yaparken pratik ev sahibimiz çay suyunu
da koymuştur ki, sonradan demlenmesi için
beklenmesin. Kahveler içilirken sohbete devam
edilir… Çok geçmeden, ev sahibi tekrar kalkar ve
çayları koyup, tabakları hazırlamak için mutfağa
yonelir. Çoğunlukla misafirlerden genç olanları da
yardım etmek için ev sahibini takip eder. Her
çeşitten eşit olarak tabaklara servis edilir, çay
bardakları tepsiye yerleştirilir ve yardım için
gelenler tabakları ve çayları misafir odasına tasır.
Bir kişi peçeteleri dağıtırken, ardından gelenler de
önceden ortaya çıkartılmış olan zigon sehpaya
tabakları ve çayları yerleştirir. Gelen ilk tepkilerin
arasında “Aaa, çok koymuşsun, vallahi yiyemem
bunları” kesin vardır. Sonra “Rejimdeyim, azıcık
kenarından tadacağım, paylaşalım seninle”, ona
cevap olarak da “Aaa ne rejimi ayol, hiç ihtiyacın
yok” gelir… Burada da hemen bir tüyo verelim…
Eger sohbetiniz arasında “Ayy çok kilo aldım” gibi
bir şey derseniz, herkes size “Aa, hiç de değil,
aynısın/vermişsin bence” şeklinde bir cevap verir.
Kilonuzla ilgili ilk yorumu siz yapmazsanız, vay
halinize! Gurubun içinden biri çıkıp “Ayy, sen kilo
mu aldın?/kilo almışsın galiba.” şeklinde bir yorum
muhakkak yapacaktır… Ne yapalım, bu da sohbetin
bir parçası sanırım…
Misafirlikte bazen, sohbet eşliğinde dantel ya da
örgü de örülür. Terlik çantası olduğu gibi, el işi
çantası da ayrı ve özel olur. Herkes birbirinin işine
bakar, yorumlar yapar. Örnekler çıkartılır, degiştokuş yapılır. Yalnız bazıları çok rekabetcidir. Bir
örnek, bir tek onlarda olsun isterler. Kimseye
vermezler. İsteyen kişi, örneği başka bir yerden
bulup, örmeye başlarsa, büyük kavga çıkar!
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öğretmeye çalışır. Onu duyan başka bir teyze
celallenir, “Ayy dur bak sen, benimki naaptı dün
anlatayım....” diye başlar ve yeni gelinin ne kadar
özeli varsa ortaya döker. İçinde dedikodu
barındırdığından konu çok çekici gelir; birkaç teyze
daha sohbete kulak verir ve yavaş yavaş onlar da
katılır.
Bu arada, ev sahibi hızla çay servisi yapmaya
devam eder. Sanki odadan hiç ayrılmamış gibi,
yerine oturur oturmaz da sohbete kaldığı yerden
devam eder. Hatta benim anneannem yerinden
kalkarken bile sohbetini yarıda bırakmaz. Mutfağa
giderken, çayları koyarken, getirirken... devam
eder anlatmaya. Yerine oturduğunda bakarsınız bön
bön. “Ha? Oraya nasıl geldik” dersiniz, ama suç
sizde... Napalım, takip etseydiniz konuyu... (ya da
anneannemi.)
Neyse... Cam önünde oturan iki teyzenin oğulları
yoktur, ikisinin de kızları vardır, bu yüzden pek
ilgilenmezler o konuyla. Birisi kızının iş
bulamadığından yakınır, diğeri dinler gibi yapar,
ama aslında aklı evdedir. Akşam için yemek yoktur.
‘Buradan çıkınca manava bir uğrayayım...’ diye
geçirir içinden. “Sonra öteki şirketten cevap geldi,
aradılar bizim kızı ama onlar da başkasını almış
işe.” der diğer teyze. Bizimki de ‘Tarhana var evde,
çorba yaparım, pilav, bir de bezelye, tamam işte...’
diye içinden geçirirken, “Hımm...” diye tepki
vermeyi de ihmal etmez.

Aaa, ezan okunacak neredeyse! Artık herkes
örgülerini ve terliklerini çantalarına koymaya başlar.
Yanlış anlaşılmasın, kimse akşam namazını kılmak
için kalkmıyor. Akşam ezanı bir nevi, artık
misafirliğin bittiginin, evlere dönme vakti geldiğinin
Sohbet uzar gider... Herkes hep bir ağızdan
habercisidir. Hoca bağırır minareden “Ey
konuşur. 2-3 kişi çocuklarının ya da torunlarının
kadınlaaarr, koyun cicili terliklerinizi cicili
hastalığından bahsederken, yan tarafta oturan ev
çantalarınaaaa, kocalarınız evlere gelmek üzereee,
sahibi, karşısındaki teyzeye yaptığı pastanın tarifini gidin yemek yapıp, koyun önüne adamıııınn, koca
verir. “Ayy çok basit ya, bir şey yok içinde, bak
gün çalıştıııı, yazık adamaaa, kadın oluuuunn...
şimdi, 3 yumurta, 3 fincan toz şeker, 4 fincan un, 1 Amin.” (Allah’ım sen beni affet!)
bardak ılık sut, 4 yemek kaşığı kakao, 1 küçük
Sana, rendelenmiş elma, 1 paket vanilya, 1 paket
Aksam ezanı deyince aklıma geldi, söylemeden
kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı tarçın, kreması için de, edemeyeceğim. Çocukken, okulun karşısındaki
yarım bardak soğuk süt, 2 yumurta, 1 tatlı kaşığı
apartmanda otururduk; dolayısıyla boş
likör, 2 yemek kaşığı un, 1 çay bardağı dövülmüş
zamanlarımızda da hep okulun bahçesinde
ceviz......” Dinleyen teyze, pastayı nerede yapacak, oynardık. Akşam ezan okunurken arkadaşlarımın
daha malzemeleri dinlerken orada fenalık geçirir.
anneleri balkona çıkıp, bağırırlardı “Buraaakk, ezan
Kapının yanında oturan teyze, yanında oturan genç okunuyoooorr, gel artııııkk.” ya da “Çiğdeeeemm,
bir bayanı esir almış, ona nasıl iyi bir gelin
gel artık ezan okunuyor, baban gelecek şimdi!”
olunacağını, kendi gelininin kötü huylarını anlatarak gibi... Benimki zaten, bir gözüyle balkondan
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bana bakıyor, diğeriyle de mutfakta yemek
yapıyor... Onun balkona çıkıp, bağırmasına gerek
kalmıyor. Herkes gidince, ben de mecbur o saatte
eve geliyorum. Ayy bir de mahallede oturan yeşil
gözlü, sarışın Oktay abim vardı, çocukluk aşkım...
Ayy dağıttım konuyu yine! Sus Deniz, konuya dön,
ezan okundu, misafirler gidecek, seni bekliyor!
Üç türlü misafir kalkışı vardır:
1. Halk arasında “Zengin Kalkışı” denen, bütün
misafirlerin, aynı anda ayağa kalkıp, kapıya
yönlendiği kalkış, ev sahibi için en kolay
olanıdır. Ne yazık ki, bir süre kapıda dikilmek
zorundadır; herkesi tek tek öpüp, geldikleri için
teşekkür edip, yine gelmelerini söyleyip, “Bana
da beklerim.” şeklinde gelen tekliflere, “Tabii
tabii” diye cevap verip, misafirin terliğini
çantasına koyup, ceketini giymesi, kişi başı
uğurlama süresini ortalama 13 saniyeye çıkartır.
Her uğurlama arasında, ev sahibi 3 saniye mola
verse, e bir de kapı önü sohbetinin tatlı
olduğunu da hatırlarsak, uğurlama merasimi
kafadan 10 dakika artar. 15 misafirin olduğunu
farzedelim...
15x13=120
10x60=600
600+120=720
720÷60=12
BITTI GITTI! Bitti gitti!
Bitti gitti arkadaşlar, bu kadardır yani. Ortalama
12 dakika sürer, misafir uğurlamak... Ki, o da
zengin kalkışıysa...

Halifax’dan Fısıltılar
bilinmez. Bu türde A teyze kalkıp gittikten sonra
ev sahibi oturur, 2-3 dakika sohbet eder, sonra B
teyze “Ee geç oldu, ben de kalkayım artık.” der;
ev sahibi onu geçirdikten sonra yine gelip oturur
ve sohbete devam eder. C, D, E, F, G, H, J, K ve
L teyzeleri de tek tek uğurladıktan sonra geriye
ev sahibi ile yakın olan, geç saate kadar
oturmaktan çekinmeyen M, N, O ve P teyzeler
kalır. Onlar da bir süre sonra “Ee hadi kalkalım
artık, S eve gelecek, yemek yok, yine dırdır
edecek...” gibi cümleler kurup, terliklerini ve
örgülerini çantalarına yerleştirip kalkarlar.
Kendileri ev sahibine yakın oldukları için, kapı
önünde bir yarım saat daha sohbet etmekten de
çekinmezler, ki kapı önü sohbetinin tadını hiçbir
şeye değişmeyiz, o da ayrı...
Son misafirlerin de evden ayrılmasıyla, önce bir
nefes alan yorgun ev sahibimiz, hemen misafir
odasına dalar ve ne kadar tabak, bardak, peçete
gibi mutfağa gidecek varsa, çabucak hepsini taşır.
Eşi gelene kadar mutfağı toparlayıp, bir güzel
temizleyen hamarat ev sahibi, bir çorba yapıp, bir
önceki akşamdan kalan yemeği de ısıtınca, eşinin
gelmesini bekler. Bütün işler de bitince, gece
kendini yatağa nasıl atacağını bilemez...
İşte tam da bu yüzden, para günlerine katılanlar ya
bir an önce sıranın onlara gelip, geçmesini isterler,
ya da ellerinden geldiğince geciktirmeye çalışırlar :)
Misafirsiz kalmayın. Pasta tarifine aldanmayın.
Sevgiyle kalın :)
Deniz Gülerman

2. Misafirlerin yerlerinden tek tek kalkıp, evden
ayrılması, ev sahibi için en zulüm olanıdır. A
teyze kalkar, ev sahibi kendisini uğurlar, ki 13
saniye demiştik, ardından misafir odasına döner
ki, o da ne, B teyze de kalkıyor... Haydi onu da
uğurla, 13 saniye... Misafir odasına dönüş... C ve
D teyzeler de kalkıyor, onları da uğurla, 26
saniye... E teyze çoktan ceketini giymiş. 3 saniye
oradan yırttık, 10 saniye de kapıda... Kapı ve
misafir odası arasında devamlı gidip gelen ev
sahibi, normal olarak abandone olur. Ev sahibi,
misafirlerin gelişinden ayrılış anına kadar hizmet
ettiği süre içerisinde, bu uğurlama merasiminde
olduğu kadar yorulmaz.
3. Son misafir kalkış türü, bazı ev sahipleri için en
çok tercih edilenidir, gerçi ev sahibinin, misafirin
kalkışı konusunda tercih hakkı var mıdır,
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“Benim de Kalbim var, Ben de insanim”..
Dr. Haluk Özçelik
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Sağlığımız
iyi bildiği gibi, insanın gerçek yaşını damarlarının
durumuna göre saptamak hayli akılcı bir yöntem.

halukozce@yahoo.com

Damarlarımız tabaka tabaka incelendiğinde, bir
nehir yatağında akıp giden sular kıyılara neler
sürükleyip bırakıyorsa tıpkı onlar gibi
Herkese merhaba,
damarlarımızın duvarları da kanda taşınan
maddelerin oluşturduğu birikintiler ve tepkisel
Bu ünlü şarkıda olduğu gibi hepimizin birer kalbi var olayların izleri ile doludur. Kalbimizi besleyen
elbette, yeter ki sağlıklı olsun. Eskiden anne –
damarlar çeşitli süreçler ya da doğal engellerle
babalarımızın “kalbim var” dediklerinde kastettikleri daralabilir, hatta tamamen tıkanabilir. Bu olumsuz
geniş bir hastalıklar yelpazesiydi. Günümüzde ise
gelişmelerden korunmak için neler yapılabilir, bir
kalp hastalığım var dendiğinde kalbimizi besleyen
bakalım:
damarların daralması, tıkanması ile yüksek kan
1 – Daha erken yaşlarda kolesterol düzeylerini
basıncı sonucu oluşan kalbin kanı pompalama
kontrol altında tutmak hayli akıllıca olur. Bilindiği
gücünün azalması anlamına gelen kalp yetmezliği
gibi total kolesterol yüksekliği çoklukla kalp krizi ve
dışında başka bir şey çağrışım yapmıyor artık.. Bu
beyin kanaması riskini yükseltmekte, damarlarımızı
iki temel sorun o kadar yaygınlaştı ki gerçekten
yüzmilyonlarca insanın yaşam biçimini ve kalitesini yıpratmaktadır. Elimizden geldiğince kızartmalar,
kırmızı etler, şarküteri ürünleri (salam, sucuk, sosis
giderek daha çok etkiliyor.
v.b.), katı yağlar ve onların bolca kullanıldığı hamur
Bizler ne yapalım? Öncelikle bu hastalıkları
işleri, yaş pastalar, hazır dondurmalar ve çoğu
kendimizden uzak tutmaya çalışalım, değil mi? Peki soslardan uzak durmalıyız. Diğer taraftan, omega 3
kalbi besleyen damarların tıkanmasını önlemek,
ve eşdeğeri yağ asitlerini yüksek oranda içeren
diğer bir deyişle bu en değerli motoru güçlü tutmak balık yağını ya kapsüller halinde ya da sıklıkla taze
için gerçekten bir şeyler yapabilir miyiz? Elbette..
balık (ızgara ya da fırında) tüketerek kolesterol
düzeylerimizi düşük tutmaya çalışabiliriz. Elbette
Ancak şunu da vurgulamak gerek: Her kişinin
zeytinyağını da unutmayalım. Akdeniz ülkelerinin bu
kalbinin kapasitesi, nitelikleri kendisine özeldir. Yani
büyük nimeti, yüksek kalori değerine karşın
bir kişinin kalbiyle sorunu olup olmayacağı önemli
damarlarımızın sağlıklı kalmasına ve kalp krizi
oranda genetik mirası ile bağlantılıdır; yani
riskimizi düşürmeye katkıda bulunur.
kalbimizin sağlamlığı ya da zayıf noktaları daha
çocuk yaşlarda hemen hemen tümüyle belirlenmiş
Reklamlarında çok şey vaad edilen piyasadaki
oluyor.
sayısız “bitkisel” ürünün kutularının veya şişelerinin
üstünde yer alan bilgileri dikkatlice okumanızı
Bize düşen şu: Kalbimizin olabildiğince sağlıklı
öneririm. Sonuçta bunların kolesterol düzeyini
kalması için onunla nasıl iyi geçinebiliriz, onu nasıl
düşürme olanaklarının hayli sınırlı olduğunu
zinde tutabiliriz? Bunun yanıtını bulmaya çalışacağız
göreceksiniz.
şimdi.
Fıkra bu ya; Temel kalp hastası, doktoru da onu
uyarmaya çalışıyor: “Bak Temel bu sigara var ya,
insanı yavaş yavaş öldürür.” Temel yanıtlıyor: “Eyi
ya doktorum penum da acelem yoktur da..”
Gazete ve dergilerde yayınlanan her klasik kalp
sağlığı yazısında olduğu gibi önce sağlıklı
beslenmeden başlayacağız tabii ki.. Hepimizin çok

2- Yine erken yaşlarda alınması gereken bir diğer
önlem ise rutin laboratuar incelemelerinizi (en
azından çocuklarınız için) 15 – 16 yaşından itibaren
başlatmaktır. Bunlar ne olmalı? Damar sağlığımız
söz konusu olduğuna göre aşağıdaki testleri
yaptırmak uygun olacaktır: Açlık kan şekeri, total
kolesterol, trigliseridler, HDL, LDL, kolesterol, HSCRP, BUN, kreatinin.
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Sağlığımız

“Benim de Kalbim var, Ben de insanim”..
Böylelikle sonuçların bize vereceği olası uyarı
sinyallerini değerlendirerek kalp sağlığımızı
etkileyebilecek durumlar erkenden saptanarak
gereken yapılabilecektir. Bu incelemelerin 30
yaşından sonra en azından yılda bir kez
tekrarlanması çok uygundur. Ne yani, arabamızın
bile yağına, suyuna yılda birkaç kez baktırdığımız
oluyor, sağlığımıza bu kadarcık ilgi çok mu?

risklerden korumak için yeniden “Telve” mizin
başındayız. Kalp sağlığı ve diğer konularda sormak,
danışmak istediğiniz her şeyi mail adresime her
zamanki gibi bekliyorum.
Bol güneşli, aydınlık, sağlıklı günlere..

Bugünlük de bu kadar. Gelecek ay kalbimizi çeşitli
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Advertise online with TELVE

+1000 Turkish Canadians visit Telve’s site every month after it goes online.
www.turkishcanada.org is the most visited Turkish Community website
Attract the community’s attention with your advertisement.
Telve’s monthly advertisement rates:
Full page: $50
Half page: $25
1/4 page: $12.50
Business Card, 1/8 page: $7.50
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Pozitif Disiplin Yazı Dizisi III: Tantrumlar ve Time-Out Üzerine
Sevda Akıllı, PhDc
Çocuk Gelişim ve Aile Uzmanı
sevda.akıllı@yahoo.ca

Merhabalar Sevgili Okuyucular,
Geçen ay hayatın ikinci ve üçüncü yıllarında pozitif
disiplinden bahsetmiştik. Sizlerden çok güzel
geribildirimler aldım geçen ayki yazım üzerine.
Öncelikle, maillerinizden dolayı teşekkür etmek
istiyorum. Bu ayki yazımızda da yine pozitif
disiplinden bahsedeceğiz ve anne-babaların kabusu
olan tantrumlara değineceğiz. Daha sonra da pek
çok ailenin küçük çocuklarıyla da uyguladığı timeout methodunu nasıl daha etkin hale getirip pozitif
disiplin sürecinin bir parçası yapabileceğimizden
bahsedeceğiz. Sözü fazla uzatmadan tantrumlarla
başlayalım istiyorum.
Öncelikle tantrumun tanımını yapalım: Tantrumlar
küçük çocukların yaşadığı duygu patlamalarıdır.
Küçük yaştaki çocuklar, biz büyüklerin bazen
anlayamayacağı duygu patlamaları yaşarlar. Bu
duygu patlamaları genelde kendileri birşeyi
başaramadıklarında ya da başaramadıklarını
düşündüğünde olur. Örneğin, bir dakika önce mama
sandalyesinde mutlu mesut yemeğini yiyen
bebeğiniz birden sinirle ağlamaya başlayıp çatalını
fırlatabilir. Bunun nedeni, bir türlü tabağından
alamadığı makarna da olabilir, su kabına
erişememesi de olabilir. Küçük yaşlardaki
tantrumlar, çocuğunuzun psikolojik rahatsızlığı ya
da davranış sorunu olduğu anlamına gelmez.
Ancak, tantrumlar sırasında anne-babanın alacağı
tutum çok önemlidir ki, bundan zaten birazdan
bahsedeceğiz. Tantrum sırasında, anne-babanın
yanlış tutumu, tantrumların şıklığını ve şiddetini
arttırabilir ve gelişimin doğal bir parçası olan
tantrumları, ‘sorun’ haline getirebilir.
Tantrumları çoğu zaman anne babalar üstlerine
alınırlar (özellikle de tantrum toplum içinde
olduysa) ve küçük çocuklarının tantrumlarının
kendilerinin ebeveyn olarak yetersizliklerinden
kaynaklandığını düşünürler. Ama aslında durum hiç
de böyle değildir. Bir önceki paragrafta da
belirttiğim gibi, tantrumlar hemen hemen her
zaman çocukların kendi yetersizliklerinden
kaynaklanır (bu çok önemli. Lütfen çocuğunuzun bir
sonraki tantrumunda bunu hatırlayın. Çok daha

Çocuk ve Aile

sakin kalmanıza yardımcı olacaktır bunu
hatırlamanız). 3 yaşın altındaki çocuklar duygularını
kontrol edemezler. Birşey istiyorlarsa bunun
hemen, şimdi yapılması gereklidir onlar için. Dil
gelişimi de tam oturmadığı için ne istediklerini de
çoğu zaman anlatamazlar ve tantrumlar kaçınılmaz
olur (dil gelişimi oturmadığından ve ‘delay of
gratification’ dediğimiz isteklerini engelleme gibi bir
mekanizmaları olmadığından, çocukların
tantrumlarında özellikle 18-24 aydan sonra gözle
görünür bir artış olur. Burada hemen şunu eklemek
istiyorum: 30 ay ve altındaki çocuğunuzla kolay
iletişim kurmanın harika bir yolu çocuğunuza bebek
işaret dili öğretmektir. İşaret dili kullanarak sizinle
iletişim kurabileceği için tantrumlarda azalma
olacaktır. Tabii, bu ayrı bir yazı konusu. Bu konuda
bilgi almak için lütfen benimle iletişime geçin).
Peki tantrum sırasında ne yapmanız gerekir?
1. Tantrum sırasında yapabileceğiniz en önemli şey
sakin kalmaktır. Sizin sakinliğiniz çok önemli. Derin
nefes alın ve çocuğunuzun dünyaları yıkmasının çok
normal olduğunu, duygularının kendisinden büyük
olduğunu, yaşadığı duygu patlamasının sizin
ebeveyn olarak yetersizliğinizden
kaynaklanmadığını söyleyin kendinize.
2. Çocuğunuz kendisine zarar vermesini engelleyin,
örneğin kafasını yere vuruyorsa, çocuğunuzu nazik
ama kararlı bir şekilde alıp güvende olacağı bir yere
götürün. Örneğin, yatağına ya da dışarıdaysanız
arabaya, taşıyın. Sonra sakince ‘şu an çok
üzgünsün/kızgınsın. Konuşacak durumda değilsin.
Sakinleşince beni çağır ben buradayım, seni bitişik
odada/ön koltukta bekliyorum deyin’.
3. Tantrum sırasında, açıklama yapmaya çalışmak,
çocuğunuza bağırmak, sinirlenmek ya da
çocuğunuza fiziksel şiddet kullanmak sadece
tantrumun şiddetini arttıracaktır. Tantrum duygusal
patlamadır. Ne kadar şiddetli olursa olsun tantrum
geçecektir. Siz sakin kalın.
4. Çocuğunuz sakinleştikten sonra yaşadığı duygu
neyse adlandırın ve onu anladığınızı belirtin .
Örneğin ‘evet çok o oyuncağı alamadın diye çok
öfkelendin, sanırım oyuncağı çok istiyordun. benim
de çok istediğim birşey olmayınca ben de
kızabiliyorum’ deyin. Bu yaklaşım, çocuğunuzun
‘utanç’ hissetmesini engeller ve onu her duygusuyla
kabul ettiğinizi gösterir kendisine. Size bu duygusal
onaylamanın (emotional validatition) ne kadar
önemli olduğunu anlatamam. Duyguları
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onaylanan çocuklar, sosyal ve duygusal anlamda
çok daha sağlıklı yetişirler. İleriki yaşlarda

yapabilirsiniz? Eğitim uzmanı Jane Nelsen’in
önerdiği ‘pozitif time-out’ methodunu
kullanabilirsiniz (bu methodu hem küçük hem de 3
ortaya çıkan bir çok psikolojik rahatsızlığın altında yaş üstü çocuklarla kullanabilirsiniz). Pozitif timeduyguların sürekli gözardı edilmesi, geçersiz
out uygulamaya başlamaya karar verirseniz, önce
kılınması vardır.
çocuğunuzla beraber evde sakinleşebileceği bir
köşe hazırlayın. Buraya büyük rahat bir minder ve
5. Tantrumlardan korkup ‘İstediğini yapayım da
çocuğunuzun sevdiği oyuncakları ve kitapları
tantrum firlatmasın ve beni rezil etmesin yeter ki’
koyabilirsiniz (köşeyi beraber hazırlamak da çok
demek daha çok tantruma bilet kesmektir inanın
eğlenceli olacaktır, çocuğunuz sizinle iletişim
bana.
kuracak yasa gelmişse, kesinlikle beraber hazırlayın
bu köşeyi derim). Bu özel yeri çocuğunuzun
6. Dışarıda ya da başka insanların önünde olan
sakinleşme köşesi diye isimlendirebilirsiniz (ya da
tantrumlarda da yapabileceğiniz en iyi şey sakin
beraber
başka bir isim de verebilirsiniz. Jane Nelsen
olmak. Başkalarının bakışlarını umursamayın bile
kitabında
bir ailenin bu köşeye George dediğinden
(size kınayarak bakan kişilerin ya çocukları yoktur
bahsediyor.
Sakinleşmeye gideceklerinde 'Let's pay
ya da bebekleri daha tantrum firlatacak yaşa
a
visit
to
George'
diyorlarmış J ). Çocuğunuz kötü
gelmemiştir). Küçük çocuğu olan herkes mutlaka
hissettiğinde
‘Kızgın/üzgün/yorgun
görünüyorsun.
tantrum yaşar. Mizacı en yumuşak olan çocuklar da
Acaba
sakinleşme
köşene
gidip
biraz
dinlenmek
tantrum yaşar. Tantrumlara çocuğunuzun bakış
ister misin?’ diye sorup onu ‘özel köşesine’
açısından bakın: çocuğunuz kendi yetersizliklerine
yönlendirebilirsiniz. Bazen bu köşeye çocuğunuzla
kızıyor, isteklerini erteleyemiyor, duygularını
beraber gidip onun sakinleşmesine yardımcı da
denetleyemiyor, bu nedenle tantrum firlatıyor.
Tekrar ediyorum: tantrumlar sizin kötü ebeveyn olabilirsiniz. Bu arada çocuğunuzla yaptığı
davranışın yanlışlığını da konuşmak için fırsatınız
olduğunuzu göstermez. Pozitif disiplin ile
tantrumları çocuğunuzun duygusal gelişimine ve de olacaktır (örneğin, ‘arkadaşına oyuncağını
paylaşmadığı için çok kızdın ve oyuncağı elinden
kendi sinirlerinize zarar vermeden atlatabilirsiniz.
çektin. Belki gelecek sefere oyuncağı çekmek yerine
Şimdi gelelim ‘time-out’ kısmına. Öncelikle, 4
arkadaşından izin isteyebilirsin. İstersen birazdan
yasından küçük çocuğunuzla klasik anlamdaki time- beraber gidip sorarız ne dersin?’ gibi). Bu yöntem
out’u ceza olarak kullanıyorsanız, bunu
klasik anlamdaki ‘time-out’tan çok daha etkilidir. Bu
yapmamanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Klasik
yöntemi uyguladığınızda çocuğunuz
anlamdaki time-out derken şunu kastediyorum:
sakinleştirmekle kalmaz aynı zamanda kötü
çocuğunuzu alıp belli bir yere koymak ve “burada
hissettiğinde, kendini nasıl sakinleştirebileceğini de
dur ve 2 dakika boyunca ne yaptığını düşün
öğrenir. Bu yöntemi kullanmaya karar verirseniz,
bakalım” demek. 4 yasından küçük çocuklar, siz
sizinle yöntem hakkındaki detaylı bilgileri
‘otur ve ne yaptığını düşün bakalım’ dediğinizde
paylaşabilirim. Bunun için lütfen benimle iletişime
zihinsel gelişimleri (sebep-sonuç çıkarımı ve olaylar geçin.
arasında mantıksal ilişki kurma) henüz yeterli
olmadığından sizin istediğiniz ‘aa, evet arkadaşıma Disiplin üzerine görmek istediğiniz başka yazılar ya
da paylaşmak istediğiniz örnekleriniz varsa, iletişim
vurdum, ondan annem beni time-out’a koydu’ gibi
çıkarımları yapamazlar. Bazı aileler ‘öyle diyorsunuz adresim: sevda.akilli@yahoo.ca
ama time-outlar benim 2 yasındaki çocuğumla
Hepinize harika bir ay diliyorum,
çalışıyor. Time-out’a koyduğumda hemen
sakinleşiyor’ diyebilirler. 4 yasından küçük
Sevgilerimle,
çocuğunuzun time-out’ta sakinleşmesinin
Sevda Akıllı, PhDc
nedeni mantıksal çıkarımları yaptığından
değildir. Sadece, çocuğunuzu ortamdan
ayırmanızdan dolayı çocuğunuz sakinleşmiştir
(hatırlayın ilk yazımızda bahsetmiştik, 1 yaş ve altı
bebekler bile ortamdan ayırdığımızda sakinleşirler).
Peki klasik anlamdaki time-out yerine ne
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Arşimed Vidası (Archimedes’ screw)

Bilim & Teknik

Onur Ulu
Onurulu725@hotmail.com

Bu ay sizinle aşina olduğumuz ancak yakından dikkatle bakmaya şansımızın olmadığı bir icadı
inceleyeceğiz. Tarım sulamacılığında, madencilik gibi alanlarda kullanılan Arşimed Vidası. Endüstriyel
ismiyle Auger üretim bantlarında önemli bir elemandır.

Fig.1- Arşimed vidası teknik çizimi

Fig.2- Arşimed vidaşı su pompası

Arşimed Vidası ismini Syracuse’lu ünlü Yunan matematikçi, fizikçi, astronom, mühendis ve filozof
Arşimed’ten almış olup yapımı MÖ 250’li yıllara dayanır. 3. Yüzyılda Arşimed’in Babil Kralı’na büyük
katkılarda bulunan çalışmaları ve Mısır’a yaptığı yolculuktur. Bu yüzden icadın adı Arşimed’e ithaf
edilmiştir.
Arşimed Vidası ilk başta tahtadan, sonraki dönemlerde bronzdan yapılmıştır. Çalışma prensibi; bir boru
içinde helezonik vidanın hareketle vidanın dönme sırasında dişleri arasında kalan malzemenin boru
boyunca alt uçtan üst uca ulaşarak taşınmasıdır (Fig1).
Auger (Arşimed Vidası) arıtma ünitelerinde sıvı ve katı madde bir arada taşımada oldukça işlevseldir.
Tarım fabrikalarında ve balık fabrikalarında ürünün yukarı yönde taşınmasında kullanılır böylelikle fiziksel
güçten tasarruf edilir. Ayrıca Enjeksiyon kalıplama (injection molding machines) ve press döküm
yöntemlerinde ana elemandır. Enjeksyon kalıplamada Auger ısıtıcılarla kaplanmış boruda iletilirken
malzeme hem ısıtılır, hem de öğütülürken kalıba enjekte edilmeye hazırlanır.
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et cetera..

Uluç Özgüven
uozguven@yahoo.com

Bizim gibi her fırsatta memleketi ziyaret etmek isteyenlerdenseniz, ziyaretiniz de İstanbul'da geçecekse
şimdi tavsiye edeceğim şunları yapmadan dönmeyin derim. Burada öyle 'ölmeden önce seyretmeniz
gereken 100 film' gibi bir reçete vermeye çalışmıyoruz. Ve bu tavsiyeler beş değil ellibeş şey de olabilir,
bunlar bizim rastgele seçtiklerimiz ve önem sırasında değil;
1. Eski arkadaşlarınızla buluşun
Yani şöyle epey eski arkadaşlardan bahsediyoruz. İlkokul veya ortaokul, liseden beri tanıdığınız ve hala
temasta olduğunuz arkadaşlarınız varsa ne mutlu size. Onlarla seneler sonra biraraya geldiğinizde çok
ilginç duygular yaşanabiliyor, bunlardan birincisi zamanın degişik algılanması. Çocukluk yıllarında kurmuş
olduğunuz arkadaşlıklarda çıkar ilişkileri olmadığına göre, bugün tekrar buluştuğunuzda, aradan o kadar
zaman sanki hiç geçmemiş gibi, kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Arkadaşınız bu süre içinde
önemli bir işadamı, çevresinde saygı uyandıran bir yönetici, birçok kitabı da yayınlanmış olan bir gazeteci
olmuş olabilir. Ama o sizin için hala sınıftaki 'kopya vermez Can'dır. Belki de o yıllarda size yardım
etmediği için pek de sevmezdiniz Can'ı. Ama artık zaman hepinizi eşitledi, şimdi o günleri anıp gülmek
zamanı.
2. Şehir dışına çıkın
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Şehir hayatı genelde çok yoğun ve çok dolu. Ne güzel, biz de bunun için gelmemişmiydik zaten
memlekete? Alıştığımız fazlasıyla sakin, telaşsız yaşamdan sonra biraz adrenalin iyi geliyor. Evet ama bu
yoğunluğun içinde yaşayanlar için öyle değil. Istanbul dışına çıktığınız zaman farkında olsanız da
olmasanız da epey bir şey değişiyor. İnsan ilişkileri daha bir yumuşuyor, zaman daha yavaş akmaya
başlıyor, havanın kokusu bile değişik oluyor. Gittiğiniz yer sadece bir köy bile olsa, ne güzel işte,
sevdiğiniz şeylere zaman ayırma fırsatı. Cep telefonunuz daha az çalıyor, bir yerlerden gelen odun
kokusu, sokağın ortasında tembel tembel uzanmış yatan mahallenin köpeği Karabaş'ın umursamaz hali
sizi mutlu ediyor.
3. Nardis'de caz dinleyin

Nardis Jazz Bar

Bizim lisenin hemen yukarısında, İstanbul'un eski Ceneviz bölgesi olan Galata Kulesi’nin civarı Kuledibi
diye anılır. Değişik mimarisi, tarihi önemi olan anıtsal eski yapıları, yokuşları ile ünlü Kuledibi semtinde
yer alan Nardis Jazz Bar çok hoş ve kendine özgü bir mekan. Eskiden marangozhane olan bu taş yapı
bugün özgün bir eğlence yeri, caz müziğine hizmet ediyor. Sahibi ünlü caz gitaristi Önder Focan'ın eşi
Zuhal Focan. Burada dinlediğiniz müzik mekanla ve semtin tarihiyle birleşip size iki kat etki yapabiliyor.
4. Akrabalarınızı ziyaret edin, ya da arayın
Aynı eski arkadaşlar gibi akrabalarla da buluştuğunuzda zaman durmuş gibi oluyor. Sanki aradaki yıllar
hiç geçmemiş. Üstelik de Kabe'den yeni gelmiş hacı gibi karşılanıyorsunuz. Siz geldiniz diye diğer
akrabalarınız da biraraya gelince herkesin toplanmasına vesile olmuş oluyorsunuz. Oradaki geçici sürede,
varlığınızın en güzel kullanım şekillerinden biri.

5. Özlediğiniz bir yemeği yiyin, sevdiğiniz bir deneyim yaşayın
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İstanbul'u Ziyaretinizde Yapılacak Beş Şey

et cetera..

Yeni trend, Beyoğlu'nda bir apartman katının salonundan bozma sahnede sadece yirmi kişiye oynanan bir
oyun izleyin. Ya da sevdiğiniz işkembeciye gidip önce bir tuzlama ardından yarım baş ısmarlayın. Nereye
giderseniz gidin, bazılarında muhakkak deniz yolunu kullanın. Eğer deniz otobüsüne binmişseniz,
Istanbul'un karşı yakasına rahat ve çabucak geçmenin keyfini yaşayın. Yok eğer vapur ya da motora
binmişseniz deniz havası almak için dışarı çıkın, büfesinden demli bir çay için, çaylar ve eğer yanında
simit de varsa o da benden…
Bütün bunlar Türkiye'deki tatiliniz bitip de Kanada'ya dönerken size köklerinizi yeniden test etmiş olma
fırsatı veriyor. biz buna 'gerçeklik testi' diyoruz. Bizim gibi belli bir yaştan sonra Türkiye'nin dışında
yaşamayı seçmiş olanlar için gidip eski şeyler yerinde duruyor mu yada nasıl değişmiş acaba diye
bakmak, sandalınızda balık tutarken attığınız çıpa yerinde duruyor mu diye kontrol etmek gibi birşey.
Home/Ana Sayfa

Bunları biliyor muydunuz?
Hazırlayan: Melek Ökten
Çanakkale savaşı sırasında aşağıdaki sözleri söyleyen kişiler kimlerdir :
“Harbiye Başkanlığı’na,
Niçin geriye çekildiğimizi soruyorsunuz, bütün gerçeği tüm açıklığı ile size bildirmek isterim :
Çok cesur muharebe eden, en iyi sevk ve idare edilen asil Türk Ordusu’nun ve Albay Mustafa
Kemal gibi dahi bir komutanın karşısında bulunuyoruz. Bunu hiçbir zaman unutmayalım.”
Cevap: General Hamilton, Çanakkale İngiliz
Başkomutanı
“- O savaşta Türk askerleri, insanlıkta bizden üstün olduklarını da kanıtlamışlardır.”

Cevap: Abraham Te-Kiri
Home/Ana Sayfa
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Bisiklet Sevdası

Erkan Sarıoğlu
erksar@hotmail.com

ONTARIO (ON) (İki bölümün sonu)

Baş Şehri
En Büyük Şehri
Resmi Dil
Konfederasyona giriş
Yüzölçümü Alan
Kanada’ya olan oranı
Nüfus (2010)

Toronto
Toronto
İngilizce
1 Temmuz 1867 (QC, NS ve NB ile 1inci)
1,076,395 km2 (4üncü)
9,984,670 km2 nin % 10.8’i
13,210,667 (1inci)

Geçen sayıda yazmaya başladığım Ontario eyaleti
bölümünün son kısmını bu sayıda bitirmeye
çalışacağım. Bir günlük moladan sonra Ağustosun
2’sinde St. Sault Mary’den ayrıldık. Bugün en uzun
günlerden biri olacağı için ben sabah 4:45’de
uyandım ve 6:15’de yola koyuldum. Güzel bir
gündü, gök açık ve güneşliydi. Sabah kahvaltısı için
durduğum bir kafe’de TV’de havanın bozacağı ve
sağanak yağışların öğlene doğru başlayacağı
haberini izledim. Genellikle yağışlı hava şartları için
gerekli şeylerimi bisikletimde taşırım. Fakat bunları
giymeye bile vakit olmadan hava birden karardı ve
yolda kötü bir yağmura tutuldum. Nihayet ileride
bir direk gördüm durup bisikletimi yasladım ve
ayakkabılarımın üstüne takılan su geçirmez
koruyucuları, ellerime su geçirmez eldivenlerimi ve
kaskımın üstüne de yine su geçirmez başlığı taktım.
Zaten ceketim su geçirmeyen Gortex türü
olduğundan tam bir korunma altına girmiş oldum.
Ortalık bayağı karanlıktı ve bardaktan boşanırcasına
yağmur yağıyordu. Yolda pek duracak bir yer
olmadığından bisikletimi sürmeye devam ettim.
Asfalt düz olmasına rağmen yolun kenarındaki
çizginin sağındaki sürme alanı çok dardı. Bu kadar
yağmurda hızla geçen kamyonlar ve araçlar bayağı

bir tehlike arz etmeye başladılar. Hele büyük TIR
kamyonları geçtiğinde aramızdaki mesafe bir
metreden fazla olmadığından onların hızıyla
yarattıkları rüzgar beni neredeyse arkalarından
sürükleyip götürecek gibi oluyordu. Gözlerim bir an
önce sığınacak kapalı bir yer arıyordu. Bir müddet
böyle devam ettikten sonra nihayet sağda ileride
kırmızı ışıklı ‘AÇIK’ tabelası olan bir otel gördüm.
Bisikletimi hemen oraya çektim ve otelin
restoranına girdim. Üzerimdeki ıslak giysileri
çıkarırken birden dikkat ettim ki her zaman
ceketimin sol dış göğüs cebinde duran kameram
yerinde yoktu. Başımdan aşağı kaynar sular
dökülmüş gibi hissettim. Düşünebileceğim başka
yerlere de bakıp bulamayınca kameramı yolda
düşürdüğümü anladım. Biraz kuruyup karnımı
doyurduktan sonra geri dönüp kameramı aramaya
karar verdim. Üstümü değiştirirken düşürdüğümü
tahmin ediyordum. Mesafe olarak bir on km.nin
içindeydi. Gidiş geliş bir yirmi km. ekleyecekti ve
zaten uzun olan günü daha da uzatacaktı ama
‘değer’ dedim ve düştüm yola. Yağmur aynı hızıyla
devam ediyordu. Fakat kameramı bulmaya
niyetliydim. Nihayet o durduğum yere vardım ve
her yere baktım fakat maalesef bulamadım.
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Dönüşte önceden geçtiğim aynı yolu bir kez daha
geçtim hep yerlere bakarak fakat anlaşılan bugün
benim günüm değildi, kameram kayıplara karıştı.
Hüzünlü bir şekilde kampa kadar sürdüm. Yağmur
altında, bacağımdaki hamstring ağrısıyla 10 saat 4
dakika bisiklet sürdükten sonra akşam saat
19:00’da kampa en son varan kişi olarak GPS’ime
baktığımda 190 km’yi görünce en uzun ve en zorlu
günümü geride bıraktığımı anladım. Kameramı
kaybetmeme rağmen sağ salim kampa vardığım
için yine de şükrettim. Her ne kadar kameramı
kaybettiysem de hergünün sonunda çektiğim
resimleri bilgisayarıma aktardığımdan bu sabah
çektiklerim hariç turda tüm çektiğim resimlerden
birşey kaybetmedim ve bu da bana büyük bir teselli
oldu.

Bir kaç gün sonra gruptaki samimi arkadaşlarımdan
biri kendisinin yedek olan bir kamerasını bana
ödünç olarak verdi. Toronto’ya olan mesafemiz de
birkaç günlük olduğu için orada ona geri vermek
şartıyla kabul ettim.

Bu arada kışın ne zaman biteceğini 2 Şubat’ta
tahmin eden Wiarton Willie adlı meşhur köstebeğin
yurdu olan Wiarton’a geldik ve Willie’nin evini
ziyaret ettik.

yadırgadım. Dinlenme günümüz olan Pazar günü de
önce sabah ailemle beraber bir kahvaltı yaptıktan
sonra epeydir özlediğimiz mangalda odun
kömüründe kuzu şiş kebabı yapmayı da ihmal
etmedim.

Dufferin Highlands ve Blue Mountain bölgelerini de
geçtikten sonra nihayet turumuzun 45inci gününde
ailemle buluşma imkanım oldu. Evime 70km’lik bir
mesafede olan Tottenham’da bir günlük mola
veriliyordu ve bu bir hafta sonuna rastlıyordu. Tabii
bu benim için en büyük fırsattı ve o gece ile
dinlenme günü olan ertesi günü evimde kaldım ve
eşim Türkan ve oğlum Doruk ile beraber vakit
geçirdim. Hatta Cumartesi gecesi şansımıza
akrabamız olan Çelen’in ve nişanlısı Gaston’un
düğünlerine bile gidebildim yalnız epey bir aradan
sonra takım elbise giyip kravat takmayı bayağı bir

Sıra artık kuzey Ontario’yu bırakıp Manitoulin
adasından feribotla Tobermory’ye geçip güney
Ontario’ya varmaya geldi . Tobermory ve ertesi
günü gittiğimiz Owen Sound gerçekten tam sayfiye
yerlerini andıran çok güzel yerlerdi. Süperior
gölünden sonra Hüron gölü ve Georgian körfezi de
çok güzel görünüyordu. Niagara’dan başlayan Bruce
Peninsüla Milli Parkı Tobermory’ye kadar
uzanıyordu ve güney Ontario’nun en güzel
bölgelerinden birini oluşturuyordu.
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Ertesi günü evden ayrılmak biraz zor geldi ama 8,000 km’lik yolumuzun henüz 5,000 km’sini
tamamladığımdan geriye 3,000 km’lik bir yolum daha vardı ve “yolcu yolunda gerek!” diyerek yine
koyuldum yollara yeni aldığım kameramla.
Güzergahımız bizi Toronto’nun kuzeyinden geçirip Hollandalıların yerleştiği ve tarımcılığı geliştirdiği
Holland Marsh’dan geçirdikten sonra Oshawa taraflarında Ontario gölünün kıyılarına getirdi.

Sahil boyu geçtiğimiz güzel yerler arasında Picton ve Kingston da vardı. Prince Edward County’de güzel
şarap bağlarına da uğradık.

Oradan Loyalist Parkway’i takip ederek St. Lawrence kıyılarında Gananoque’ye, Ivy Lea’ye ve Thousand
Islands’a geldik. Ivy Lea’den sonra kuzeye döndük, Rideau Kanalı’nı gördük ve akşama Ottawa’ya
vardık.

Ottawa’da bir günlük mola verdik ve Parlamento, Prime Minister’in evi, Governor General’in mansiyonu
ve çok tavsiye edebileceğim meşhur ‘Little Turkish Village’ Türk restoranı gibi önemli yerleri ziyaret
ettik. Bu Ontario’daki son günümüz oldu.

Böylelikle 25 günlük bir sürüşten ve 2,840 km. katettikten sonra turumuzun en uzun eyaleti olan Ontario’yu da
geride bırakmış olduk. Gelecek sayıda Quebec’de görüşmek üzere…

Home/Ana Sayfa
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Aklınızda Bulunsun
Jerry Çopuroğlu, TEP, CGA
jerry@jcprofessional.com

Bu ayın ve gelecek ayın Kanada’da vergi beyanı
ayları olması nedeniyle, beyanda bulunacak vergi
mükelleflerine az da olsa yardımcı olmak açısından
bu ayki yazımda bazı hatırlatmalarda bulunmak
istedim. Umarım yararlı olacaktır.
- Beyanda kullanmak istediğiniz tüm
vergi makbuzları için bir kontrol listesi
yapın. Bu kontrol listesini geçen yılın
beyanında kullandığınız formlarla
karşılaştırın. Burada amaç geçen yıl
kullandığınız bir formun bu yıl bir
karşılığı yoksa, neden olmadığını
anlayabilmektir. Bazen bankalar T-3
veya T-5 formlarını göndermeyebilir
veya gönderse de postada kaybolmuş
olabilir. Kanada Gelir Vergisi Kurumu
(CRA), yaz sonu veya sonbaharın ilk
aylarında bir eşleştirme programı yürütmektedir,
çapraz kontroller sonucunda, T-formları verileri ile
ilgili finansal kuruluşlardan alınan verileri
karşılaştırmak suretiyle bildirimde bulunmayan
mükellefler için cezai uygulamalar başlar. Bu
unutulma dolayısı ile bildirilmeyen T-Formlarının
ilerdeki yıllarda da bildirilmemesi halinde cezalar
katlanarak artar.
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TelVergi
işyerinizden onaylı T2200 formunu istemeyi ihmal
etmeyin.
- Siz ve çocuklarınız, üniversite veya kolej öğrencisi
ise, öğrenim ve kitap giderlerini beyanlarınızda
talep edebilmek için T2202A formlarını online olarak
indirmeyi ihmal etmeyin,
- Ebeveynler çocuklarınızın spor aktivitesi/sanat
kredisi tutarlarını talep edebilmek için üzerinde
“tamamı ödenmiştir”ibaresi bulunan
ödeme belgelerinizi istemeyi
unutmayın,
- Kanada Gelir Vergisi Kurumu
(CRA)’den size gönderilmiş bulunan
“HBP - Home Buyer’s Plan”, “RRSP Registred Retirement Savings Plan”,
“TFSA - Tax Free Savings Account” ve
sermaye hareketlerinden dolayı
geçmiş yıllardan devreden bakiye
tutarlarını bir yere not etmeyi
unutmayın,
- 2012 yılında iş değişikliğinden dolayı
40 km. veya daha uzağa taşınmak durumunda
idiyseniz, bu giderleri beyanınızdan düşebilmek için
gereken masraflarla ilgili belgeleri şimdiden bir
yana ayırın,
- 2012 yılında satmış olduğunuz hisse senetleri
varsa ve bunları eski bir tarihte almış idiyseniz,
şimdiden maliyetiyle ilgili belgeleri aramaya
başlayın,

- Reçeteli olarak yapılan sağlık harcamalarınız için
makbuzlar tek tek bulunamıyorsa ve ilaçlarınızı aynı
- Eğer 2012 yılında peşin vergi ödemeniz istenmiş
eczaneden alıyorsanız, yıl sonunda o eczaneye
idiyse, bunun kayıtlara geçmiş olduğundan emin
giderek yıllık bir özet makbuzu talep edin,
olmak için CRA ile temasa geçin,
- Online yaptığınız bağışlar varsa elinizde resmi
makbuz olduğundan emin olun. Bağış
makbuzlarının resmi olabilmesi için üzerlerinde
bağış yaptığınız vakfın vergi numarası ve CRA web
sitesi linki olması şarttır,
- Çalıştığınız işyeriniz, işinizle ilgilii birtakım
giderleri cebinizden yapmanızı talep ediyorsa, bu
giderleri beyanınızda talep edebilmeniz için

- Faiz gelirleriniz için eğer borç almış idiyseniz, bu
borç için 2012 yılında ödediğiniz faizleri bir yere not
edin. Bu tutar bazen bankadan size gönderilen T-5
formlarının alt köşesinde de belirtilebilir,
- Para, pul veya kıymetli eşya koleksiyonu
yapıyorsanız ve satış yaptıysanız, $1,000’in
üzerindeki kazançlarınızı beyan etmeyi unutmayın,
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- 2012 yılı bankalarda özel kasası bulunanlar için,
bu kasalara ödenen yıllık ücretlerin düşülebileceği
son yıldır. Bundan yararlanmayı unutmayın,

- Hisse senedi hareketlerini 18 yaş altı çocuklar
adına yapıyor iseniz, bunlardan doğacak kazançlar
için vergi vermeyeceğinizi gözönünde bulundurun,

- Bağış yapmayı seven bir kişiyseniz, nakit para
yerine elinizde varsa hisse senedi gibi sermaye
piyasalarında olan değerli kağıtları bağışlayın. Bu
şekilde oluşan kazançlar vergi dışı olmasına
rağmen, bağışlar tam olarak beyanınızdan
düşebilirsiniz,

- Sermaye hareketleri için yatırım danışmanlığı
alıyorsanız, ödediğiniz danışmanlık ücretlerini
düşebileceğinizi unutmayın,

- 2012 yılında emekli ödeneği mi aldınız? Elinizde
olan RRSP’yi nakte mi çevirdiniz? Unutmayın ki
peşin tahsil edilen vergiler her zaman beyandan
sonra ödeyeceğiniz vergiden daha azdır. Dolayısıyla
vergi borcunuz çıkması muhtemeldir,
- Bir Kanada vergi mükellefi olarak ABD’de kirada
olan bir taşınmazınız varsa ABD’de 1040NR
beyanında bulunmayı ihmal etmeyin,
- Elinizde olan iflas etmiş firmaların, değerli kağıt
ve hisselerini beyanınızdan düşebilmek için özel bir
formu beyanınızla birlikte göndermeyi unutmayın,
- 2012 yılında vefat eden bir yakınınız varsa vefat
tarihi itibarıyla elinde bulunan değerli kağıt, RRSP,
kirada bulunan gayrimenkullerini satış olarak
gösterip vergilerini hesaplamayı unutmayın,
- Faiz oranları hala düşük devam ediyor. Bu
durumda eşinizin daha düşük vergi diliminde
olduğunu varsayarak, eşinize 1% faizle borç verip,
eşinizin birtakım sermayeden doğan gelirleri
üstlenebileceğini unutmayın,
- Çocuklarınız 18 yasına başar basmaz, gelirleri
olmasa dahi, beyanda bulunmalarını hatırlatın, bazı
kredilerden yararlanma olasılığı yüksektir,
- 1994 yılında $100,000 sermaye kazançları
istisnası kaldırıldı. Eğer o yıllarda Kanada’da yaşıyor
idiyseniz bu istisnadan yararlanmak için bir kereye
mahsus bildirimde bulunmanız gerekirdi. 2012
yılında bu sermaye menkulünüzü elden çıkardı
iseniz, 1994 yılındaki beyanınızın bir kopyasını
elinizde bulundurmayı unutmayın,

- Yatırım amaçlı kredi hesabınız varsa, 2012 yılında
ödediğiniz faizler için bankadan bir özet istemeyi
unutmayın,
- Yıl içinde maliyeti $100,000 veya daha yüksek
bedelli yabancı mülk sahibi iseniz, T1135 formunu
doldurmayı unutmayın. Herhangi bir vergi olmasa
da bu formu göndermemenin cezasının 30
Nisan’dan sonra hergün için $25.00 azami $2,500
olduğunu unutmayın,
- Son olarak: Geç beyanda bulunmayın. Geç
beyanda bulunmanın cezası %5 gecikme + 12 aya
kadar da ayda 1 % faizdir. Vergiyi ödeyemeseniz
de zamanında beyanda bulunarak, en azından 5 %
gecikme cezasından kurtulabilirsiniz. CRA mantıklı
bir ödeme planını kabul edecektir.
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.
Jerry J. Copuroglu, TEP, CGA
Professional Corporation
315-1280 Finch Avenue West
Toronto, ON
M3J 3K6
Tel: (416) 663-5032 ext.1001
Fax:(416) 663-2284

“Put your family first. I’ve yet to see an obituary that says, “He
died peacefully surrounded by his stockbroker, his accountant
and his golf partner.”
- Robin Sharma

www.jcprofessional.com
Home/Ana Sayfa
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Patatesli-havuçlu, pasta görünümlü salata

Asumanca Lezzetler

Asuman Dinçer

Sevgili Telve Okuyucuları,
Yapımı kolay, görüntüsü güzel ve çok sağlıklı bir salata tarifi ile sizlerleyim bu ay...
Şekillendirmek için ben “Tupperware” kalıbını kullandım ama küçük boy kelepçeli kek kalıbı da olabilir.
Hatta 12 adet küçük “silicon reusable baking cup”larda da, tek kişilik servisler olarak şekillendirilebilir.
Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun.
Sevgiler,
Patatesli-havuçlu, pasta görünümlü salata
Malzemeler:

 1 kg patates ( orta boy 7 adet)
 3 adet büyük boy havuç
 1 su bardağı süzme yoğurt ya da 1,5 su bardağı %2
yoğurt

 2 büyük diş sarımsak (1 diş püreye, 1 diş yoğurda)
 Ceviz (irice çekilmiş)
 6 yemek kaşığı zeytinyağı (3 yemek kaşığı patates

püresi için, diğer 3 kaşık da havucu sotelemek için)
Deniz tuzu, karabiber
Hazırlanması:

 Patatesleri haşlayıp kabuklarını soyun ve varsa patates ezme aparatı ile yoksa çatalla ya da

rendeleyerek püre haline getirin. Tuzunu, karabiberini dövülmüş 1 diş sarımsağı ve 3 yemek kaşığı
zeytinyağını ekleyip karıştırın, soğumaya bırakın.

 Havuçları soyup rendeleyin. 3 çorba kaşığı zeytinyağı koyduğunuz tavaya alıp, yumuşayana kadar
soteleyin, tuzunu ekin, soğumaya bırakın.

 Patates püresinin yarısını küçük boy kelepçeli kalıba ya da varsa benim kullandığım tupperware
kalıbına iyice bastırarak koyun.

 Süzme yoğurdu biraz su ile inceltip koyu bir kıvama getirin (ya da benim gibi süzme yoğurdunuz
yoksa normal yoğurdu süzgüye alıp, buzdolabında üstü açık yarım saat kadar bekletin).

 Yoğurda tuz ve sarımsak ilave edip bir kısmını sotelediğiniz soğumuş havuca ekleyin. Havuçla

yoğurdu karıştırdıktan sonra birazını üzerini süslemek amaçlı yapacağımız minik toplar için ayırın.
Kalanını kalıba koyduğumuz yarım pürenin üzerine yayın.

 Kalan patates püresini de, havuçlu karışımın üzerine yayıp, üzerini kapatın ve buz dolabında
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Patatesli-havuçlu, pasta görünümlü salata
1 saat kadar bekletin.

Kalıptan servis tabağına çıkarın. Servisten hemen önce kalan yoğurdu patatesin üzerine döküp,
dövülmüş ceviz ve havuç topları ile süsleyerek servis yapın.
Afiyet olsun.
http://www.arnavutcigeri.blogspot.com/
Home/Ana Sayfa
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SEMINAR SERIES

KANADA’DA
VERGİ, EMLAK & YATIRIM :
MUTLAKA BİLMENİZ GEREKEN FIRSATLAR…
2 NİSAN, 2013, 19:00 YORKDALE MALL
(YERİMİZ KISITLI OLDUĞU İÇİN İLK ARAYANLARA ÖNCELİK VERİLECEKTİR.)
Ücretsiz seminer (working dinner) rezervasyonunuz için :

EFNAN ABACIOĞLU - efnana@rogers.com
JERRY ÇOPUROĞLU - jerry@jcprofessional.com
KUTHAN ERGİNBİLGİÇ - mkuthan.erginbilgic@investorsgroup.com
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Güzel Yaşlanmanın Sırları
Pervin Özdiler Hüner
pervinhuner@hotmail.com

Bir milletin yaşlı vatandaşlarına
ve emeklilerine karşı tutumu, o
milletin yaşama kudretinin en
önemli kıstasıdır. Mazide
muktedirken bütün kuvvetiyle
çalışmış olanlara karşı minnet
hissi duymayan milletin
istikbale güvenle bakmaya hakkı
yoktur.

erken yaşlarındaki plan ve programlar önemli. Bilim
adamları, araştırmalarında, yirmili yaşlarda başlayıp
uzun süren depresyonun vücudu etkilediğini,
özellikle beyin hücrelerinin kaybına, beynin
küçülmesine, çalışmada verim düşüklüğü ile
sonuçlanan ruhsal bozukluklara sebep olduğunu
saptamıştır.
Yaşlanmanın ne olduğu, nasıl ilerlediği üzerine
ilginç araştırmalar yapan Prof. Dr. Ahmet Turan
Işık, günümüzde Tıb’bın ilerlemesinin insan ömrünü
uzattığına dair varsayımlara karşın, asırlar önce de
Orta Asya’da insanların uzun ömürlü olduğu tezini
savunurken, Gılgamış Destanları’nda 150 yaşına
kadar yaşamış olanların var olduğunu
vurgulamaktadır.

Birçoğumuzu düşündüren diğer bir soru ise: Neden
kimileri daha çok yaşıyor ve de daha sağlıklı
yaşlanıyor? Dr. Refik Mas, bu sorunun cevabını,
yaşlanmada genetik etkinin % 30, çevre etkisinin
Yazıma başlamadan önce 17 Mart Cumartesi günü, ise % 70 olduğunu söylerken, Akdeniz diyetinin de
Toronto North York Halk Kütüphanesinde,Türk
olumlu etkilerini ilave ediyor. Çevre etkileri derken,
Toplum Merkezi’nin hazırlamış olduğu
coğrafi şartlar, kültür, sosyal toplum inanç ve
“Büyüklerimizle Beraber” (Senior Day) kutlama
gelenekleri gibi sayılamayacak kadar etkenler
günü programında güzel bir gün geçirdiğimizi
vardır. Şimdi biz kısaca konumuzun başlığına
bildirmek istiyorum. Bu gün için dernek
dönelim.
yöneticilerinden Ertuğrul Alp ve eşine, Sema Güler,
Sema Toprak, Nur Erkoç ve diğer emeği geçen tüm Genç kalmanın sırlar nelerdir, nelere dikkat
etmeliyiz?
gönüllü çalışanlara buradan teşekkürlerimizi
iletiyorum.
- En önemlisi: yaşlandıkça gıdaları ve kaloriyi % 30
azaltmak,
Geçtiğimiz hafta Dünya Yaşlılar Günü kutlandı.
- Haftada en az 3 kez 30 dakika veya sağlığımızın
Tüm yayın organlarından toplumun yaşlıları için
gereği kadar egzersiz yapmak (yürüyüş, yüzme,
faydalı programlar izleyip, değerli yazılar okuduk.
yoga v.s)
Yaşlılara verilen önem ve yönlendirici öneriler
- Felaketlerden, ölümlerden sonra yasları uzun
ışığında hepimiz aydınlandık, yeni ve ilginç bilgiler
sürdürmemek, uzun süren yaslar depresyona kapı
edindik. 1950’lerde başlayan Gerontoloji Bilim
açar. Tanrı’nın tecellilerini kabullenmek.
dalının araştırmaları, yaşlılar için kurulan
Karacaoğlan der ki: “Önce can sonra canan”...
rezidanslara ve kurulan bunun gibi kurumlara
- Zihni faaliyetleri arttırmak (bulmaca çözmek,
verilen önem ve onların da olumlu ilerlemeleri
sudoku v.s)
oldukça iç açıcı. Fakat tüm gelişmelere, aile ve
- Yeni şeyler öğrenmek, olanaklarımıza uygun yeni
çevreden gelen desteklere ilaveten asıl görev yaşlı
teknolojileri yakalamak, öğrenmenin, beşikten
bireyin kendisine düşüyor ve de bu sorumluluğun
mezara kadar devam ettiğini unutmamalı, yeni bir
çok erken yaşlarda başlaması gerekiyor. Bir ata
lisan öğrenmek, kitap okuma kulüplerine katılmak
sözümüz derki: “Gençlikten yaşlılığa can sakla,
bunlardan bir kaç örnektir.
varlıktan yokluğa mal sakla”. Demek ki hayatın

- M. Kemal Atatürk
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- Olumlu düşünmek, zihni yoran kötü düşüncelerin
esiri olmamak,
- Aile ve çevreyle barışık olmak. Gençlere karşı
anlayışla davranıp, onların hayal ve arzularını
gerçekleştirmelerinde olumlu destek vermek,
onlara yeri geldiğinde tecrübe ve bilgelerinizle
önerilerde bulunmak. Böylece kuşaklar arası sevgi
ve saygıyla dolu bağı kuvvetlendirmek büyüklerin
yapabileceği en güzel görevlerden biridir.
- Sanat eserlerinden zevk almak ve resim yapmak
gibi yeteneklerini geliştirmek, Müzik dinlemek,
unutmayalım, Müzik ruhun gıdasıdır...
- Hırslı olmamak, paraya fazla önem vermemek,
yaşlılık için biriktirilmiş paralarla riskli yatırımlara
girişmemek, parayla mutluluğun satın
alınamayacağını unutmayalım.
- İnaçlı olmak, dua ve ibadet etmek, şükretmek,
elde ettiklerimize kısmet, edemediklerimize kader
deyip geçmek...
- Boş zamanları bahçe işleriyle geçirmek,
yapamıyorsak pencere kenarında küçük menekşe
saksılarıyla arkadaşlık kurmak,
- Dernek çalışmalarına katılmak. Çalışma
hayatınızda edindiğiniz bilgi ve tecrübelerinizle,
para amacı olmayan, gönüllü bir işte çalışarak
topluma yararlı olmak.
Yukarıdaki ve bunlara ilave daha bir çok altın
kurallar uygulayarak, sanatlı yaşamak, belki biraz

zor, fakat, başarılı bir yaşlılık için elzemdir.
Çevremizde hayranlıkla gördüğümüz bazı ihtiyarlar
var ki, bu kurallara veya kendilerince icad ettiklerini
başarıyla uygulayıp, bedenen ve zihnen genç
kalmışlardır. Bu yaşam ustaları, içlerindeki hayat
ışığını, çocuk kalplerini hiç bir zaman
kaybetmeyenlerdir. Geçmişteki bazı zevklerinden
mahrum kaldıklarına hiç üzülmeyen, fakat geriye
kalan zevklerinin tadını çıkarmaya gayret
edenlerdir.
Yazımı sonuca bağlarken hepinize sağlık ve
mutluluk dileklerimle her zaman kulaklarımızda bir
küpe ve güzel bir ses olarak kalacak, bir şiirle
noktalıyorum. Ömer Hayyam’ın rubailerınden
aldığım aşağıdaki bu dörtlükte, yaşam felsefesi
bundan daha güzel ifade edilemez.
“Geçmiş günü beyhude yere yad etme,
Bir gelmemiş an için de feryad etme,
Gelmiş gelecek masal bunlar hep
Eğlenmene bak, ömrünü berbat etme.”
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Flagship Carrier Cat: JAGUAR XJ-L Supercharged

Wheels & Roads

Varol Karslıoğlu
varol@rogers.com

Two Very Good Reasons to Drive to Niagara
on a Sunday

Rear seats are great if you are
not jealous about the driver

border letter in order to take the car to south of the
border.

Jaguar XJ-L has a sleek and impressive
style underlining its sportive character

Sometimes, a not-so ordinary car can turn your
itinerary into a different kind of experience. This
was the case when we wanted to meet a friend,
whom we hadn’t seen for 28 years, on the
American side of the Niagara Falls. Our friend did
not have time to apply for a Canadian visa. So my
wife and I wanted to see her on the US side of the
river. This was a very good and pleasant reason to
go there.

The cat waits to be awakened. The digital
instrument panel with virtual round instruments

The second reason was that I had a Jaguar XJ-L as
test vehicle at that week. A super car belonging to
the elite class of executive sedans.

On our way to Niagara Falls on QEW, it was a pure
driving pleasure to unleash the enormous power
reserves of the allmighty engine. I was smiling
after each successful and instantenous pass. Even
at speeds of 120 km/h, the cabin was dead silent.
Except the addictive sound of the superchargers
during acceleration.
The History of the Immediate Past
In early 2008, Tata Motors of India acquired from
Ford two legendary, British brands, Jaguar and
Land Rover. At that time nobody was aware of the
financial crisis on the horizon. For a company
claiming to produce the cheapest car of the world,
the Tata Nano, acquiring those premium brands
was a major risk.

The magnificient heart of Jaguar
XJ-L. the 5-liter V8 engine

The TATA Group obtained external financing of 3
billion dollars to finance this 1.5 billion pound deal.
Nevertheless, this amount was only the half of what
Since this US trip was on short notice, I needed
Ford had paid for Jaguar and Land Rover about two
permission to visit the USA. Thanks to great
decades ago. The company with the blue-oval logo
support of Mr. Richard Pickering of BHG Media
invested significant amounts in those brands. Yet, it
Fleet, which manages the media cars of Jaguar and
could not avoid annual losses of up to 600
Land Rover, it took me less than two hours to get a
million dollars.
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Observation deck on the American side brings
you closer to Canadian side and the bigger
horseshoe fall

After nearly five years which includes a big global
financial crisis we can say that each party was a
winner in this deal. The Tata Group now ownes two
prestigious brands and has been gathering
invaluable experience in advanced engineering and
manufacturing, as well as high-level customer
service. Ford, on the other hand, got rid of this
burden and was able to focus on Ford, its core
brand. Furthermore, Jaguar and Land Rover are
now two valuable customers for Ford. Finally,
Jaguar achieved a healthy and balanced growth
accross the five continents and the Tata Group will
invest about 12 billion dollars for Jaguar and Land
Rover in the next five years.

Watching the horseshoe falls from the American
side is another option to see the Niagara

About the Flagship Sedan, the XJ-L
A Jaguar XJ-L is the nirvana of the automobile
experience. No doubt about it. I felt a bit sad when
returning this vehicle to the JLR after about 600
kilometers in Ontario and New York.
The XJ series was introduced in 1968 and the
current model, the 4th generation came to the
market in 2010 as the 2011 model year.
Some conservative circles labelled the current
design bad and even as infidelity. However, the
current model proved its success. Our test vehicle,

Wheels & Roads

Atribute to Blues Brothers in TGI
Friday, Niagara Falls, NY

the XJ-L, (long for L), which is 12.5 centimetres
longer than the standard model is the top of the
line. It is almost a tradition to offer a version with
longer-than-standard wheelbase in the category of
the super luxury sedan, I mean, Mercedes S-Class,
BMW 7 Series and the Audi A-8. The extra-leg room
in the rear is good for CEO’S, princes and
princesses and your VIP guests. The big cat offers a
weight advantage of about 300 kilograms-thanks to
its aluminium chassis and body- in comparison to
the Mercedes S.
Its coupé-like design makes the XJ-L a direct
competitor to Porsche Panamera and Maserati
Quattroporte, as well as sporty super Germans;
Mercedes CLS, Audi A7 and BMW Grand Coupé. This
elite club has some other non-German members,
like the Lexus LS.
When you sit behind the steering wheel, you are
surrounded by a harmonious combination of wood,
leather and carbon fiber. The ice-blue interior
lighting creates a unique and luxurious atmosphere
inside. You have to live it, to enyoj it.
The dark, black instrument panel turns to an optoelectronic instrument cluster with the roaring of the
magnificent engine. The 614K thin-film transistor
enables this magical change.
The 5-liter 510 HP engine delivers a maximum
torque of 624 Newton Meters “sourced” from 8
cylinders in V-form. This is only the beginning. The
heartbeat of the Jag will boost your adrenaline:
Once you hit the road and accelerate the twin
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TGI's sampling plate

Turbo compressor provides a power that rises you
into the sky. No surprise that the 0-to-100
acceleration is under five seconds. Synthetic
engine oil of grade 5 W 20 enables oil change
intervals to 24 thousand kilometers.

Wheels & Roads

Watt Bowers & Wilkin’s audio system.
The only thing not up-to-the standard of this great
car is the navigation system. Its response time is
too long and the engineers must have noted in their
lists to touch upon it, when the time for a model
face-lift is due.
Niagara Falls, NY
After a not-so long waiting at the Rainbow Bridge,
we met our friend and had a chance to see the falls
from the American side. The officer just looked at
the car and did not ask for the border letter.
The view from the observation tower was great,
although it was not as impressive as standing
beside the magnificent Horseshoe Falls. The
Americans built an observation tower extending
towards the Niagara River and enabling a better
view of the Canadian side.

We closed the day with a pleasant and delicious
dinner at TGI’s Friday. Among other “worth-tasting”
Great Wolf Lodge in Niagara Falls, ON is
options, my favourite dish is boneless chicken wings
of the landmark buildings of the region
with blue cheese dipping. This is not a separate
You can shift the six-speed auto-transmission via a item on the menu but is “hidden” in one of sampler
push & turn button in the centre console. If it is too plates.
-far away, shift –paddles behind the steering wheel
are at your disposal. Rear-wheel drive is the logical Saying “goodbye” to our friend was the sad part of
option in this category and the Jag has it.
this beautiful day. While she was returning to
The two “unfortunate” passengers in the rear, who Rochester, NY, we hit the road to Mississauga. This
are only driven, have foldable tables for their
time, I took the somewhat bumpy and twisted
laptops and remote controllers for the infotainment Niagara Parkway between Niagara Falls and Niagara
system.
on-the Lake. The high-tech aluminium chassis,
complemented by air suspension and the extra long
wheelbase orchestrate a smooth driving on
somewhat rough surfaces “less good” than a
highway.
Conclusion
The MSRP for the Jaguar XJ-L Supercharged in
Canada is $114,000. This price is $6,000 more
The front seats are not only cooled-and heated, but expensive than the standard XJ. Provided that you
also have a massage-function. That’s probably too
can afford to budget a six-figure amount for an
much and will anger the owner of the rear seat,
automobile, you have to decide yourself that the
who is probably the boss. Who knows if there is a
Jaguar deserves so much money. Looking at the
secret deal between the boss and the driver to
sales numbers and the pace of increase you can
exchange “jobs”. I expect to see a big cat driven by conclude that some people in different corners of
the boss with the official driver transported in the
the world at least think seriously about buying a fat
rear.
-cat.
Navigation is not up to the standard

No matter at which corner of the car you sit, you
cannot escape the magnificent sound of the 1200

Thanks to Jaguar Land Rover Canada and
BHG Media Fleet for providing the Jaguar

Page 45

Volume 7, Issue 48

Flagship Carrier Cat: JAGUAR XJ-L Supercharged

Wheels & Roads

XJ-L for this trip.
For more information, visit:
www.jaguar.com/canada
www.tgifridays.com
www.niagara-usa.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.
Home/Ana Sayfa

ANNOUNCEMENT

Global Youth Video Competition
Think differently: How would you shape tomorrow’s global economy?
The worst financial, economic and social crisis of our lifetime led to widespread condemnation of
“business as usual” and calls to revisit, rethink and test new approaches to economic and societal
challenges.
Are today's economic models sufficient? What needs to be done to build a sustainable future?
If you’re between 18-25, make a three-minute video laying out your vision on future economic models
and how would you shape tomorrow’s global economy.
The winners will gain a trip to Paris during OECD Week in May 2013.
About You
To be eligible for prizes, you must be aged 18-25 years during the period of this competition (17
December 2012 to 2 April 2013). That means you must have been born on or between 15 December
1986 and 1 April 1995. Proof of identity will be required from all finalists.
To Participate
Complete and submit this electronic Registration Form (including a link to your video on YouTube) by
Midnight (Paris time) on 2 April 2013. Any Registration Forms received after this date will not be
considered for a prize, under any circumstances.
http://www.oecd.org/
Türkçe link: http://www.oecd.org/videocontest/
http://www.sebeke.org.tr/2013/03/oecd-global-genclik-video-yarismasi-2013/?goback=%
2Egde_4224957_member_227078092
Home/Ana Sayfa
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Dr. (méd/tıp) İlhami Gökçen
ilhamigo@hotmail.com

I have already written about unequal (irregular) rhythms (Aksak usuller). But there are also equal
(regular) rhythms in Turkish music.
One such rhythm is called Semai. It is a simple rhythm, similar to the waltz rhythm of Western
(Europen) music. It has three times and three beats It could be in meters of 3/8, 3/4, 3/2 (3/4 being
used more commonly) and it is marked (beaten on a drum) in the following manner:

Here is a well-known example in 3/4
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Yine bir gül-nihâl aldı bu gönlümü (Once again this young rose captured this
heart of mine)
Sîm ten, gonca fem, bî-bedel ol güzel (Bright complexion, rose-bud mouth,
priceless and beautiful)
Âteşîn rûhleri yaktı bu gönlümü (The fire of her cheeks burned this heart of
mine)
Pür edâ, pür cefâ, pek küçük, pek güzel (Full of charm, full of torment, so
young, so beautiful)
This delicate and European sounding song (şarkı) in Rast makam is by İsmail Dede Efendi. It is
said that Dede Efendi composed this piece under the influence of Western music which was being
introduced into Turkish culture. In the middle section (meyan), it modulates to Buselik makam which is
similar to the A-minor mode in Western music.

Türkçesi
Türk Musikisinde usuller
vardır.

Daha önce Aksak usuller hakkında yazmıştım. Fakat, Türk musikisinde Aksak olmayan usuller de

Böyle usullerinden biri Semai olarak adlandırılır. Batının vals usulüne benzer, basit bir usuldür. Üç
zamanlı ve üç vuruşludur. 3/8, 3/4, 3/2 mertebeleri vardır (3/4 mertebesi daha çok kullanılır). Şu şekilde
vurulur.
(Vuruluşu için yukarıya bakınız)

Bu usul için güzel bir örnek olarak, İsmail Dede Efendi’nin çok tanınmış zarif ve Avrupai Rast
şarkısı aşağıdadır. Dede Efendi’nin bu şarkıyı o zamanlar Türk kültürü içine girmeğe başlayan Batı
musikisi etkisi altında bestelediği düşünülür. Meyan kısmında, Hüseyni perdesi üzerinde Buselik
makamına (bu da Batı’nın La-minör mod’una benzer) geçki yapar.
(Notası için yukarıya bakınız)

Osmanlıca kelimelerin anlamı - Nihâl: Fidan ; Sîm: Gümüş ;
Fem: Ağız ; Bî-bedel: Eşsiz, benzersiz ; Âteşîn: Ateş gibi ; Rûh: Yanak ;
Pür: Dolu ; Dil-rübâ: Çekici, güzel, sevgili.
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Şiir Köşesi

ÇANAKKALE
Melek Ökten
melek@rogers.com

Merhabalar değerli Telve okuyucuları,
Daha bir kaç gün öncesine kadar “Her yerde kar var…!” şarkısını söylüyorduk!... Her ne kadar,
hala yer yer minik kar öbeklerini görüyorsak, ya da zaman zaman pencereden serpiştiren karı izliyorsak
da, şükür kış mevsimi hızını aldı, zamanını doldurdu!. Bizlerse azar azar yüzünü gösterip içimizi ışıtan
bahar güneşini ve sessiz sedasız yaklaşan ilkbaharı memnuniyetle karşılıyoruz.
Mart ayında kutladığımız özel ve güzel günler bol. Bunlardan ilki, 8 Mart’ta kutladığımız “Dünya Kadınlar
Günü” idi. Bu vesileyle tüm hemcinslerimin bu güzel günlerini en iyi dileklerimle kutluyorum. 18 Mart’ta
ise, tüm yokluklara rağmen bir ulusun, çağın en güçlü devlet ve silahlarına karşı kazandığı, bir milletin
var olma mücadelesi ve dik duruşunu bütün dünyaya kanıtladığı “Çanakkale Zaferi”nin 98. yıldönümünü
kutladık. Bu duygularla bizlere bu büyük zaferin gururunu yaşatıp, bugünlere ulaşmamızı sağlayan başta
büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Anadolu'nun dört bir yanından
gelerek Çanakkale'de vatanın bağımsızlığı için gözünü bile kırpmadan ölüme koşan kahraman şehitlerimizi
ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.
Bu ay sizler için seçtiğim ilk şiirin ismi “Çanakkale” ve şairi de eski başbakanlarımızdan rahmetli Bülent
Ecevit. Sayın Bülent Ecevit’i de sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum.
Sizler için seçtiğim ikinci şiirde Faruk Nafiz Çamlıbel'den. Beğeneceğinizi umuyorum.
Sağlıcakla ve sevgiyle kalın.

ÇANAKKALE

Oyun çağındaki İngiliz erine
“Yaşın ne senin kardeş
böylesine erken buralarda işin ne”

“Söyle arkadaşım “dedi Anadolu’lu Mehmet
Yanıbaşındaki Anzak erine
“Yaşım sonsuza dek on beş”
“Nerelerden kopup gelmişsin
dedi ufak tefek İngiliz eri
Neden çökmüş bu mahsunluk üzerine”
“DÜNYANIN ÖBÜR UCUNDAN!” dedi gencecik Anzak “Köyümde askercilik oynar
coştururdum trompetle bizimkileri
“Öyle yazmışlar mezar taşıma
Doğduğum yerler öylesine uzak
Derken kendimi cephede buldum
Örtündüğüm topraksa gurbet bana”
Oyun muydu gerçek miydi anlamadan
Bir sahici kurşunla vuruldum
“Dert edinme arkadaşım!” dedi Mehmet
Sustu boynumdaki trompet
“Değil mi ki yurdumuzun koynundasın ilelebet
Sende artık bizdensin
Son verildi böylece oyundan bozma işime
Sende bencileyin bir Mehmet”
Gelibolu’da bana bir yer kazıldı
Mezar taşıma ON BEŞİNDE TRAMPETÇİ yazıldı
Çanakkale toprağının
Üstü cennet altı mezar
Öyküm de künyem de bundan ibaret
Kavga bitmiş mezarlarda
Yağmur yağıyordu usul usul toprağa
Kaynaş olmuş yiten canlar
Gözyaşları düşerek üstüne sanki
“Ya sen” dedi Mehmet
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Damla damla ağlıyordu uzaktan uzağa
Sahibini yitiren bir trompet
“Ya sizler” dedi Mehmet
Dünyanın dört kıt’asından
Mezar dolusu erlere
“Hangi rüzgar savurdu sizleri
bu bilmediğiniz yerlere”
Kimi İngiliz’di, kimi İskoç
Kimi Fransız’dı, kimi Senegalli
Kimi Hintli, kimi Nepalli
Kimi Avustralya’ dan Yeni Zelanda’dan Anzak
Gemiler dolusu asker
Her biri niye geldiğinden habersiz
Gelibolu’nun oya gibi koylarından sızarak
Tırmanmışlardı dağa bayıra
Siper siper yara gibi yarılan toprak
Mezar olmuştu savaş ardından onlara
Kiminin BURADA YATTIĞI SANILIR
Kiminin ADI BİLİNSE DE MEZARI BİLİNMEZ
Kiminin de mezar taşında
On altı,on yedi on sekiz yaşında
EBEDİ İSTİRAHATE ÇEKİLDİĞİ yazılı
Çanakkale topraklarında
Her birinin erken biten yaşam öyküsü
Eski yazıtlar gibi taşlara böyle taşlara böyle kazılı
“anlamaz mıyım”dedi “halinizden kardeşler”
adına yazılı taşı bile olmayan asker
Anadolu’lu Mehmet!

Şiir Köşesi
Kızıştıkça kızgınlığı dindiren
Ara verdikçe ateşe düşmanı kardeşe
Döndüren bir savaş
Kıyasıya bir savaştı
Ama saygı üreten bir savaş
Yaklaştıkça birbirine
Karşılıklı siperler
Gönüllerde yakınlaştı
Düştükçe vuruşanlar toprağa
Dostlar gibi kaynaştı
Savaş bitti
Ölenler kaldı sağlar gitti
Köylü köyüne döndü evli evine
Kır çiçekleri geldiler akın akın
Çekilen askerlerin yerine
Yaban gülleri dağ laleleri papatyalar
Kilim kilim yayıldılar toprağa
Siper siper
Toprağın savaş yaralarını örttüler
Koyunlar koruganları yuva yaptı kendine
Kuşlar döndü gökyüzüne kurşunların yerine
Çiçeğiyle yemişiyle yeşiliyle
Silah yerine sapan tutan elleriyle
Geri aldı savaş alanlarını doğa
Can geldi toprağa silindikçe kan izleri
Yeryüzünde cennet oldu öylece
O cehennem savaş yeri

“Ben de yüzyıllarca yaban ellerde
Neyin uğruna bilmeden can vermişim
Kendi yurdum uğruna can vermenin tadına
İlk kez Çanakkale’ de ermişim

Şimdi Çanakkale Gelibolu
Bahçe bahçe
Ülke ülke
Mezar dolu

Uğrunda can verdikçe vatanlaştı ancak
Ekip biçtiğim padişah mülkü toprak
Değil mi ki sizler alamazsanız bile
Bu topraklar almış sizleri basmış bağrına
Sizlere de vatan sayılır artık Çanakkale “

Üstü cennet altı mezar
Çanakkale toprağının
Kavga bitmiş mezarlarda
Kaynaş olmuş yiten canlar
“Huzur içinde uyusun”
Vuruştukları topraklarda
Kavgadan kinden uzakta
Yanyana dostça yatanlar

Çanakkale toprağının
Üstü cennet altı mezar
Kavga bitmiş mezarlarda
Kaynaş olmuş yiten canlar
Bir garip savaştı Çanakkale Savaşı

- BÜLENT ECEVİT
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Şiir Köşesi

ÇANAKKALE

Övün, ey Çanakkale, cihan durdukça övün!
Sen savaşa girince mızrakla, okla, yayla,
Ömründe göstermedin bin düşmana bir düğün.
Karşına çıktı düşman çelikten bir alayla.
Sen bir büyük milletin savaşa girdiği gün,
Sen topun donanmayla, tüfeğin bataryayla,
Başına yüz milletin üşüştüğü yersin.
Neferin ordularla boy ölçüştüğü yersin.
Nice tüysüz yiğitler yılmadı cenk devinden,
Bir destana benziyor senin bugünkü halin.
Koştu senin koynuna çıkar çıkmaz evinden.
Okurken duyuyorum sesini ihtilalin.
Sen onların açtığı bayrağı alevinden,
Övün, ey Çanakkale ki sen Mustafa Kemal’in
Kaç bayrağın tutuşup yere düştüğü yersin!
Yüz milletle yüz yüze ilk görüştüğü yersin!
- Faruk Nafiz ÇAMLIBEL
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DUYURU
TORONTO KLÂSİK TÜRK MÛSIKÎSİ KOROSU
KONSERİ
Yöneten: Dikran İstanbul
Segâh ve Kürdilihicazkâr makamında beraber ve solo şarkılar
Tarih : Cumartesi, 4 Mayıs, 2013 Saat : 19:30
Yer
: Noor Cultural Centre, 123 Wynford Drive, Toronto
Biletler : $20.00
Bilet ayırmak için aşağıdaki numaralara telefon edebilirsiniz:
Aynur İlkay
Melek Ökten
Nurcan Ökem
Oğuz Özkan

- 416 962 9808
- 905 542 9870
- 905 793 9107
- 416 553 3475

(Toronto)
(Mississauga)
(Brampton)
(Scarborough)

Eglinton veya Broadview istasyonlarından kalkan Flemingdon 100 numaralı otobüs Noor Cultural Centre’ın önünden geçer

DUYURU
Toronto’da Beş Türk Sanatçı:
Toronto’da yaşayan Türk sanatçılar: Sevim Önen, Sara B Çağlar, Vladimir Topal, Gabriel Ruhi
Tuna ve Mustafa Çetin, 13-21 Nisan 2013 tarihleri arasında açacakları, küratör’lüğünü Mustafa
Çetin’in yaptığı sergiye tüm sanat severleri davet ediyor.
Serginin açılışı T.C. Toronto Başkonsolosu Sn. Ali Rıza Güney tarafından saat 15:00’de yapılacaktır.
Açılış: 13 Nisan Cumartesi saat 2-5pm
Sergi saatleri:
13 Nisan
14 Nisan
20 Nisan
21 Nisan
son gün

Cumartesi
Pazar
Cumartesi
Pazar

14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00

Adres: KTDF -1170 Sheppard Ave. West
Unit 15,
Toronto, Ontario, M3K 2A3,
KTDF:
647-955-1923
Mustafa Çetin: 647 779 1870
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Gabriel Ruhi Tuna

The most intriguing aspect of Ruhi’s art in that he is able to use it both to surpass societal
boundaries and to protect the virtues and soul of each culture that he becomes a part of.
- GABRIEL RUHI TUNA

In a town of thirty-five million, in South Azerbaijan, a revolutionary sculptor by the name of Gabriel

Ruhi Tuna was born. Growing up in a creatively stimulating environment, painting came naturally as his
transition to clay occurred a little later on in life. Ruhi began by emphasizing that he is a loyal patriot
and defender of Turkish culture by choice and not by birth. However, along Ruhi’s journey, he was
confronted by individuals who did not share his patriotism nor agreed with his modern views. He
continued the search for his own, unique artistic style, which would soon drastically transform from two
dimensions into three. Ruhi traveled from city to city, country to country as he continued to improve his
unique sculpting style. Along the way, he left hundreds pieces in the Turkish cities of Istanbul, Adana,
Maku, Manisa, Kastamonu, Kayseri, Zonguldak, Sivas, Erzincan, Sakaria, Nigde, Bucak and countries of
Azerbaijan, Moldavia, Kazakhstan, Russia, French, Cyprus, Canada etc. In the spirit of giving, by 2006,
Ruhi donated three-hundred Ataturk busts to various villages across Turkey.
Those who know Ruhi’s work, categorize it as the 21st century interpretation of expressionism.
Throughout Ruhi’s life, he has used wood, stone and clay to illustrate the fears and oppression that
society’s he has observed have faced. Thus, Ruhi’s work represents the essence of collective
subconscious in its physical form. The most intriguing aspect of Ruhi’s art in that he is able to use it both
to surpass societal boundaries and to protect the virtues and soul of each culture that he becomes a part
of. Ruhi’s talent allows him to produce pieces that reflect the cultures he has observed while maintaining
his loyalty and passion for the Turkish culture and roots which has adapted as his own.
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Sevim Önen
Sevim Önen’s art os very much influenced by Turkish folklore and her love of nature.
- SEVİM ÖNEN

Sevim Önen was born in İzmir, Turkey, in 1924. After graduating from high school in Ankara, she
studied French Language and Literature at the University of Ankara. She was married and has two
children and two grandchildren. She has been living in Toronto, Canada since 1960. She studied Fine Art
at York University and received an Honours BA in 1979. She has had many solo and group exhibits in
Toronto, Ottawa and İstanbul.
She is one of the founders of Group T Artists, which has exhibited for ten years in various galleries in
Toronto. She also arranged Turkish crafts exhibits at the Metro Toronto Central Reference Library,
Glendon College, the NATO Staff College, and Black Creek Pioneer Village. She was active in youth
theatre of the Turkish community in Toronto as a set designer. She is a co-founder of Ankara Library of
Toronto and a member of the Executive Committee.
Sevim Önen’s art is very much influenced by Turkish folklore and her love of nature.
Her work is in many private and some public collections.
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Sara Bilge Çağlar

Her art is poetic; each painting is composed as a courageous poem. Sensuously she shapes
her enchanting panaromas and her dramatic personae in vivid lines and effusive colors.
Aspects of her Turkish cultural orientation are also visible—often to good advantage.

Sara Bilge Çağlar was born in Istanbul, Turkey, and she received her Master of Art Degree at the State
University of New York.
Her paintings are in private collections in the U.S.A., Canada, Japan, Russia, Turkey, France, and the
Czech Republic.
She has resided in Toronto, Canada, since 1987, also She is owner of Gallery Hittite.
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Mustafa Çetin

The natural world is one of his inspirations. His paintings strive to capture the place where
city and nature meet. There are buildings and lakes, people and birds, sounds and drama, and
special trees, which are a source of peace and perspective.

EDUCATION:
1988-1992 - Hacettepe University of Fine Art, (BFA) Ankara, Turkey
1998-2000 - University of East London, (MFA) London, England.
SOLO EXHIBITIONS:
Jun. 2012 - "Mustafa Cetin Solo Exhibition" Gallery Hittite, Toronto, Canada,
May 2008 - "Mustafa Cetin Solo Exhibition" Gallery Hittite, Toronto, Canada
Sep. 2006 - "Hope" Art Square Gallery, Toronto, Canada
May 2004 - "Mustafa Cetin Paintings" Gallery Hittite, Toronto, Canada
Mar. 1994 - "Mustafa Cetin Solo Exhibition" Vision Art Gallery, Girne, Cyprus
GROUP EXHIBITIONS:
Nov. 2012 - Gallery Hittite, Toronto, Canada
Jul. 2011 - Gallery Hittite, Toronto, Canada
Jan. 2011 - Gallery Hittite, Toronto, Canada
Dec. 2010 - Gallery Hittite, Toronto, Canada
Aug. 2009 - "Turkish Artist Group Show" Art Square Gallery, Toronto, Canada
Jul.2008 - Denison Gallery, Toronto, Canada
Sep.2007 - The Blue Dot Gallery, Toronto, Canada
Sep.2007 - Gallery 133, Toronto, Canada
Mar- Apr. 2007 - "Passion of Colors" Art Square Gallery, Toronto, Canada
Dec.2006 - "Timeless Beauty" Arta Gallery, Toronto, Canada
Feb.2004 - Gallery Hittite, Toronto, Canada
Apr.1999 - "Turkish Artist Group Show" Chapel Art Gallery, London, England
Jun. 1997 - "Turquoise Group Exhibition" Stoke Newington Midsummer Art Festival, London, England
Mar.1996 - "Turquoise Group Exhibition" Oztan Zeki Gallery, London, England
Jun. 1996 - "Turquoise Group Exhibition" Stoke Newington Midsummer Art Festival, Londonö England
JURIED ART EXHIBITIONS:
Sep.2012 - Sunnyside Beach Art Show, Toronto, Canada
Sep.2012 - Queen West Art Crawl, Toronto, Canada
Aug. 2012 - Artisans Art Festival, Distillery District, Toronto, Canada
Jun. 2012 - Riverdale Art Walk, Toronto, Canada
Sep. 2011 - Queen West Art Crawl, Toronto, Canada Sep. 2011 - Distillery Art Market, Toronto, Canada Jul.2011 Toronto Outdoor Art Exhibition, Nathan Phillips Square, Toronto, Canada Jun. 2011 - Riverdale Art Walk, Toronto,
Canada
Sep.-Oct. 2010 - Distillery Art Market, Toronto, Canada
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Mustafa Çetin
Mar. 2009 - Toronto Art Expo, Metro Convention Centre, Toronto, Canada
Mar. 2008 -Toronto Art Expo, Metro Convention Centre, Toronto, Canada
Mar. 2007 - Toronto Art Expo, Metro Convention Centre, Toronto, Canada
Sep. 2007 - Uxbridge Celebration of the Arts, Ontario, Canada
Oct. 2007 - Etobicoke Civic Centre Art Gallery
SPECIAL EVENTS:
Sep. 2006 - Scotiabank Nuit Blanche (Toronto’s free all-night contemporary art event) Toronto, Canada
AWARDS:
Mar. 2012 - Ontario Arts Council – Exhibition Assistance Grant
COLLECTIONS:
Work included in private and corporate collections within Canada, England, Turkey and Cyprus.
RELATED EXPERIENCE:
1995 -2001 Traveled to London, England to progress his artistic view and research modern art. Joined a group of
contemporary artists most of Turkish background, thereafter establishing the Turquoise Art Group.
mcetinart@gmail.com
www.mustafacetin.net
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Vladimir Topal
Hapiness is like memory—it appears sprinkled all over, across human life; not as a constant but
fragmented. An artist is able to pick up chunks of hapiness and put them on a canvas.
- VLADİMİR TOPAL
Education
1996 -97
1992 -96
1999 – 91
1986 – 89
1978 – 82

Mimar Sinan University, Fine Art Faculty, Istanbul
Master of Fine Arts Program, State Grant from Turkey
Mimar Sinan University, Fine Art Faculty, Istanbul.
Bachelor of Fine Arts, State Grant from Turkey
Azim - Azim Zade College of Fine Arts, Baku, Art Teacher
Moldavian SSR State Committee for Vocational Education, Komrat.
Interior Décor, Diploma
Chadir – Lunga Junior School of Arts, Chadir - Lunga
Diploma

Solo Exhibitions
2004
Gallery
2003
Zelda’s
1996
Gallery
1995
Gallery

twenty – four, Berlin, Germany.
Groovy Room Gallery, Toronto, Canada.
of Art Akbank, Ankara, Turkey.
of Art Taksim, Istanbul, Turkey.

Juried Art Exhibitions
2012
Sunnyside Beach Art Show, Toronto, Canada.
2006
Etobicoke Civic Centre Art Gallery, Toronto, Canada.
2003
Toronto Art Expo, Toronto, Canada.
Group Exhibitions
2012
Gallery Hittite, Group Exhibition, Toronto, Canada.
2011
Gallery Hittite, Group Exhibition, Toronto, Canada.
2010
Gallery Hittite, Turkish Artist Group Exhibitions,
Toronto, Canada.
2010
Gallery Hittite, Group Exhibition, Toronto, Canada.
2010
State Gallery of Art Gagauz Eri, Group Exhibition,
Komrat, Moldova.
2010
Festival of Cultures, Carassauga, Mississauga,
Canada.
2009
Festival of Cultures, Carassauga, Mississauga,
Canada.
2009
Art Square Gallery, Turkish Artist Group Show,
Toronto, Canada.
2008
Festival of Cultures, Carassauga, Mississauga,
Canada.
2008
Gallery Hittite, Annual Valentine’s Show Painting
and Sculptures, Toronto, Canada.
2007
Art Square Gallery, Passion of Colors, Toronto,
Canada.
2005
Gallery Hittite, Valentine’s show, Toronto,
Canada.
2003
Russian Artist Group Show, School of Art, North
York, Toronto, Canada.
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ANNOUNCEMENT

The Aesthetica Creative Writing Competition: Now Open for Entries
We are delighted to announce the opening of the Aesthetica Creative Writing Competition 2013. The
competition is a fantastic opportunity to present your work on the international literary stage, and we are
seeking work from across a wide range of themes, styles and subjects.
The prize celebrates and champions creative writing, nurturing talent and bringing work to international
attention. Aesthetica is inviting all writers and poets to submit to the Aesthetica Creative Writing
Competition 2013. There are two categories for entry - Poetry and Short Fiction - and a selection of
fantastic prizes including:
£500 prize money – Poetry winner
£500 prize money – Short Fiction winner
Publication in the Aesthetica Creative Writing Annual
Complimentary copy of the Aesthetica Creative Writing Annual
A selection of books from our competition partners
Submissions previously published elsewhere are eligible for entry.
The entry fee is £10. This allows you to enter two works into any one category.
Deadline: 31 August 2013
For more information visit www.aestheticamagazine.com/creativewriting
or www.twitter.com/aestheticamag.
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ANNOUNCEMENT

FoodShare Animation Organizers' Spring Festival

Everyone is welcome to join FoodShare's Animation Organizers in a celebration of Spring!
Learn, Network, Eat good food!
Learn about:
Good Food Projects (Community Kitchens, Cafes, Gardening)
Aboriginal medicinal plants
Tepee making activity
Delicious Lunch featuring Aboriginal foods provided
Space is limited. Register soon by emailing jeanny@foodshare.net
Start Date: Apr 07, 2013 10:00 AM
End Date: Apr 07, 2013 03:00 PM
Location: Bain Co-op Community Centre
Address: 100 Bain Avenue-29 A Lindens
Contact: Jeanny Gonzalez - - jeanny@foodshare.net
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ANNOUNCEMENT

Trade Compliance Workshop
The City of Toronto; the Ministry of Economic Development, Trade and Employment; and FITT (Forum for
International Trade Training) invite you to attend
Going Global: An Introduction to Trade Compliance Issues for Exporters
Thursday, April 11, 2013
8:30 a.m. – 12 p.m.
Toronto City Hall
100 Queen St. West
Committee Room #2, 2nd floor
You’ve made a great product, done your market research, adjusted your supply chain process to go
global and developed a strong international business plan. You are all set to sell internationally…or are
you? The final step in the export process is to ensure that you are “trade compliant”.
This workshop covers the most important areas of compliance that affect Canadian exporters, across the
whole supply chain as well as at the border, and will discuss the relevant documentary and process
requirements involved.
Workshop Objectives:
■Summarize the main areas of compliance as it affects Canadian exporters.
■Describe the benefits to the company of export compliance (answers Why?
■Identify the specific points in the supply chain where non-compliance can most impact the company
(answers Where? When?)
■Find the key regulations and guides to export compliance in each area (answers What? How?)
■Find service providers to help the company address the most important export compliance issues
(answers Who?)
Attendance is free, but space is limited. Register today by emailing export@toronto.ca or
calling 416-392-3398
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BE PART OF TURKISH CANADIAN COMMUNITY
JOIN OUR CONTINUOUSLY GROWING NUMBER OF THE
MEMBERS!
Gerek faaliyetlerini, gerekse üye sayısını sürekli arttırarak büyümesini devam ettiren
derneğimize üye olmak veya bilgilerinizi güncellemek isterseniz sizi web sitemizin
üyelikle ilgili bölümüne aktaracak olan link’imizi tıklayabilirsiniz:
http://turkishcanada.org/membership.html.
Ayrıca üyelikle ilgili sorularınızı membership@turkishcanada.org adresinden,
diğer soru ve önerilerinizi ise info@turkishcanada.org adresinden bize iletebilirsiniz.

"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."

FOLLOW US:
email: info@turkishcanada.org

Latest member count is:
320

web: http://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/
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