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Editör’den
Evnur Taran
telve@turkishcanada.org

verecekleri resital’e hazırlanıyor. Programın
detaylarını Telve ile paylaşıyor..

Halifax’tan Fısıltılarda Deniz Gülerman’dan çok
güzel bir hikaye daha: Mülakat..
Teşekkürler Turkish Society of Canada!!
Teşekkürler Türk Toplum Merkezi!!
Teşekkürler 23 Nisan Organizasyon Komitesi!! Montreal’den Deniz Merdano’dan bir seri puppy
fotoları.. ve de adapt ettiği Blade’in hikayesi..
Resimlere baktıkça, benim de böyle bir köpeğim
Bir kere daha bayrağımızı göndere çektik..
olsa diyor insan..
Bir kere daha İstiklal Marşı’mızı söyledik..
Bir kere daha “Ne Mutlu Türküm Diyene!” dedik..
Dr. Haluk Özçelik, “Hepimiz için geçerli bazı
uyarsak kalp damar hastalıklarının ortaya
Bu sayımız özel bir sayı oldu.. Telve’nin büyük bir öğütlere
çıkmasını önleyebiliriz” diyor...
bölümünü “23 Nisan International Children’s Day”
kapsamındaki etkinliklere ayırdık.
Pervin Özdiler Hüner, “Anadil: Dil ve Ana”
Ontario Premier Hon. Kathleen O. Wynne’in
mesajını ve 21 Nisan’da Toronto Belediye
Meydanında düzenlenen kutlama törenine Kanada
ve Ontario Hükümetlerini temsilen katılan
Parlamento, Belediye Meclisi ve Eğitim Bakanlığı
üyelerinin, mesajlarını okuyacaksınız.
21 Nisan’daki etkinliğin yazısı Emre Yurga, 23
Nisan Engelliler Olimpiyadı ve SickKids etkinlikleri
Elvan Eryören Denizkuşu’nun kalemlerinden.
Prof. Dr. Özay Mehmet, 19-20 Nisan tarihlerinde
panelist olarak katıldığı, Atatürk Society of America,
One-UN-New York, The Light Millenium ve Stevens
Institute of Technology’nin birlikte organize
ettikleri “The International Conference on: PIONEER
OF THE MILLENNIUM GOALS: A T A T U R K” de
sunduğu, “The UN Millennium Goals in Gandhian
and Ataturkist Perspectives,” konuşmasını bizlerle
paylaşıyor.
Özgü Topuz, “23 Nisan neş’e doluyor insan...”
nağmeleri ile çocukluk anılarına dönüyor..
Bu sayıda iki yeni yazarımız var: Esra Dumanlı ve
Serap C. Bakır.. Birlikte yazdıkları “30 Yıllık
Gelenek” ile çoğumuzun yakından tanıdığı ve
saydığı, en eski Türk Okulu Öğretmenimiz
Şaziment Başçiftçi’nin 30 yıllık başarılarını bütün
veliler adına dile getiriyorlar.
“International Tunes and Tales”: Mezzo Soprano
Beste Kalender son günlerde çok yoğun bir
şekilde “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor
Bayramı” kutlamaları için Türkiye’den gelecek
Besteci Murat Ömür Tuncer ile birlikte

yazısında çocuklara anadili öğretmede en büyük
görev anneye düşer.. diye yazıyor..
Nihayet Metin Güler, Iceland anılarını bizlerle
paylaşıyor..

Erkan Sarıoğlu, gayretle çoğu gitti, azı kaldı deyip
pedal çevirmeye devam ediyor… Bu sayıda Quebec’i
geçiyoruz..
Uluç Özgüven’in et cetera köşesinde bu ay “Ne
Çektin be Yavrum”.. yer alıyor. Dizi severlerin çok
hoşuna gidecek, cıvıl cıvıl bir yazı..
Varol Karslıoğlu, bu ay bizleri Florida’ya
götürüyor. 10 günlük uzunca bir yolculuk.. ve tabii
konakladığımız yerlerde neler yiyoruz.. neler..
Dr. Mehmet Danış’ın Sahra çölü’ndeki koşusunu
okurken kalplerimiz sıkışıyor yine:)..
“Bir şişe süt, iki ekmek, bir Yeni Asır”.. Sevda
Başarır, İzmir’in çok renkli sosyal yapısını
gözlerimizin önünde canlandırıyor..
Asuman Dinçer ile bu ay “kuru börülce salatası”
yapıyoruz.. yummy.. yummy..
Dr. İlhami Gökçen, bu ay İstemihan Taviloğlu
(1945-2006)’dan ahenkli bir 23 Nisan şarkısını
seçmiş bizler için. Youtube’da bulup dinleyebilirsiniz
diyor...
“Bülbül Ne Yatarsın Bahar Erişti..: Melek Ökten de
bahar şiirleri seçmiş bizler icin..
Neş’eli, sıcak bahar ayları dileğiyle..

Home/Ana Sayfa
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - “International Children’s Day”
Kutlamaları—TORONTO
T.C. Toronto Başkonsolosu Sayın Ali Rıza Güney’in Mesajı

Kanada’da yaşayan Türk toplumunun değerli
üyeleri, sevgili çocuklarımız,

Cumhuriyetimizin ve milli irademizin temellerinin
atıldığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun
93. yıldönümünde Kanada’da yaşayan tüm
çocuklarımızın aileleriyle birlikte 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten
duygularımla kutluyorum.
Ülkemizin kurucusu Ulu Önder Atatürk tarafından
çocuklarımıza armağan edilen ve tüm dünya
çocuklarının katılımıyla beraber yurtiçinde ve
yurtdışında büyük bir coşkuyla kutlanan bu bayram
dolayısıyla Kanada’da yaşayan Türk toplumunun siz
değerli mensupları arasındaki bağların çocuklarımızın bu mutlu ve anlamlı günü vesilesiyle daha da
güçlenmesini ümit ediyorum.
Unutmayalım ki, Cumhuriyetimizin bugüne kadar kaydettiği başarıların artarak çoğalabilmesi için
çocuklarımızın büyüklerinden devralacakları bayrağı daha ileri taşıyabilmeleri onlara atfettiğimiz önemle
bağlantılıdır.
Bu nedenle çocuklarımızın kendilerini en iyi şekilde yetiştirebilmeleri için mevcut tüm olanakları seferber
etmemiz ve onlara en iyi kalitede eğitim imkanı sunmamız, sosyal ve kültürel alanlarda sağlanan
imkanlardan tam olarak istifade etmelerini sağlamamız, İngilizcenin yanısıra ana dilimiz Türkçeyi en iyi
şekilde öğrenmelerini temin etmemiz büyük önem taşımaktadır.
Zira, geleceğimizin güvencesi bugünkü çocuklarımızdır.
Hepinizi saygıyla selamlıyor, tüm çocuklarımızı gözlerinden öpüyorum.
Ali Rıza Güney
T.C. Toronto Başkonsolosu

Home/Ana Sayfa
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - “International Children’s Day”
Kutlamaları—TORONTO
Nathan Phillips Square-City Hall, Toronto
Emre Yurga
emreyurga@me.com

International Children’s Day was celebrated on
Sunday, April 21st 2013 with the participation of
more than 1000 guests coming from diverse
communities and backgrounds. The Turkish Society
of Canada was the organizing partner of this unique
event. Among the participants, there were
Members of Federal and Provincial Parliaments, City
Councilors, Toronto District School Board Trustees,
and many members of national and local media.
Lale Küstü and I interviewed some of these
distinguished participants to ask their opinions
about this special day. Without exception, all the
guests we talked were very impressed by the
uniqueness of this event. They commented with
admiration on Mustafa Kemal Atatürk’s prophetic
vision and role as founder of the Turkish Republic.

community for being ahead of everyone in 1920 in
recognizing the valuable of children and celebrating
them. I don’t know anywhere of the world doing so,
I think Turkey is as wonderful example for us all,
and the United Nations recognized that as well.“
***
Hon. Olivia Chow, MP Trinity – Spadina
“Well, International Children Day reminds us that
children are the heart and soul of our City, of our
neighborhood and of our country and the world. All
policy makers should think about children as they
establish policies. Because, it is our primary duty to
serve to the children. In the family, we always put
the children first; as politicians, I believe, world
leaders should put the children in front in every
consideration, in every decision made. Then we will
have a peace, joy, and solidary world in our
future.“
***
Hon. Bob Delaney, MPP – Mississauga Streetsville

“It is a delight to come here and spent some time
here. I look upon this as my extended Turkish
Family; the Turkish Community throughout of all
my life is close and dear to me. You are extremely
well represented here in Ontario, with a wonderful
Consul General who is very effective and has
outreached to the broader community. Ontario
benefits from our close association with one of the
vibrant and growing economies that bridges the
gap between Asia and Europe. If there is one thing
I would like to see Ontario do, it is to foster much
“This is my second time coming to the International more commercial ties between Turkey and this
Children’s day. It gives us an opportunity celebrate province. We have too much in common; we can
and recognize the good work of children, and
do too many things together to build prosperity on
encourages them to do well in school and to be
both ends of the Atlantic.“
close to their families. It helps everyone to
***
integrate into Canadian Society. After the terrible
Ms. Carol Chan, Trustee - York Region
tragedy in Boston last week, I think it calls all of us District School Board - Richmond Hill, Wards
3, 5 & 6
to do more for integration, and this integration
starts with children. So I really applaud the Turkish
I believe that in years to come, this celebration will
grow and will be a prominent event for the City of
Toronto. It will be a vivid reminder in the future of
the importance of children. In addition, this event
will cause us to contemplate new policies that will
have substantial impacts on the way children grow
up and gradually build a newer and better future
for Canada.
***
Hon. Judy A. Sgro, MP – York West:
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - “International Children’s Day”
Kutlamaları—TORONTO
Nathan Phillips Square-City Hall, Toronto
“OK, you know what? I am honored to be one of
the guests here. The celebration of international
children’s day is a wonderful idea because children
are our future. The more we do something for them
better. Education makes a difference. So that’s why
be bring them together, work harder, to benefit our
future. Also, I promote the integration of education
together with art. It is one of the best ideas for
education. It is my dream to bring a lot of children
together, and let them to perform together ... My
ideal for our future. Thank you.”
***
Mr. David Smith, Trustee – Toronto District
School Board – Ward 19

are a major player of the world. So it’s great to see
them here, it’s great to see the contribution that
the Turkish Community makes to Canada, to
Ontario, and to Toronto; and I couldn’t be happier
to be here, as I am very aware what the
community does in their cultural heritage which is
in my riding. I go to their many events, so I feel
quiet at home in the Turkish Community, and, as I
said they are part of Canadian fabric.”
***
Mr. Mian, Representative of Hon. Jim
Karygiannis, MP Scarborough‐Agincourt

“It’s great to be here, celebrating along the Turkish
Community, I think this is a great event, because
“I am David Smith of Toronto District School Board. children are really our future, and when we get
I follow the Turkish Community and what they do
together to celebrate our children I think we are
in the city. I have gone to several of their events, I promising to ourselves a very bright future. So, it’s
really appreciate what are they doing in the city. I
my great pleasure. I am honored to be here to
went to Turkey myself as a US marine, so I have
celebrate your community.“
had many years of experience in the community ..
***
We have number of Turkish students within our
Mr. Ron Starr, Councillor City of Mississauga –
TDSB population, and they are treated every other Ward 6
students make certain to achieve in their success in
“I think this is very important celebrating like this
their goals.“
with children. International Children Day involves
***
all the children of the world. To me, that’s very
Hon. Monte Kwinter, MPP - York Centre
important; our future governments, future industry
“It is a cool but gorgeous sunny day… and it is
and our future depend on these children. So
wonderful to see all these colorful children here.
families get together, and celebrate days like this,.
You know Ontario and Toronto are one of the most Children can do a lot for us. That’s why I am here.
multicultural communities of the world. And the key Different cultures are getting together so we all
to our success for being able to function as the city understand each other. In fact, we are one big
representing people from all over the world, is that village. Unfortunately we don’t understand each
we have children. Children are our future. As fate
other if we don’t participate in events like this.
to see the children here, to participating and I went Everyone, including the politicians, need to be able
to Turkey many times. I was just there last
to understand how to work with people. I like the
summer. I guess this was my 5th time and it was
volunteerism in these events. You get a lot of
wonderful! I have had a chance to see and get to
volunteers, that’s what I think makes the world
know the Turkish people, culture.. Their economy is better. “
amazing. I am a chair of the Ontario “Investment
Advisory Council” and I am particularly interested is
seeing the economy of Turkey grow, because they
Home/Ana Sayfa
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - “International Children’s Day”
Kutlamaları—TORONTO
Sunday, 21 April 2013 - City Hall, Nathan Phillips Square-Toronto

(English version follows)

Toplumumuzun Değerli Üyeleri,
Turkish Society of Canada ve Türk Toplum Merkezi olarak Toronto Belediyesi ve Kanada Hükümeti'nin
katkılarıyla düzenlediğimiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı 21 Nisan 2013 Pazar günü,
Toronto Belediye Meydanı, Nathan Phillips Square’de coşkuyla kutladık.
Toronto Belediye Başkanı Rob Ford’un ve Belediye Meclisi'nin resmi onayıyla, 23 Nisan 2013 tarihinin
“International Children’s Day” olarak kabul edildiği Toronto’da, bu anlamlı günü, sayıları 100'u aşan
gönüllü ordumuzun özverili çalışmaları, destek veren nice dernek ve sponsorlarımızla birlikte, Toronto ve
civarında yaşayan çeşitli uluslardan sayıları 1000’i aşan çocukların ve ailelerinin katılımıyla şenlik
havasında gerçekleştirdik.
İstiklal Marşımız eşliğinde Bayrağımızın göndere çekilmesiyle başlayan kutlama töreni, Türkiye
Cumhuriyeti Toronto Başkonsolosu Sayın Ali Rıza Güney’in günün anlam ve önemini belirten
konuşmasını takiben, Parlemento, Eyalet ve Toronto Belediyesi temsilcilerinin katılımlarıyla ve Ontario
Başbakanı Kathleen Wynne’in mesajının okunmasıyla devam etti.
Anadolu Halk Oyunculari ekibinin folklor gösterileri ve Toronto’nun kültürel mozaiğini temsilen Çin,
Hindistan, Sri Lanka, Makedonya, Sırbistan, Tataristan ve Portekiz halk oyunlari ekipleri, milli dansları,
müzikleri ve martial arts gösterileriyle “23 Nisan Uluslararası Çocuk Günü” etkinliklerine katıldılar.
Programda ayrıca Rus Sirki'nin köpekler ve kuşlarla yaptığı gösteri ve geleneksel Çin el sanatlarından
Kağıt Kesme ile Lotus Çiçeği yapımı gibi etkinliklerin yanısıra, çocuklar için yüz boyama, balon
şekillendirme, palyaço ve sihirbazlık gösterileri yer aldı. Ayrıca etkinlik süresince patlamış mısır, pamuk
helva ve atıştırmalık ikramlar yapıldı.
Bu büyük organizasyonun gerçekleşmesine katkı sağlayan Toronto Belediyesi ve Kanada Hükümeti’ne,
destek veren sponsorlarımıza, kuruluş ve derneklere, gönüllü ordumuza, etkinliğimizde gösteri yapan
tüm gruplara ve 23 Nisan Uluslararası Çocuk Günü kutlamalarına katılan Türk Toplum üyeleri ve
yabancı konuklarımıza teşekkürlerimizi sunarız.
Saygı ve sevgilerimizle,
23 Nisan Organizasyon Komitesi
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı “International Children’s Day”
Kutlamaları—TORONTO
Sunday, 21 April 2013 - City Hall, Nathan Phillips Square-Toronto

ETKİNLİK WEB SİTESİ:
http://www.turkishcanada.org/documents/announcements/TSC_23_April_2013.html
FACEBOOK: http://www.facebook.com/23AprilInternationalChildrensDay
RESMİ BİLDİRİ (Proclamation):
http://www.toronto.ca/proclamations/2013/internationalchildren2013.htm
DESTEKLEYEN ORGANİZASYONLAR:
Anadolu Halk Oyuncuları
Azerbaijani Student Association at the University of Toronto
Boğaziçi Üniversitesi/Robert Koleji Mezunlar Grubu
University of Toronto Türk Öğrenci Derneği
Happiness of Children, Hamilton
Azerbaijani Youth of Canada Network
Azerbaijani Youth of North America Network
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - “International Children’s Day”
Kutlamaları - TORONTO
Turkish Culture Association
Toronto Fotoğraf Klübü
Atilla Soylu ve Ekibi
PC Hospital
Ankara Kitaplığı
SPONSORLARIMIZ:
Government of Canada
Erkan Şen
Günsan Çetin
Pavel Sectakof
Sultan Travel
Türk Hava Yolları
APRIL 23RD INTERNATIONAL CHILDREN’S DAY WAS CELEBRATED IN TORONTO
April 23rd International Children’s Day organized by the collaboration of Turkish Society of Canada and
Turkish Community Heritage Centre of Canada was celebrated successfully at Nathan Phillips Square on
Sunday, April 21, 2013 with the participation of over 1000 guests, children and families, Members of
Parliament, Councillors, Trustees, national and ethnic media.
Celebrations began with Flag Raising Ceremony and Turkish and Canadian National anthem was played
afterwards. The Turkish community was very proud to see the Turkish flag raised at the Flag Raising
Ceremony early in the festivities at Toronto City Hall.
Message emphasizing the significance of the April 23rd was delivered by the Consul General of the
Republic of Turkey in Toronto Mr. Ali Riza Guney, Members of Parliament and City Councillors.
Congratulatory message from Premier of Ontario, The honourable Kathleen Wynne was also delivered.
Children representing cultural mosaic of Toronto including Chinese, Indian, Sri Lankan, Macedonian,
Serbean, Turkish, Portuguese and Tatar cultures performed their national dances and shared their folk
music.
Fun-fair activities such as clowns, face painting, magic show, balloon sculpting, Chinese Paper Cutting
and Lotus Flower Making activities provided an environment where children have the opportunity to
interact with each other, share the culture and make friends all while being integrated to the highly
cultural diversity found in Canada.
Turkish Society of Canada and Turkish Community Heritage Centre of Canada would like to acknowledge
to the City of Toronto and Government of Canada for supporting this organization. We would like to
extend our special thanks to all of our sponsors, supporting organizations, volunteers, performing groups
and to all of the members of the Turkish and Canadian communities attending the April 23rd
International Children’s Day.
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - “International Children’s Day”
Kutlamaları-TORONTO
Zihinsel Engelli Çocuklar Spor Turnuvası -Special Olympics Athletes Fun Day - 23 April 2013
(English version follows)

Türk Toplumunun Değerli Üyeleri,
Turkish Society of Canada ve Türk Toplum Merkezi olarak Special Olympics-Ontario ile birlikte, “April
23rd International Children’s Day” etkinlikleri çerçevesinde, 23 Nisan 2013 Salı günü George Brown
College’in Toronto şehir merkezindeki kampüsünde 1. Zihinsel Engelli Çocuklar Spor Turnuvası'nı
gerçekleştirdik.
İstiklal Marşımızın ve arkasından Kanada Milli Marşının okunmasıyla başlayan spor turnuvası, Türkiye
Cumhuriyeti Toronto Muavin Konsolosu Sayın Elif Okutucu’nun ve Special Olympics Ontario
temsilcilerinin günün anlam ve önemini belirten konuşmalarıyla devam etti.
Toronto District School Board ve Toronto Catholic District School Board’a kayıtlı 10 okulun ve 100'un
üzerindeki zihinsel engelli öğrencinin, basketbol, futbol, bowling, curling, softball ve yer hockeyinde
yarıştığı bu anlamlı turnuvada zihinsel engelli çocuklarımızın yanındaydık.
Bu organizasyonun başarıyla gerçekleşmesini sağlayan 7'den 70'e bize orada destek olan gönüllü
ordumuza, sponsorlarımıza, Special Olympics Ontario’ya, turnuvaya katılan çocuklarımıza ve ailelerine,
Türk Toplum üyeleri ve yabancı konuklarımıza teşekkürlerimizi sunarız
Saygı ve Sevgilerimizle,
23 Nisan Organizasyon Komitesi
DESTEKLEYEN ORGANİZASYONLAR:
Boğaziçi Üniversitesi/Robert Koleji Mezunlar Grubu
University of Toronto Türk Öğrenci Derneği
Turkish Culture Association
PC Hospital
SPONSORLARIMIZ:
Erkan Şen
Günsan Çetin
Pavel Sectakof
Sultan Travel
Ceb Design
MEDYA ORTAKLARIMIZ:
OMNI Television
Turkuaz TV
Radio Perfect
Telve
SPECIAL OLYMPICS ATHLETES FUN DAY
23 April 2013 - George Brown College, Toronto
As part of the International Children’s Day Festival, Turkish Society of Canada in collaboration with
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - “International Children’s Day”
Kutlamaları-TORONTO
Zihinsel Engelli Çocuklar Spor Turnuvası -Special Olympics Athletes Fun Day - 23 April 2013
Special Olympics Ontario and Turkish Community Heritage Centre of Canada organized an
athletic tournament for school children and youth with intellectual disabilities at George Brown College
on Tuesday April 23rd.
The athletic tournament began with the ceremony of Turkish and Canadian National anthems. Message
emphasizing the significance of the April 23rd and the Athletic Event was delivered by the Vice Consul of
the Republic of Turkey in Toronto Ms. Elif Okutucu and Special Olympics representatives.
Over 100 athletes from 10 TDSB and TCDSB schools participated in basketball, soccer, bowling, curling,
floor hockey and races during the day.
We would like to extend our special thanks to all of our volunteers, sponsors, supporting organizations,
and Special Olympics Ontario who made this event happen. We would like to thank all of the children
and their families, members of the Turkish and Canadian communities attending the Special Olympics
Athletes Fun Day.
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - “International Children’s Day”
Kutlamaları - TORONTO
SPECIAL OLYMPICS ATHLETS FUN DAY - 23 April 2013 - George Brown College

ENGEL SİZ MİSİNİZ?
Elvan Eryöner Denizkuşu
elvan_eryoner@hotmail.com

Geçenlerde Ersoy’la sohbet ettiğimden beri kafamın içinde dönüp

duruyor. Engel dediğimiz nedir; engelli dediğimiz kimdir? Biz
kendimizi sağlam zannederken aslında hangi konularda engelli değil
ama özürlüyüz acaba?
Ben sualtında ne var görmek için dalıyorum, fotoğraf çekiyorum, yazı
yazıyorum… Görmesem bunları yapamam, ayrıca da ne manası var di mi?
Ersoy’a ne demeli… “Kızıldeniz’de daldım, çok başkaydı” dediğinde ağzım
açık kaldı…
Nasıl yani???
Sene 2001, bir proje kapsamında engelli 7 sporcu Kızıldeniz’ de 18mt’ ye
inmişler. Heyecanlı heyecanlı anlatıyor… Kaş’ta aldıkları eğitimi, Kızıldeniz’e
gitmelerini… “Kızıldeniz çok farklıydı” diyor yine! Farkı nasıl farkettin?!
Gözlerimi kapatıp Çeşme’yle Kaş’la Kızıldeniz’i kıyaslıyorum; suyun sıcaklık
farkından başka bişey söyleyemem!!
Vay anasına… O kadar dal çık ve hiç bişey anlamamış olduğunu bir gecede
farket… Acı de mi?
His özürlü olmak diye bişiii var mıdır? Varmış… Hele yanında akıl tutulması
da oldu mu sosyolog bile olsan saçmalarsın…
İşte bu duygularla gittim ben Special Olympics’e…
21 Nisan’dan kalma yorgun argın ve güneş yanıklarıyla yine bir sürü gönüllü
George Brown’un ana girişinde toplanmıştı… Herkes sağa sola koştururken,
Özlem’le bana “aşağıda kalın gelenleri yönlendirin” görevi verildi…
Güvenlik görevlileri tekerlekli sandalyeyle gelenleri nereden geçireceğimiz,
hangi asansörleri kullanacağımızı anlattılar… Biz bütün yolu görmek için
6.kata kadar keşif turu yaptık ve hazırlıklar tamamlandı…
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - “International Children’s Day”
Kutlamaları —TORONTO
SPECIAL OLYMPICS ATHLETS FUN DAY
ENGEL SİZ MİSİNİZ?
Sıra geldi 10 okuldan gelecek 100 civarındaki
öğrenciyi karşılamaya ve spor salonuna kadar
onlara eşlik etmeye… Daha çok bizim küçük
gönüllüler istekli bu işe… Hiç çekinmiyorlar aksine
bugün sanki daha bir atılganlar… Hatta bir tanesinin
tabelasını taşıdığı okul gelmedi ve bir okula eşlik
edemedi diye nasıl üzüldü tontonum…
Futbol kalesinin yanındayım… Kaleye bazen
öğrencilerden bazen gönüllülerden geçen oluyor…
Bizimkiler gol olsun diye kenara çekilince
bozuluyorlar, kayırılmak istemiyorlar… Ama
kurtaracak gibi yapıp da gol yersen nasıl
neşeleniyorlar:) Tekerlekli sandalyede bir kızla göz
göze geldik… O gözlerde bişey vardı… Sanki onun
bilip de benim bilmediğim… Söylemek isteyip de
söylemediği… Anlamamı beklediği bişey…
Topa ilk vurduğunda azıcık yuvarlanıverdi top…
Hemen bana baktı yine… Ben ise onun topa o
kadarcık vurmasına bile çok sevinmiş el çırpıp
zıplıyordum… Sonra her seferinde önce bakıştık,
sonra beraber sevindik… Her seferinde biraz daha
ileri gitti top…

Zaten etkinlik sonunda öğrencilerden en büyük
alkışı da bizim küçümenlerin görevli olduğu bowling
köşesi aldı:)
Yanılmıyorsam 110 öğrenci gelmişti… Keşke size
hepsini tek tek tarif etme şansım olsaydı… Kimisi
çok meraklıydı, sürekli soru sordu… Kimisi çok
utangaçtı oyunlarda bile başlığını çıkarmadı yüzünü
göstermek istemedi… Kimisine heyecan fazla geldi
minik ataklar yaşadı… Çoğunluğu ile enerji alışverişi
muhteşemdi… Ve etkinliğin sonunda hepsi “cha cha
slide” ile dans ettiler:)
Orada olmalıydınız… Çocukların sevincini, enerjisini;
öğretmen ve yakınlarının desteklerini ve
mutluluklarını görmeliydiniz…
“İnsan” olmanın verdiği hazdı günün sonunda bizim
de elimizde kalan…
Daha ne olsun…
EED

Bu arada en çok şamata bowlingden geliyordu…

Fotoğraflar: Sinan Eröz

Home/Ana Sayfa

Page 14

Volume 7, Issue 49

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - “International Children’s Day”
Kutlamaları—TORONTO
The Hospital for Sick Children (SickKids)
Luca?!
Elvan Eryöner Denizkuşu
elvan_eryoner@hotmail.com

de bakıyorum olay gelmiş en başa dayanmış,
tezgah nasıl kurulur o anlatılıyor… :))

Merak ediyosunuz de mi? Luca orda mıydı

acaba diye…
Yoktu…
Soramadım…

Başka çocuklar vardı, bu sefer…
Ben geçen seneye göre daha rahattım… Ama fazla
güven de insanın başına dert açıyor işte… En azılı
müşteri bana düşmesin mi :)) bir ana-kız…
Sanırsınız ertesi gün kızın çeyzine kilim dokumaya
başlayacaklar… Allahım o ne meraktır…
İyi de ben gariban bi gönüllüyüm… 23
Nisan’daaaaaan 23 Nisan’a bi alttan bi üstten kilim
dokur gibi yapıyorum sadece…
Kadın bi taraftan, kızı diğer taraftan sordukça elim
dilime dolanmış ben çat pat cevaplamaya çalışırken
bir de üstüne yanlış başlamışım… Farkettim
farketmesine de rezil olduk bi kere… Neyse
şimdilerde işim kolay “sorry, I am new” deyip
kıvırıveriyorum :)) Şimdi de renk değişecek, ipin
kalınlığı diğerinden farklı, problem olmaz mı diyor
anne :)) Yaaa şekerim… Yünlerle kilim dokuyoruz,
abartma istersen…
Neyse Evnur örtmenim imdat bakışlarımı çözüp
yanıma koşuyor da ellerinden kurtuluyorum… Fakat
kız o kadar becerikli ve anne o kadar meraklı ki, bi

Dedim size çeyzine kilim dokuyacak bu kız :)) çok
tatlı… “El işlerinde iyiyimdir” diyor bi de şeker
şeker… Meğer gerçekten şekermiş… Başka bir anne
soruyor nesi var diye, diabetik olduğunu o ara
duyuyorum… Zira biliyosunuz bize yasak öyle
sorular sormak… Ama bu sene fotoğrafa izin var…
Geçen seneki gibi etkinliğe katılmak isteyen fakat
odasından çıkamayan bir çocuğun yanına bu sene
Sevda koşuyor… Fakat yavrucak kendisini çok
yorgun hissettiği için geri dönmek zorunda kalıyor…
Bir çocuk daha var tanışamadığımız… Ameliyata
almasalardı gelecekti… Fakat o kadar merak etmiş
ki nasıl dokunduğunu yazılı bırakmamızı istemiş
kuzum benim…
Şebnem minicik bir kızla birlikte… Hata yapıveriyor
ufaklık… Ne var ki?! Ama öyle değil işte… Üzüm
üzüm üzülüyor ve odasında devam etmeye karar
veriyor…
Bir cılız bir de tosun 2 oğlumuz var… İkisi de pek
hevesliler… Bu sene gelen çocukların, miniş kızımız
hariç, hepsi etkinliğin sonuna kadar kaldılar… Hatta
desen yapmak istediler…
İş büyüdü anlayacağınız…
Esra bir ara oradaki görevli bir hanıma da anlattı
yanılmıyorsam, çocuklar takılırsa yardımcı olsun
diye… Müge ve Aylin ise hobi olarak devam etme
niyetindeler :))
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - “International Children’s Day”
Kutlamaları-TORONTO
The Hospital for Sick Children (SickKids)
Luca?!
Annelere de tezgahlara desen çizmeyi ve renk
değiştirmeyi tarif ediyoruz; belki çocuklar baş
harflerini falan yaparlar… Ama tosunun baş harfle
yetineceği yok… “Bi dakka, gidip desen getireceğim”
diye gitti… Bi de geldi ki :)) deseni görünce
Evnurum örtmenim şöyle bi yutkundu. Şimdi olmaz
dese üzülecek bu yavrucak… E ama kilimin üstüne
de “Ra’nın gözü”nü nasıl dokuyacaksın :)) En
sonunda düz dokuma yapıp, üzerine birlikte
çizmeye karar verdiler… Bizim 23 Nisan kilim
dokuma işi bir günle sınırlı kalmayacak, arada gidip
yarım işleri tamamlayacağız…
Çocuklarla birlikte anneler de çok ilgilendiler…
Çocuklar annelerinden hızlı öğrendi, hatta bizi de

solladılar :)) Şen şakrak bir gün geçirdik… Yine bir
tek anne vardı, çocuğu yatakta kendisi oyalanacak
birşeyler arıyor… Tezgahı ona bırakacağımızı
duyunca çok sevindi…
Sabah Special Olympics, öğleden sonra Sick Kids…
İkisini birden kaldıramam diye düşünüyordum…
Ama öyle olmadı ya…
Bu sefer ne anladım biliyo musunuz?
Bu etkinlikler onları mutlu ettiği kadar aslında belki
de daha çok bizi mutlu ediyor… Kendini şöyle bi
hafiflemiş, rahatlamış hissediyor insan… Sanki
gereksiz yüklerden kurtulmuş gibi… Daha bir içten
gülümsüyor; daha bir huzur buluyor…

Varol’un bu fotoğrafın altına yazdığı gibi: “Keep smiling and let them smile”
EED

Theredboots.blogspot.ca
Home/Ana Sayfa
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THE UN MILLENIUM GOALS IN GANDHIAN AND ATATURKIST PERPECTIVES
Özay Mehmet, Ph.D.
Professor Emeritus, International Affairs
(Economics),
Senior Fellow, Modern Turkish Studies,
Carleton University,
Ottawa, Ont., CANADA
mehmet5010@rogers.com

Pioneer of the Millennium Development Goals:
Atatürk
International Conference
April 19 and April 20, 2013
Stevens Institute of Technology, Hoboken,
New Jersey
“There is no deliverance for any people on this
earth or for all the people of this earth except
through truth and non-violence in every walk
of life without any exceptions.” – Gandhi
“Peace at Home, Peace in the World…
Mankind is a single body and each nation a
part of that body. We must never say 'What
does it matter to me if some part of the world
is ailing?' If there is such an illness, we must
concern ourselves with it as though we were
having that illness.” - Atatürk
In this international conference, to be held on April
19 and 20, 2013, Ataturk is presented as a nationbuilder who is still very much relevant today in
achieving global peace, prosperity and
development.
This was the overall theme of my paper entitled
The UN Millenium Goals in Gandhian and Ataturkist
Perspectives.
Why Ganhdi? The UN Millenium Development Goals
(UN MDG), focussed on Human Development
Indicators (HDI) are very much Ghandian. These
indicators attempt to measure Human
Development, not just in terms of income, but also
in terms of social achievement such as education,
health, gender equality, etc. HDI were established
in 2000 under the intellectual leadership of
Amaratya Sen, a Nobel Laurate in Economics of
Indian origin with strong Ghandian roots. MD Goals

were specified (in poverty reduction, education,
health, food security, gender equality, etc) for
achievement by 2015. The UN Development
Program (UNDP), the specialized arm of the UN
charged with promoting these Goals in Third World
development. The UNDP published an annual report
on Human Development, documenting progress in
HDI for some 187 member countries of the UN.
Considerable progress has been achieved since
2000 in implementing the MD Goals, but in two
specific areas MDG strategy has failed: (1) It is
little known beyond the specialist development
community, and (2) development aid has been
declining, owing, among many factors, to world
financial crises.
This is where Ataturk and his nation-building ideas
can help. Looking beyond 2015, when a new
strategy of MDG will be designed and implemented,
I argue that Mustafa Kemal Ataturk can show the
way forward. He needs to be globalized.
Globalizing Ataturk, making him relevant to Third
World today, one is amazed at how much similarity
there is between him and Ganhdi. This is especially
so in Ataturk’s nation-building program in Anatolia
during the Golden Era 1923-1934. Ataturk’s Golden
Era stands out a magnificent example of social and
economic development: peaceful, democratic,
egalitarian and pro-rural.
During this period, after winning military victories,
Ataturk embarked on a fury of social and economic
reform, peaceful and radical ...just like Ganhdi in
India. Both leaders, contemporaries, fought
Western imperialism. Both sought national
independence through mobiliziang mass support for
national independence and then reform to empower
the citizens.
Ataturk travelled all over Anatolia, the Turkish
heartland, [ just like Gandhi on his marches],
mobilizing, educating and showing by example the
way to modernity, development and democracy. In
his dress reform, adoption of surnames and
European calendar, the introduction of the Latin
Alphabet, his agricultural experiments, village
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institutes, and gender equality, Ataturk believed in
social justice.

accomplished.

Of course, there are major dissimilarities as well
between Ataturk and Gandhi. They fought and won
Ataturk wanted to make the peasant and the
against Western Imperialism, Ataturk militariliy,
villager “the master” of the Turkish Republic. He
Gandhi through non-violence. As well, Ataturk did
believed in democracy. For him sovereignty
not hesitate to borrow from the West in his secular,
emanated from the grass-roots. “National
sovereignty belongs unconditidonally to the people” modernizing project, whereas Gandhi was guided
by Hindu spiritualism and religion.
that is the motto enshrined in Turkish Parliament
today. Mass education conquered ignorance and
But they both had an abiding belief in the nobility
paved the way for secular democracy based on
of the peasant, a deep confidence in the dignity of
“one man/woman, one vote.”
the individual, and in the peaceful pursuit of human
development (civilization).
Finally Ataturk’s vision of a prosperous Anatolia is
coming to pass, some seven decades after his
What our divided and conflict-ridden world needs
death, as the Turkey’s center of economic gravity
today are leaders like Ataturk and Gandhi.
moves to such growth centers as Kayseri, Konya,
Gaziantep, Adana, Manisa, etc. Next, hopefully it
will expand into Diyarbakir and southeast regions of
Anatolia. The Anatolian peasant is empowered
through education and socio-economic
development...but much yet remains to be
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Nisan ve Barış
Özgü Topuz
ozgu.topuz@gmail.com

“23 Nisan neşe doluyor insan” namelerini
söyler iken buldum kendimi. Akşam saat
9 buçuktu ve son sınavımı yazıp evimin yolunu
tutmuştum. Benim için Toronto Üniversitesi’ndeki
ilk senem bitmiş, bir sonraki seneye okuyacağım
sosyal antropoloji ve tarih dallarıyla boğuşana
kadar 4 aylık bir dinlenme sürecini ‘Museum’
durağının giriş kapılarına doğru yol alır iken
göğüslemeye başlamıştım. Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı için yazılmış bir şarkının kendi
konumuma bu kadar uyumu beni şaşırttı doğrusu.
Belleğimi biraz yokladığımda bu şarkıyı son
duyduğum senenin 2005
senesi olduğunu hatırladım. O
sene 6. Sınıftaydım ve
Türkiye’deydim. Ailem ile
birlikte, aynı senenin Aralık
ayında, halk deyimi ile ‘kör
topal’ bir şekilde Kanada’ya
göç ettik.Hatırlayabilme
kapasitemi zorladıkça farkına
vardım ki 6. sınıfın benim
zihnimde bir çok izi kalmış. İlk
olarak benim Türkiye’de öğrenim gördüğüm son
tam sene olduğunu hatırladım. Ayrıca 5. Sınıfa
kadar birlikte okuduğum arkadaşlarımdan ayrılıp,
şubelerin karmalaştiği ilk sene olduğu geldi aklıma.
Bu detaylardan daha önemlisi, son kutladığım 23
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın
firevunlar diyarından gelen bir misafir ile
kutladığımı hatırladım.

eşleştirdiler. Kargaşanın nedenini bayan aktör Özgü
Namal’dan esinlenmelerine yorumladım.
Misafir öğrencilerle rahat iletişim kurabilelim diye
bize verdikleri kılavuza pek ihtiyaç kalmadı.
Sherly’nin İngilizcesi ve Türkçemizdeki merhaba,
şemsiye, yallah ve benzeri arapça kökenli kelimeler
fazlası ile yetti bize. Evinin arka penceresinden
piramitleri görebildiğini söylediğinde ağzım açık
kalmıştı çünkü bizim evin arkası yola bakardı.
İstanbul her ne kadar kültür ve tarih dolu olsa bile
Mısır’ın antik tarihinin İstanbul’dan daha görkemli
olaylara sahne olduğu kanısındayım. Sherly’nin bize
hediye ettiği Tutankhamon heykelciğini de bu güne
kadar saklarız evimizde. Yakın zamanda heykelciğin
yanına diktiğimiz yap-boz piramit
umuyorum ki Tutankamon’un
kendini evde gibi hissetmesini
sağlıyordur.
Misafir öğrencilerimizi İstanbulun
çeşitli turistik mekanlarına,
Minyatür müzesi dahil götürdük.
Aya Sofya’ya girmeden önce
seyyar satıcıların vitrini tarafından
büyülenen Sherly ve bir kaç
arkadaşı bir anlığına kayıp olunca,
Mısır başkonsolosluğuna vereceğimiz hesabı
düşünmemize sebep olmuştu. 23 Nisan etkinlikleri,
dünya çocuklarının etnik dansları ve kendilerine ait
gösterileri ile sonlandı. Ben şahsım adına böyle bir
organizasyonun parçası olmaktan büyük bir gurur
ve mutluluk duydum.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bir
çok şeyin sembolüdür. Başlığında yer alan ulusal
Anaokulunda iki senesi olmak üzere, toplamda 9
egemenlik kelimeleri, verilen Kurtuluş Savaşı’nın
seneye yakın öğrenim gördüğüm Marmara Koleji,
sonucu olarak alınan zaferden sonra devlet yönetim
2005 senesinde Türkiye Radyo Televizyon’un
sistemini demokrasiye geçiren Türkiye Büyük Millet
sponsorluğunda 23 Nisan etkinliğine ev sahipliği
Meclisi’nin kuruluş günü adına konmuş, çocuk
yapmıştı. Böyle bir etkinliğin parçası olmak isteyen bayramı ise gelecekten çok şey vaadeden Ulu
ben, yurt dışından gelecek misafirlerimize ev
Önderimiz’in genç nesile, çocuklara ama hepsinden
sahipliği yapabilmek için sponsor ailelerden biri
ötürü dünya çocuklarına armağan ettiği bir gün
olmak için can atıyordum. Her ne kadar sürecde
olmuştur. Evrensel kültüre kattığımız Çocuk
aynı cinsiyette öğrenciler eşleştirildi ise ve de ayrıca Bayramı, milli değerlerimiz için önem taşıdığı kadar,
başvuru formunda ve hocalarımın aklında erkek
dünya barışı ve dünya çocukları için de o kadar
olduğum yazılı olsa bile beni, Sherly isimli bir kız ile önem taşımakta. Dünya’da barışı öngörmüş bir
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ulus mimarının hediye ettiği bu günü korumak
bizim sorumluluğumuzdur. Etrafımızdakilerden
etkileneceğimize, böylesi önemli bir günün
önderliğini yapmak ve kalıcılığını sağlamak, Türkiye
kimliğimiz ile yayabileğimiz en önemli
karakterimizdir. Başka milletlerin çobanlık yaptığı

fikirleri ‘adamlar düşünmüş’ diyip kendimizi
ezeceğimize, dünya barışı gibi önemli bir
düşüncenin önderliğini yapmak en yüce görev ve
değer olmakla birlikte, sahip çıkmasını bilmemiz
gereken bir mesuliyettir.
Home/Ana Sayfa

30 Yıllık Gelenek
Esra Dumanlı
ehdumanli@yahoo.ca

Serap Bakır
serapbakir@gmail.com

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı bu yıl da Toronto’da çeşitli etkinliklerle kutladık.
Bu etkinliklerden biri de, her yıl olduğu gibi Toronto Woodbine Junior High School’daki Türkçe Okulu’nda
gerçekleşti. 20 Nisan Cumartesi sabahı Türkçe Okulu’nda çocuklarımız şiirler ve şarkılarla 23 Nisan Çocuk
Bayramı’nı kutladılar.Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş tarihini ve Atatürk’ün önderliğini Şaziment Başçiftçi
öğretmenimizden gururla dinlediler. Bu çoşkuyu hala içlerinde taşıyan anne ve babalar da çocuklara
marşlarda eşlik ettiler. Çocuklarımızla birlikte biz büyükleri de 23 Nisan hazırlıklarına ve kutlamalarına
dahil eden, bizlerin de coşkuyla marşlara katılmasını, aynı coşkuyu yaşamamızı sağlayan Şaziment
öğretmenimize en içten sevgilerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz.
Sevgili Şaziment Başçiftçi öğretmenimiz, 1960 Sivas Öğretmen Okulu mezunu. 10 yıl Türkiye’de
öğretmenlik yaptıktan sonra 1970 yılında eşiyle birlikte Kanada’ya yerleşiyor. 1982 yılından bu yana
büyük bir özveri ile, Toronto’daki Türk toplumu çocuklarına Türkçe öğretiyor ve çocuklarımıza Türk
tarihini ve kültürünü de en iyi şekilde tanıtıyor. Don Mills ve Sheppard’da bulunan Woodbine Junior High
School’da 1982’den beri Türkçe sınıfı açılmakta, öğretmenimizin özveri ve emeği ile Toronto’da en uzun
süre devam eden Türkçe okulu. Hatta uzun yıllar Türk toplumu için çok emek harcamış Saziment
öğretmenimizin şu anki öğrencileri daha önce Türkçe öğrettiği eski öğrencilerinin çocukları. Bu okulda
değerli öğretmenlerimiz sayesinde her yıl 29 Ekim ve 23 Nisan çocuklarımıza tanıtılıp, coşkuyla
kutlanıyor.
2012-2013 öğretim yılı içerisinde Toronto District School Board tarafından organize edilen toplam 3
Türkçe okulu bulunmakta. 2013-2014 öğretim yılı için kayıt yaptırmak isteyenler aşağıdaki TDSB
sayfasında istedikleri programı seçip kayıt yaptırabilirler. Çocuklarımıza dilimizi, kültürümüzü ve
tarihimizi öğretmek onları güçlü birer birey yaparken, bizi de güçlü bir Türk toplumuna dönüştürecektir.
http://www.tdsb.on.ca/programs/continuing_education/int_lang/default.asp
Tüm Veliler Adına: Esra Dumanlı & Serap Bakır
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30 Yıllık Gelenek
I learned a lot about Mustafa Kemal Atatürk from
the help of our wonderful teacher. I personally
think that learning your background is really
important because, you understand the challenges
your parents or grandparents had for you to be in
this place, not in war but in peace. The Turkish
people celebrate April 23 because when the
Turkish people won the war for freedom from the
help of Mustafa Kemal Atatürk and his friends, he
gave the children of Turkey their own day to live
in peace.
Arda Dumanlı (10)
Şaziment öğretmenim,
You really are smart and respectful…
You teach us important things to study and learn like 23 Nisan and Mustafa Kemal Ataturk…
You try your best to make us happy when we are sad…
You teach us so many things that even our parents don’t know…
You always help us when need and you make sure that we learn at least one thing each day…
You take care of us when our family is not with us- waiting somewhere….
You teach us to study hard to become great adults …
That’s why we love you so much….
Love Almira Bakır (9)
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Esra Dumanlı’yı Tanıyalım

Esra Dumanlı 1994 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinden mezun
oldu. Büyük bir kısmı Toronto’da olmak üzere, toplam 20 yıla yakın bir süredir telekomunikasyon
sektöründe stratejik planlama konusunda çalışmaktadır. Esra, 1999 yılında geldiği Toronto’da eşi ve iki
çocuğuyla birlikte yaşamaktadır.

Serap C. Bakır’ı Tanıyalım
2001 yılının Şubat ayında Kanada’ya yerleşen Serap C.Bakır iki çocuğu Almira ve Artun, ve eşi ile birlikte
Woodbridge’de yaşıyor. Ege Universitesi Kimya Mühendisliği’nden 1995 yılında mezun olduktan sonra,
İzmir’de Ege Vitrifiye firmasının kurucu kadrosunda görev alan Serap, Kanada’ya yerleştikten sonra
Patheon isimli İlaç firmasına katıldı, son 10 yıldır teknik kadroda validasyon ve teknoloji transflerinden
sorumlu proje müdürü olarak çalışma hayatına devam ediyor.

Home/Ana Sayfa
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“International Tunes and Tales”

Besteci Murat Ömür Tuncer
Koerner Hall’un café’sinde çalışmaları
hakkında bilgi alıyoruz:

Beste Kalender:

Bu yıl, “19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve
Spor Bayramı”nı Kanada’da başarıları ile ses
getiren yetenekli sanatçımız Mezzo Soprano
Beste Kalender’in girişimleriyle çok özel bir
resital ile kutluyoruz. Beste Kalender’in
Türkiye’den çok genç bir besteci Murat Ömür
Tuncer ile birlikte programladıkları bu recital
aynı zamanda genç bestecinin Nazım
Hikmet’in “Nereden gelip Nereye gidiyoruz”
adlı şiiri üzerine 15 dakikalık Mezzo Soprano
ve Oda Orkestrası için bestelediği rapsodi’nin
dünya premieri olacak.
Son haftalarda yoğun bir şekilde çalışmalarını
bu resital’e odaklamış olan Beste Kalender ile

Bu recital, bizim için çok büyük önem taşıyor.
Bunun bir nedeni 19 Mayıs’ta gerçekleştirmemiz
olması. Toronto’da, genel olarak Kanada’da 23
Nisan, 10 Kasım gibi önemli günleri hatırlıyoruz,
kutluyoruz, ama 19 Mayıs birazcık es geçiliyor.
Bu sebeble ben de recital günümüzü 19 Mayıs
olarak almak istedim. Ata’mızı ve onun asker
arkadaşlarını anmak için, onlara ithafen bir
siparişte bulundum Türkiye’deki bir besteci
Murat Ömür Tuncer’den. Murat, Genç başarılı bir
besteci ve bu zaman kadar çok güzel işlere imza
atmış. Size bir özgeçmişini de vereceğim. Kendisi
Nazım Hikmet’in “Nereden gelip Nereye gidiyoruz”
adli şiiri üzerine 15 dakikalık Mezzo Soprano ve oda
orkestrası için rapsodi besteledi. Uzun süre epostalarla beraber çalışarak projeyi geliştirdik.
Sonuç olarak da çok güzel bir eser ortaya çıktı. Bu
eser resitalde solist ben olurken eşlik Royal
Conservatory Orkestrası tarafından çalınacak...
Murat da Türkiye’den eseri yönetmek için buraya
gelecek. Tabii bütün bunları ayarlamak için bazı
desteklere ihtiyacımız oldu. Eksik olmasınlar
Antalya Büyükşehir Belediyesi.. şu anda Murat,
Antalya Konservatuarını bitirmek üzere. Ben de
Antalya’da büyüdüm. İki Antalya’lı sanatçı destek
çıktı; ARTMIM ve değerli Türk konser piyanisti
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“International Tunes and Tales”
Gülsün Onay. Sağolsunlar o da bize bu projede
destek verdiler.

düzenlenmekte. Bütün
sponsorlarımıza müteşekkiriz.

Kanada’dan Turkish Society of Kanada ve
Başkonsolosumuz Ali Rıza Güney Beyefendi de
konu üzerinde hassasiyetle duruyorlar. Murat’ın
davetiyesi, misafir edilmesi ve resital sonrası
resepsiyon Turkish Society of Kanada tarafından

Eserin eşliğini yapacak
orkestraya gelince: 9 kişilik bir
orkestra olacak.

Rachel Andrist Resitalin Baş Piyanisti
ve Beste Kalender’in
Koçu

Kadromuz:
Piano:
Sijing Ye

Clarinet:
Afendi Yusuf

Violin:
Ema Nikolovska

Basson:
Kevin Harris

Violin:
Erica Williamson

Percussion:
Dave Burns

Bunun dışında, Daniel Lalonde, kendisi kontrabass
çalıyor. O da orkestra elemanların toplanabilmesi
için bana biraz menejerlik yaptı. Bu kişiler aynı
zamanda Royal Conservatory Orkestrasında ve Don
Giovanni’de bize eşlik eden orkestranın içindeki
insanlar ve hepsi işlerinde çok profesyoneller. Bu
projeyi duyduklarında çok heyecanlandılar ve
dediler ki biz hiç Türk kültürüne ait bir eser
çalmadık. Bizim zaten Murat’la bu proje üzerinde
konuştuğumuz zaman da esas amacımız hem bir
Türk Bestecinin buralarda birşeyler yapması hem de
Anadolu folklorunu Kanada’lılara batı tarzıyla
sentezleyerek Türkçe bir eserle birazcık tanıtmaktı..
Murat, Anadolu’ya ait ezgileri eserlerinde kullanmayı
çok seviyor.. Bizim Anadolu’dan çıkan dans ve

Viola:
Becci Lim

Cello:
Ashley Green

French Horn:
Jason Austin

Kontrabass:
Daniel Lalonde

Folklorümüze ait tınılar ve hatta arada artık klasiğe
adapte olmuş, uzun hava tarşı ezgiler eserde yer
alıyor. Çok keyifli benim üzerinde çalışırken büyük
mutluluk duyduğum bir eser oldu.
Don Giovanni’de şefimiz, Uri Mayer’le konuştum, o
da kendisinin provarda bulunacağını ve bize
gereken yardımda bulunacağını söyledi .. Kendisi
eseri inceliyor şu anda..
Konserimizden sonra bir resepsiyonumuz olacak.
Onun ile ilgili detaylar, konser esnasındaki detaylar,
kimler gelecek, ve de nasıl karşılanacak.. Ne türlü
bir hazırlık yapmak gerekiyor, bütün bunlarla ilgili
çalışmalar son hız sürüyor. Murat buraya eserin
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performansından bir hafta önce geliyor. O hafta
uzun bir çalışma temposuna gireceğiz.

büyük bir destek var, İtalyan Büyükelçisi de konseri
şereflendirecek.

Ben, daha önceden başlayacağım tabiiki, çünkü
resital bir tek eserin dünya premierinden
oluşmuyor, bunun dışında biliyorsunuz, Verdi’nin bu
sene 200üncü yaşının kutlandığı için, dünyanın her
yerinde Verdi konserleri var, ben de Verdi’nin bir
kaç eserini listeme ekledim. Bunun dışında
Poulenc’in “Banalites” diye çok hoş, yarı kabare
tarzında bir “song cycle”i var, onu sunucağım..
Zemlinsky’nin peş peşe şarkılarından oluşan bir
Sechs Gesange’si var, Sembolist Maeterlinck’in
yazdığı Fransızca şiirlerin Almanca tercümesi
üzerine yazılmış. Çok ilginç benim de her an başka
bir güzelliğini kavrayarak seslendirdiğim bir eser.
Kendinizi böyle eserin ortasında Lord of the
Rings’de falan hissediyorsunuz. İlginç sözleri, ilginç
tınıları olan bir eser. Onun dışında tabii Kanadalı bir
eserimiz de var; Ramnish’in Tree Spanish Lyrics’i de
o gün performansımızda yer alacak. Eserin bestecisi
İspanyol asıllı, ve bizim aksak ritimleri falan
duyuyorsunuz bir şarkısında. Çok ilginç, çok güzel
ezgilere sahip.
Gelecek planlarım arasında yüreği benim gibi sanat
& opera aşkıyla çarpan genç dostların yollarını
açmak da vesile olmak var. İnşallah Murat’la
gerçekleştireceğimiz bu ve gelecek projelerde bu
amacın tohumlarını atmış olacağız.
Benim en çok hoşuma giden Antalya Büyükşehir
Belediye’sinin bir şekilde buna ön ayak olması oldu.
Bu Antalya Belediyesi’nin yönetimde olan değerli
devlet büyüklerimizin ne kadar açık fikirli olduğunu
gösteriyor. Yani, değer veriyorlar ve kendi
memleketlerinden çıkan insanların gelişmelerine ve
Türkiye’yi başka ülkelerde, sanat alanında temsil
etmelerini istiyorlar.. Bence bu Türkiye açısından
gerçekten çok umut verici.. Bunun dışında, benim
başka bir telaşım da Ottawa’ya Verdi konserlerini
söylemek için gidiyorum. Murat’la olan resitalden
sonra Montreal’e gene aynı konserin Montreal
performansı için gideceğim. Şu an Montreal’de
İtalyan Kültür Merkezi çok sıkı bir şekilde Verdi
Konserlerinin reklamını yapıyor. Onlardan da çok
Home/Ana Sayfa
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“Uluslararası Irk Ayırımına Son Verme Günü”

“Turkish Society of Canada” olarak, 7 Nisan 2013’de “York Regional Police”in organize ettiği, 11’inci
“Uluslararası Irk Ayırımına Son Verme Günü” etkinliğine katıldık.
Bu özel gün ilk defa South Afrika’da uygulanmış. 1966 yılında Birleşmiş Milletler, 21 Mart’ı “Uluslararası
Irk Ayırımına Son Verme Günü” olarak kabul etmiş, ve Kanada 1989 yılında bu günü kutlamaya kabul
eden ilk ülkeler arasına girmiş.
Bu yıl, Markham Event Centre’da gerçekleştirilen etkinliğin teması: “Our Growth, Our Diversity” idi.
Etkinlikte 90 etnik grup, el sanatlarını
sergilerken, dostluk ortamında birbirleri ile
kaynaşma fırsatı da buldu. Folklor ve artistik
dansları ile sahne alan “Northern Legs Southern
Fists Lion Dance”, “Hula San Village Dance
Troupe”, “Irish Dance Studio”, “Kicks Dance
Studio”, “Laya Bhava Dance Academy”, “Sts.
Paleteleimon Greek Folk Dance”, “2 Step
Bhangra Dance Academy”, “Commonwealth of
Dominica”, “Markham Federation of Filipino
Canadians Dance Group” ve “Punjabi folk
drummer Davi Layal” güne büyük bir renk
kattılar.
Turkish Society of Canada olarak masamızda el
sanatlarımızı sergilerken ziyaretcilere geleneksel
el sanatlarımızdan kilim dokuması gösterisi de
yaptık. Sayıları 1000’i aşan ziyaretçilere Türk
kültürü ve sanatı hakkında bilgi verirken
oldukça büyük bir ilgi topladık.
Home/Ana Sayfa
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Halifax’tan Fısıltılar

Mülakat
Deniz Gülerman
deniz.gulerman@hotmail.com

Çoğu zaten özgeçmişte var, daha ne istiyorsun? En
sevdiği renk? Uğurlu sayısı? Akşam bir planının
olup olmadığı?
Eski müdürünüzle konuşsak, sizinle ilgili bize
neler anlatir?
Bu sorunun altında gizli bir tehdit vardır.
Düşmeyin. Anlamı şudur: Sen şimdi burada böyle
rahat rahat konuşuyorsun, kendini anlatıyorsun ben
şöyleyim de, böyleyim de diye, ama bakalım eski
müdürün ne diyecek, bakalım nasıl çalışmıssın
orada, sen mi çıkmışsın, onlar mı yol vermişler…
Sakin olun, henuz aramadı, demek ki kontrol hala
sizde. Sallayın gitsin… Aa biz eski müdürümle
kankaydık yahu, hatta bu akşam birlikte yemeğe
çıkıcaz, bize katılmak ister misiniz, sormak
istediklerinizi de orada sorarsınız…
Bir iş ortamında sizin için önemli olan şeyler
nelerdir?

İsmi bile acayip: mülakat.

İş görüşmesi diyelim
biz en iyisi… Komik gelir bana iş görüşmeleri.
Elbette iş veren, kişiyi işe almadan önce görmek
ister. Sadece bir özgeçmişle olacak iş değil ki bu.
Ama sorulan sorular… Ah o sorular… Her iş
görüşmesi öncesi internete girer, en popüler
sorulara bakar, en iyi cevapları öğrenir, kendimize
göre uyarlar, iş görüşmesinde o sorular
sorulduğunda da, ilk defa duyuyormuşuz gibi
“Hımm… Ben olsam şöyle yapardım…” diye günler
öncesinden hazırlamış olduğumuz cevabı sunarız ve
işin komiği, görüşmeyi yapan arkadaş da, o cevabı
ilk defa duyuyormuş gibi notlar alır, o cevaba göre
bizleri değerlendirir…
Keşke biraz da dürüst olabilsek cevapları verirken…
İş verenin duymak istediklerini değil de, içimizden
gelenleri söyleyebilsek…
Bize kendinizden bahsedin.

Çok tehlikeli bir sorudur. Görüşmeyi yapan kişi
böyle bir riski nasıl alabiliyor bilmiyorum. Ben çok
insan tanıyorum, böyle bir soru karşısında,
görüşmenin 1/3’ünü bu soru üzerinde konuşarak
geçirebilir. Kendini anlatmaya bayılır bu insanlar.
Hatta kimisi o kadar geriye gider ki, görüşmeyi
yapan arkadaş dünyanın nasıl meydana geldiğini de
öğrenmiş olur. Yahu ne öğrenmek istiyorsan açıkca
sor, böyle genellemeler yaparak vakit kaybetme.

Dürüstlük, çalışkanlık, sorumluluk, zaman yönetimi,
takım arkadaşlığı, işimdeki başari ve bu sayede
şirketimi yükseltebilmek. Yalan tabii. Maaş, çay
molası ve yemek molası süreleri, işten çıkış saatleri,
tatil günleri, izin günleri ve partiler.
Neden bizimle çalışmak istiyorsunuz?
Sanki durduk yere ben geldim kapına da beni işe al
dedim. İlan vermişsin, geldim işte. Asıl sen neden
birini işe alma ihtiyacı duyuyorsun? Ne iş
vereceksin? Yanındaki adamlar bu işi yapamaz mı?
Açıkla bakalım, neden istiyorsun beni?
Neden sizi işe alalım?
Hiç sevmem bu soruyu da. Hiçbir zaman ben şöyle
iyiyim, böyle iyiyim diye kendimi övebilen bir insan
olamadım. O yuzden özgeçmişimde ne varsa
aynısını ezberleyip söylerim hep. Hem, madem işe
neden alman gerektiğini bile bana soracak kadar
hakkımda hala bir fikir edinemedin, bırak o zaman,
işe alma işini de ben yapayım.
Kendinizi 10 yıl sonra nerede görüyorsunuz?
En bomba sorudur! Hele benim gibi uzun vadeli
planları sadece 2-3 ayı içeren biri için! Doğum
günü partimde giyeceğim kiyafetlere bile aynı
günün sabahı karar verdim! Benden ne gibi bir
gelecek planı bekleyebilirsiniz ki? 10 yıl sonra
genel müdür olucam, seni de yerinden edicem, sen
o yüzden bana saçma sapan sorular soracağına,
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Mülakat
git de şimdiden iş ara! Komik ya… Hele Türkiye
gibi bir yerde sorulabilecek en saçma sorudur bu.
İnsanlara 1 ay sonra işten atılmayacakları garantisi
verilemeyen bir ülkede, dalga geçer gibi planlarını
soruyorsunuz.
Ne kadar maaş istiyorsunuz?
Sakın düşük bir şey söylemeyin. Onlar zaten karar
vermiştir, siz düşük söylerseniz vallahi indiriverirler
maaşı, kalırsınız ortada. Çok da uçmamak lazım,
ama yine de tam hakettiğinizin birazcık yukarısında
söyleyin. Denemekten bir şey olmaz.
Takım arkadaşlarınızla yaşadığınız bir
problemi anlatır mısınız? Nasıl çözdünüz?
Sonuçları neler oldu? Bu problemi
yaşamamak için ne yapmayı dilerdiniz?
O bana şunu dedi, ben ona bunu dedim, sonra öteki
geldi karıştı işin içine, iyice sardık, olay büyüdü…
Sonra heeeyyytt diye bir bağırdım, herkes sus pus.
Şimdi biliyorlar benim sesimi ne kadar
yükseltebildiğimi, bundan sonra böyle bir problem
yaşanmaz. Keşke bunu daha önce yapsaydım da,
bu olayı hiç yaşamasaydık.

Halifax’dan Fısıltılar
ağlarım.) Okulu, öğretmenleri, dersleri… Üstune
başına da bakarım, giyimine, kokusuna, saçına,
tırnaklarına ve burnuna. Gülmeyin, burun
önemlidir. Görüşmeye gelirken yolda sadece
elindeki notlara bakıp, son bir hatırlama yapması
kadar, aynaya bakıp nasıl göründüğünü kontrol
etmesi de önemlidir. Bir de televizyon açarım.
Birkaç kanal gezer, sohbet havasında yorumlarını
alırım. Sabahın Şekeri Seda Sayan’ı açarım örneğin
(çok mu boş vakti var), sonra Esra Erol’la Evlen
Benimle (evli mi, evlenmeyi düşünüyor mu, kavga
gürültü seviyor mu), Derya’lı Günler (hobileri),
ardından bir müzik kanalı (müzik zevki), belgesel
kanalı (doğayla ilgili mi) ve haber kanalı (gündemle
ilgili mi). Hangi kanalı, ne kadar sıklıkta izliyor, ya
da televizyon izliyor mu, vaktinin ne kadarını
televizyon karşısında geçiriyor, hangi dizileri ve
yarışmaları izliyor... Önemlidir bunlar.
Bu yazımı bir yere kaydedin, ve ileride olası iş
görüşmelerinizde referans olarak kullanın.
Sevgiler,
Deniz

Sizden hoşlanmayan biriyle iletişim kurmayı
başardığınız bir olayı anlatır mısınız?
Çirkef bir kadındı, az ağlatmadı beni. Hasta bile
oldum onun yüzünden, 4 gün işe gidemedim! Ben
hep kibar oldum ona karşı, o da tam tersi. İyileşip
döndükten sonra, tarzımı değiştirdim. Ben de onun
dilinden konuşmaya başladım. İlk baştan çok
şaşırdı, ama sonra anladı ne demek istediğimi.
İletişim benim işim.
Bir yönetici olarak eleman seçerken nelere
dikkat edersiniz?
Hiç öyle sizin gibi abudik kubidik sorular sormam.
Aile ilişkileri önemlidir. Ailesine bağlı bir insanın
minnet duygusu da yüksektir, dolayısıyla işine ve
çalışma arkadaşlarına baglılığı da o yönde olacaktır.
(Bkz. Ben. Her giden askerin ardından oturup
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"Blade"
Deniz Merdano
www.plus90.ca

I

must have given her the "death stare" as I wipe the dirt

off my jeans and walk towards her.
She was shaking uncontrollably. Merely supporting herself with the door
of her car as she was trying to get out.
In reality though, I could care less. I could care less that she pulled out
of an alley straight into a bike path without hesitation and stop smack
middle of the lane in her hideously ugly blue Toyota Yaris.
So ugly in fact that I wish I got hit by a better looking car 15 seconds
before.
My life did not flash before my eyes. They never do. This is not the first
time I got pummelled by a car on my bike either. But my future did
flash before my eyes. Not the absolute future, but the quantum
possibility of one of the alternatives. It quite possibly is the only thing
that kept me alive.
See this was not just an ordinary bike ride on a sunny April 28, 2012.
The act of getting myself out there seemed ordinary however. Put on
my black leather jacket, shove the riding gloves in my pocket, try to
decide which Ray Bans to wear.
I was being dragged to the east end of town to meet a dog. Not your
everyday crotch sniffer, but a year and a half old rescue found
wandering in the streets of the largest Mohawk Reserve in Canada.
Not a big deal. But Marcela wanted to go see this dog. She looked at his
photograph on Facebook long enough to decide to embark on this
treacherous bike ride through the unforgiving streets of Montreal.
"Blade" they told me his name was. I shrugged at the lack of creativity
of the person who found him on the streets.
Blade was a year and a half old Pitbull Terrier. A breed with such bad
press, that make them one of the most vulnerable dogs to human
abuse. Collected, kept and killed like rats in the hands of the
governments around the world.
The truth however is far from this public misinformation about their
demeanour. Each single one with a special character, personality and a
task they excel at.
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I could tell with one look at Blade's eyes that he was the change he
wanted in the world.
I wept.
We told the people who had been looking after him temporarily for
the past week that "we were taking him home with us".
"Please excuse my blood covered hands. I got hit by a car 15 minutes
ago."
I walked out the front door with a million thoughts. Trying to
prioritize them as I felt the warmth of the spring sun on my face.
"Allegro!" I shouted. Not knowing if I actually shouted or if it was just
and internal voice. I shouted again making sure that everyone heard.
"Allegro!!"
And the third time just to make sure it was official. He looked at me
with his big brown eyes. Approvingly wagging to his new name. He
never liked "Blade" anyways.

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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Kafamı Bozma, Yürrü Anca Gidersin!
Dr. Haluk Özçelik
halukozce@yahoo.com

Merhaba Dostlar!
Bu ay buluşmamızın başlığını görünce rahatlıkla
“Doktor kafayı yedi, abuk sabuk başlıklar koyuyor
yazısına’’ diyebilirsiniz. Haklısınız. Burada amacım,
geçen hafta başladığımız kalbimizi koruma
muhabbetine kaldığımız yerden çarpıcı bir giriş
yapmaktı.
Hepimiz biliriz, “kafamı bozma’’ dediğimizde mutlak
karşımızdaki kişi bizi sinirlendiren, öfkelendiren bir
şey yapıyordur. Bu tepkiyi verdiğimiz sırada
bedenimiz de harekete geçmiştir: Anında kanımızda
adrenalin düzeyi yükselir, buna bağlı olarak kalp
atışlarımız hızlanır, kan basıncımız yükselmeye
başlar. Buna benzer gerilimli, stres dolu,
koşuşturmalı ortamlar, sürekli üzüntü ve sıkıntı
durumları kalbimizin iş yükünü ve damarlarımızın
bu olgulara devamlı uyum sağlama çabaları
bedenimizin iç dengesini bozabilir. Bu da yapısal
olarak kalp damar hastalıkları geliştirmeye eğilimli
kişilerde tetiği çeken etken olabilir.
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Sağlığımız
çalışma yürüyüş yapmanın kalbimiz, damarlarımız,
kolesterol ve şeker düzeylerimiz, moralimiz, beyin
ve sinir sistemimiz, bacak, diz, kas sağlığımız hatta
sindirim sistemimiz açısından çok yönlü ciddi
yararlar sağladığını ortaya koyuyor. Konu üzerinde
fikir birliğine varılan bir nokta var: ağır ağır
yürümekle bu yararların hemen hemen hiçbiri
sağlanamıyor. İlla da tempolu yürüyüş olacak.
Bunun yanı sıra yüzme, voleybol, atletizm de bir
dereceye kadar kalp hastalıklarının önlenmesinde
yarar sağlayabilir, ancak temel kural kalbimizi
zorlamamak bedenimizi de aşırı yormamak olmalı.
Tempolu yürüyüş yapacaksak bunu en azından
yarım saat sürdürülmesi bilim insanlarınca
öneriliyor. Elbette, kirli, tozlu, egzost gazının ve
ozonun yoğun olduğu yerlerde ve ultraviyole
indeksinin yüksek olduğu zamanlarda yürüyecek
değiliz. Astım ve kronik akciğer hastalıkları olanlar
bu uyarılara özellikle dikkat etmeliler.

Kalp ve damar sağlığımızı nasıl koruyacağımızı
konuşurken sıradaki en beylik konulardan biri
elbette ki aşırı kilolar olacaktır. Bildiğiniz gibi
sağlıkçılar bu aşırı kilolara ve obez kişilere takık
durumdalar. Ama, kilo vermenin dile getirildiği
kadar kolay olmadığını deneyenler çok iyi bilirler.
Yapısal olarak kilo vermeye yatkın olanlarımız bu
Hepimiz için geçerli bazı öğütlere uyarsak kalp
konuda daha başarılı oluyorlar. Ancak sağlık
damar hastalıklarının ortaya çıkmasını önleyebiliriz. sektörünün en yüksek iş hacmine sahip iş
Yani her koşulda soğukkanlılığımızı korumaya
kollarından biri olan zayıflama alanında olağanüstü
çalışmak, hiçbir şekilde çevremizdeki kişilerle
değişik yöntem ve ürünler insanı gerçekten
tartışmaya girmemek, yaşamın güzel yönlerinin
şaşırtıyor. Ne diyelim kolay gelsin. Bir çift sözüm
kıymetini bilip keyfini çıkarmak, olabildiğince hırs ve var bu konuda: En azından kilo almamak için
stresten uzak durmak, kalbimizin daha sağlıklı
dikkatli beslenelim, bir de kilo vermek için
olmasını sağlayacaktır. Bunun için günlük
seçtiğimiz bir yöntem varsa başlamadan önce olası
yaşantınızı, yanlışlarımızı, çalışma tempomuzu ve
riskleri konusunda mutlaka aile hekimimize
benzeri yüklerimizi gözden geçirmemiz gerekebilir. danışalım.
Başlığımızın ikini cümlesi ne diyor: “Yürrü anca
gidersin.’’ Bu da karşımızda durup bizi sinirlendiren
kişinin bir an önce çekip gitmesini öğütleyen argo
bir deyim. Buradaki “yürü” ifadesi ise tam da kalp
sağlığımızla yakından bağlantılı. Neden derseniz,
biliyorsunuz “yollar yürümekle aşınmaz.’’ Ünlü bir
Türk siyaset adamının tarihe geçmiş olan bu sözünü
kalbini sevenler için altın bir kural olarak da
algılayabiliriz. Çok merkezli ve sayısız bilimsel

Bu gündemin son maddesi ise sigara. Kalp damar
hastalıklarının gelişiminde yapısal etmenlerden
sonra en önemli risk faktörü olduğundan onu en
sona bıraktım. Sigara dumanı, nikotin, yanma
ürünleri, pasif içicilik, puro, pipo gibi konularda
sayfalarca yazıp söyleşebiliriz; ama işin özünü
kaçırmamak, bu felaketi hak ettiği biçimde
vurgulamak için içmeye devam edenlere

Page 35

Volume 7, Issue 49

Kafamı Bozma, Yürrü Anca Gidersin!
seslenmek isterim:
Ya kalbinizi (dolayısıyla yaşamınızı) sigaraya kurban
edersiniz, ya da sigaranın adını bile anmadan onu
“Public Enemy No:1” olarak hatırlanmaması
gereken anılarınızın biriktiği yerin en derinine
gömersiniz.

Sağlıklı, bol güneşli günler dilerim.
Dr. Haluk Özçelik
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Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ankara Şubesinden Teşekkür

Rüçhan AKKÖK
Turkish Society of Canada Yönetim Kurulu Başkanı
Öncelikle ülkenizden kilometrelerce uzakta ancak, gönlünüzün burada olması ve yüreğinizin maddi olanakları yetersiz
kızlarımızın okuması için çarpması bizi çok mutlu etti.
2012-2013 öğretim yılında bir kız öğrencimiz icin eğitim bursu 624,00 TL olup, toplam 434 öğrencimize burs
bağlanmıştır. Burslar öğrencilerimize Ekim 2012 ve Şubat 2013 aylarında olmak üzereiki taksitte ödenmiştir. Her yıl
ekonomik koşullar dikkate alınarak burs tutarı bir miktar arttırılmaktadır. Yeni öğrencilerin burs başvuruları ise,
okulların açıldığı Eylül ayının ikinci yarısı ile Ekim ayında alınmaktadır.
20 Aralık'a değin ödeme yapan burs verenlerimizin, diledikleri takdirde bir kız öğrenci ile eşleştirmesi yapılmaktadır.
Öğrenci- bursveren eşleştirmesinin yapılabilmesi için devamlılık gereklidir. Bunun dışında bir kereye özgü yapılan
bağışlar burs hesabımızda (ki buna "burs havuzu" diyoruz) değerlendirilmektedir. Bu havuz bursvereni olmayan
bursiyerlerin ödemelerinde, bursverenin ödemesini tamamlamadan ayrılması veya ödemesini geciktirmesi
durumunda kullanılmaktadır.
Bu yıl Ankara ÇAĞLA İktisadi İşletmemiz "Anadolu'dan Yükselen Çığlık Okumak İstiyorum" isimli bir kitap bastırdı.
Kitap, Anadolu'muzun çeşitli kentlerinden gönderilen yaklaşık 5.000 kız öğrencinin başvurusu arasından seçilen
mektuplardan oluşuyor. Sayın Ayşe CEYHAN bir adet kitabı size ulaştıdığını bildirdi. Kitaptan anlaşılacağı üzere ne
denli güzel bir projeye katkıda bulunduğunuzu bir kez daha duyumsayacaksınız. İsteriz ki yükselen çığlıkların tümüne
umut olabilelim. Bu ise ancak, sizler gibi yüce gönüllü kişilerin bağışları ile gerçekleşebilir.
Gönderdiğiniz değerli bağış, 2013-2014 öğretim yılında başvuruda bulunacak yaklaşık 29kız öğrencimize destek
olacak; belirttiğiniz gibi Anadolu'muzda yeni çiçekler açmasını sağlayacaktır.
Düzenlediğiniz bağış kampanyasına katkıda bulunan topluluk üyelerinize içtenlikle teşekkür eder, mutluluk ve
esenlikler dileriz.
Saygılarımızla.
Ayfer YÜKSEL
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
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ANADİL: DİL VE ANA
Pervin Özdiler Hüner
pervinhuner@hotmail.com

Türk dili zengin, geniş bir dildir.Türk
dili Türk Milletinin kalbidir, zihnidir.
Her Türk dilini çok sever ve onu
yüceltmek için çalışır. (1926)
- M. Kemal Atatürk

Yurt dışında yaşayan tüm ailelerin ortak
surunlarından en önde geleni çocukların anadil
öğrenimidir. Çocuk yetiştirmede bir çok yönde
olduğu gibi anadil konusunda da en büyük görev
anaya düşmektedir. Bu sohbetimde, yurt dışında
üç çocuk annesi ve de üç torunumun babaannesi
olarak, mesleğimle ilgili dil eğitimi üzerindeki
deneyimlerimi ve bu konudaki duygu ve
düşüncelerimi yurt dışında yaşayan ana-babalarla
paylaşmak istiyorum.
Çocuklarımızın ve gençlerimizin birbirleriyle
konuşurlarken ana dillerini değil, İngilizceyi
kullandıklarını biliyoruz. Bırakın dışarıyı, kendi
evlerinde, aile içinde dahi İngilizce konuşuyorlar.
Evet, yurt dışında çocuklarımızın sosyal çevrelerinde
kendi ana dillerini öğrenme, kullanma olanakları
sınırlı, fakat, 20-30 yıl öncesine kıyasla devamlı
yeni ortamlar, yeni şanslar gelmektedir. 1980
lerden beri Kanada’da ana dilleri İngilizce olmayan
göçmenlere, sayısı 72 yi geçen çeşitli dillerde Milli
Eğitim Kurumu tarafından Cumartesi günleri,
haftada iki saat bile olsa, kendi anadillerini
öğrenmeleri için olanaklar sağlanıyor. Ne var ki
bizim Türkçe sınıf sayımız, ailelerin bu konuya
önem vermemeleri, ilgi göstermemeleri yüzünden,
son yıllarda gittikçe azalıp, koca Toronto’da yalnız
bir veya iki sınıfa düştü. Anne–babaların haftada bir
kaç saatlerini feda edip, çocuklarını Türkçe sınıfına
götürmeleri, bu programdan faydalanmaları gerek.
Kanada’ya yeni gelen bazı Türk ailelerinde
karşılaştığım diğer bir durum ise, çocuklarının daha
çabuk İngilizce öğrenecekleri kanısına kapılarak,
evde Türkçe konuşmalarını yasaklıyorlar. Dahası
var Türkler’le arkadaşlık etmemek gibi yanlış

yargılarla, kendi kabuklarına çekilip, yalnızlığın esiri
oluyorlar. Türkiye’de doğup, ilkokul sınıflarında
okulun samimi havasına alışmış, arkadaşlık
bağlarını kurmuş bir çocuk ise elbette o günlerini
özleyecektir. Eski arkadaşlarını, anadilini özleyen bu
çocukların, fırsat buldukça Türk çocuklarıyla birlikte
Türkçe sınıflara gitmesi, Türkçe konuşulan
etkinliklere katılması, anadilini kullanması en doğal
haklarıdır.
Dil eğitimi uzmanlarının araştırmalarında anlıyoruz
ki, kendi anadilini iyi bilen bir çocuk ikinci bir dili
daha kolay kavrayacaktır.
Daha öncelere gidersek, 1970 lerdeToronto’da Türk
nüfusumuz çok azdı. Evlerde bugünki gibi Türkçe
yayın yapan televizyon kanallarımız yoktu.
Anneler, babalar çocuklarına kendi dillerini konuşan
arkadaş bulamıyorlardı. O zamanlar Türk Folklör ve
Kültür Derneği’nde başkan olan Sayın Yaman
Üzümeri ve birkaç gönüllünün çabalarıyla,
Toronto’nun Don Mills-Eglinton civarında bir
kilisenin bodrum katını kiralıyıp, gönüllü Türkçe
dersleri vermeye başladık. Sayıları kabarık iki
sınıfımız vardı. Zaman zaman o yıllardaki 10-13
yaşlarındaki öğrencilerimizle karşılaşıyorum. O
günkü çalışkan ve sevimli çocuklar şimdi 40 lı
yaşlarında, üst düzeyde işlere sahip olup, büyük
başarılara imza atmaktadırlar. O günlerde
çocuklarımızın duyduğu sevinç ve heyecan şu an
gözlerimin önünde aynı canlılıkta. Sınıf içinde veya
anne- babalarla birlikte yaptığımız etkinliklerde
çekilmiş fotoğrafları, ozellikle 23 Nisan Çocuk
Bayramınını kutladığımız gün çekilmiş fotograflarını
görmenizi isterdim. Tüm öğrenciler, üzerlerinde
Mutlu Türk yazılı kırmızı giysileriyle, göğüsleri
kabararak, bayram sevinciyle poz vermişler. Anılar
yine eski günleri canlardırdı.. Umarım her
çocuk bu senede 23 Nisan Çocuk Bayramı’nı
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Toronto’da Türk toplumu nüfus olarak büyümekte.
sevinç ve gurur içinde kutlar. Böyle mutlu günleri
yaratmak için yeterki anne ve babalar gayret etsin..
Buna paralel olarak toplum etkinlikeri artmakta.
Bu mutluluğun asıl kaynağı konumuza Dil ve
Ankara Kitaplığı’nın sık sık Pazar günleri
Ana’ya dönelim.
anadilimizde düzenlediği masal saatleri çocuklar için
çok faydalı bir etkinlik. Dil çalışmaları yalnız evde
Çocuklarımızın Türkçe öğrenme ve bu alanda
kalmayıp çevreye açılmalı. Özellikle Kanada’ya yeni
ilerlemeleri için anne ve babaların evde Türkçe
konuşmaya gayret etmeleri şart. Çocuklarıyla sofra gelen bir çocuğu düşünün. Türkiye’de okula
başlamış, arkadaş edinip, kültür ve her türlü
başında, onlarla birlikte oyun oynarken, uyku
geleneklerimize uyum sağlamış. Bu çocuk yurt
saatinde masal anlatırken Türkçeyi ön plana
dışında tabii ki o günlerini özleyecektir. Bu nedenle
almaları gerek. Bazen çocuklara anlamadıkları
sözcüklerin İngilizcesini söyleyerek yeni Türkçe
kendi toplumunda pikniklere katılmalı, akranlarıyla
sözcükler kazandırılır. Bazı çocuklar, dört yaşında
oynayıp, konuşmalı. Çocuklar biz büyüklerden daha
okula başlar başlamaz evde de İngilizce
çok özler dilini ve kültürünü.
konuşmakta israr edebilirler. O zaman anne ve
Her konuda olduğu gibi çocuk eğitiminde de ileriyi
baba sabırlı olup, tatlı-sert bir davranışla, disiplin
gören Büyük Atamız Mustafa Kemal Atatürk
içinde, çocuğun anlamadığı kelimelerin Türkçe ve
“Bu
günün küçükleri yarınımızın büyükleridir.’’
İngilizce karşılığını vererek, dil çalışmalarını
yılmadan, kararlı olarak sürdürmelidir. Zamanla bu derken anne-babalara, büyüklere, eğitimcilere
düşen görevlerini hatırlatıyor. Gelecek kuşaklara
gayretinizin boşa çıkmadığını görüp, başarının
öğretmemiz gereken çok şeyler var. İyi bir nesil
yüzde doksan dokuzunun alın teriyle kazanıldığına
yetiştirmemiz gerek. İleride acı ve tatlı duygularını
inanacaksınızdır.
bizlerle paylaşırken anadillerini kullanabiliyorsa ne
Dil çalışmalarında en önemli diğer bir unsur, seçilen mutlu bizlere. Aksi halde, ne biz onlara yeri
geldiğinde önemli nasihatlarımızı verebilir, ne de
oyunlar, masallar, şarkılar v.s. çocuğun ilgi
onlar geçmişlerini, tarih ve kültürlerini
duyduğu konularda, becerilerini geliştirici
büyüklerinden öğrenebilirler.
özelliklerde olmalıdır ki severek yapsın. Aksi halde
zoraki ve ilgi odağından yoksun, etkinlikler her iki
taraf içinde işkence olur, çocukta tam tersine nefret Ne yazık ki, ancak kuşaklar arası çatışmaların,
kopuklukların başladığında bu anadil eksikliğinin
duyguları başlar.
farkına farkına varılır. Eminim zamanı gelince bir
Anadil eğitiminde başarıyla uygulanan güzel bir
zamanlar sizin elinizde yoğrulup şekil alan
metod ise, çocuğa öğrendiklerini, yakın akraba ve
çocuğunuz ‘Neden ana olup da zamanında bana ana
arkadaş toplantılarında, küçük bir program
dilimi öğretmedin?’ diye suçlarsa o zaman haklı
kapsamında tekrar ettirerek, küçük ödüllerle
veya haksız olduğunuzu yüreğiniz sızlayarak
sevindirmektir. Çocuğun, kendisinin takdir edildiğini yargılamak yine siz ana babalara düşmez mi sevgili
okuyucular?..
bilmesi, kendine güvenini arttırır. Sevdikleri
tarafından beyenilmenin, başarının tadını alan çocuk
Tüm çocukların 23 Nisan Çocuk Bayramları
ilerideki çalışmalarını daha da ilgi ve hevesle
kutlu ve mutlu olsun!
yaparak hem mutlu hem başarılı olacaktır.
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ICELAND - A Geological Wonder
Metin Güler
pirpir@hotmail.com

most of ridge lies beneath the Atlantic Ocean. It's
all this tectonic activity that gives Iceland its unique
look from the active volcanoes to geothermal
energy. There is just so much geothermal energy to
tap into that the island nation provides its citizens
all of its energy; from heating, to electricity to
running hot water. Now, it's even being used to
grow fruits and vegetables in geothermally heated
greenhouses. The only energy they import is
gasoline for their cars. Hence the country is
essentially run on green energy.

We visited many waterfalls, walked on and under a
glacier, visited geothermal vents and geysers,
Northern Light - Iceland
geothermal pools where the locals relax daily, got
to play with extremely friendly pure-bred Icelandic
I know my little corner (or two pages) is dedicated horses, literally crossed the mid-Atlantic ridge
to movies, but I didn't see anything that interesting where a large rock wall and a cracked surface goes
as far as the eye can see, and also got to see the
lately, and I did have a great trip to Iceland. So
why not talk to you about Iceland this month? A lot Northern Lights (for those who don't know,
Northern Lights are formed by sub-atomic particles
of you are probably already asking why Iceland?
from the sun interacting with the earth's magnetic
What's in Iceland? Why would you go to Iceland
when you can go somewhere warm like Cuba? Well field and can only be seen close to the pole). The
let me tell you, Iceland is probably one of the most sky is so clear there of light pollution that you can
see the Milky Way itself.
beautiful and interesting places I've traveled to.
The beauty of Iceland is mainly its landscape and
the interesting part is its culture, people and
history. I can't begin to describe the natural beauty
of this island in words, but I'll try. Going to Iceland,
one feels like he or she has gone to a different
planet not just a different continent, though Iceland
is technically on both Europe and America (I will get
into this in a bit). Imagine this. A land as large as
England, dotted with literally hundreds of volcanoes
covered in snow, black lava fields, beautiful blue
glaciers, waterfalls running down almost every hill
or mountain you can speak of, geothermal steam
coming off the ground everywhere you look and the
visual spectacle of the great cracks in the earth
caused by the mid-Atlantic ridge. There is not
much vegetation to speak of except for a green
moss-like plant and some shrubs. Almost no trees
to speak of, hence no forests. It was a
photographer's heaven.
Iceland is within the Arctic Circle and lies right on
top of the mid-Atlantic ridge, which is this line of
mountains and canyons that trace the Atlantic
Ocean from north to south where the North
American plate separates from the Eurasian plate.
Iceland is the only visible portion of this ridge, as

They also have quite the interesting history and
culture. The first Viking settlements were found to
be from the late 9th century with a chieftain named
Ingolfur Arnarson being the first settler. The
fascinating thing is that due to its small and
contained population (only about 350,000 people
live on the whole island, with most of it in and
around Reykjavik), every single Icelander can trace
their heritage back to that first settler. The country
put a lot of research into genetic research and one
benefit was that everyone can find out how closely
related they are through a website set up by the
government. You are given a special ID which can
be used to access your genetic lineage. There was a
joke told to us that when an Icelander couple meet
at a bar and may be even spend a night together,
the first thing they do the next day is to check
online how closely
they are related, to
make sure it's not too
close. I don't know
how true but our
guide told us that
essentially anyone
back to seven
generations is
related.
The “Seljalandsfoss” Waterfall
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The Icelandic people are also
very proud of their Viking
heritage and very protective
of their culture since their
population is quite small. Only
recently they have allowed
people to immigrate there.
Interestingly, if you are an
Icelander and you have a
child, you are only allowed to
name them from a list of
"approved" names. Legally,
The volcanic black sand
you cannot name your child a
beachs of Southern Iceland
different name other than
what's on the list. Their last names also follow their
father's name. So say your name is Sven and your
father's name is Odin, then your full name would be
Sven Odinson (son of Odin), if the child is male. If

the child is female, then the last name would be
Odindottir (daughter of Odin).
Before we went, we never thought that we would
have the experience we had in Iceland. So next
time you plan a short trip, don't go immediately for
the easy cruise or a Caribbean resort. Go to
Iceland. And if you do get a chance to visit this
beautiful country, make sure to do some of the
guided tours. That's the best way to see all the
sights. Just keep in mind that everything is more
expensive there, since pretty much everything is
imported and so are the tours. Also keep in mind
that during the summer there is only a few hours of
night, so you can enjoy even longer days of
sightseeing.
Home/Ana Sayfa

DUYURU

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK
VE SPOR BAYRAMI ŞÖLENİ
18-19 Mayıs 2013
Seneca College Gymnasium
1750 Finch Ave East, North York, ON, M2J 2X5
Direc ons: h p://www.senecas ng.ca/SportsCentre/direc ons.html

18 Mayıs 15:00 - 22:00
19 Mayıs 15:00 - 20:00
8 Takımın ka lacağı futbol turnuvası, lig usulü 4'er
takımlı iki grubun, grup maçları ile başlayacak r.
Ka lan her takım en az 3 maç oynayacak r.
19 Mayıs Pazar günü yarı final ve FİNAL maçları oynanacak r.
"Sizleri de aramızda görmekten onur ve mutluluk duyarız"

Daha fazla bilgi için Web sayfasını ziyaret ediniz
FENERBAHÇE KANADA DERNEĞİ
Tel: 647-455-1907
E-Mail: dernek@fenerbahcecanada.com
Website: www.fenerbahcecanada.com
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Bisikletle Kanada
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Quebec (QC)

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

Quebec City
Montreal
Fransizca
1 Temmuz 1867 (ON, NS ve NB ile 1inci)
1,542,056 km2 (2inci)
9,984,670 km2 nin % 15.4’ü
8,015,000 (2inci)

Ontario’dan ayrıldıktan sonra Quebec’deki ilk
günümüz dümdüz 167 km’lik bir sürüsten sonra
Hudson’da sona erdi. Hudson’da yemekten sonra bu
turun başından beri yapılan ve her dinlenme
günümüzde geçtiğimiz hafta boyunca enteresan ve
olağanüstü birşeyler yapana verilen ödül bu sefer
bana verildi. Geçen haftanın ödül sahibi olan ve
bana ödülü veren Gail ve Edward çifti
konuşmalarında “Erkan’ı seçme kararımızı onun

bacağındaki sakatlığa rağmen yılmadan ve büyük
bir azimle grubun en arkasından bile olsa her gün
bisikletini sürüp tura devam ettiği için verdik. Tüm
bunların yanısıra herzaman herkese gösterdiği
yakınlık, güler yüzlülük ve moral verici davranışları
ile kendisi bu ödülü haketti.” dediler. Tabii bu sözler
bana çok büyük bir destek oldu ve ne pahasına
olursa olsun bu turu bitirme azmimi daha da
güçlendirdi.

Ertesi günü yolumuza Ottawa River ve daha sonra
Riviere du Nord nehirlerinin kıyıları boyunca devam
ettik. Manzara gerçekten çok güzeldi, bir tarafta
akan nehir, diğer tarafta sahildeki güzel evler.
Quebec binlerce km’lik muntazam bisiklet yolları
(La Route Verte) ile tanınan bir eyalet. O yüzden

sürüşümüz çok düzgün ve sakin bisiklet
patikalarında devam etti.

Volume 7, Issue 49

Bisikletle Kanada

Page 41
Bisiklet Sevdası

Bugün grubumuzun en genç kızı olan Venessa’nın
evinin önünden geçerken ailesi gruptaki tüm
bisikletçileri ağırladı ve hepimize portakal suları,
kurabiyeler, kekler verdiler. Sonra yolumuz bizi

Montreal’ın göbeğinden geçirdi. Eski Montreal’ı
gördük ve Pont Jack Cartier köprüsünden geçtik.

Quebec’in en güzel yerleri St.Lawrence nehrinin
kıyılarıydı. Bir iki kez hem kuzey, hem de güney
kıyılarına geçtik. Bir ara yanından geçtiğimiz yaban
mersini tarlalarından birinde durup irice sulu ve tatlı
yaban mersinlerinin tadına bakmadan geçemedim.

olan ve 1893’de yapılmış olan 618 odalı Fronterac
oteli çok görkemli bir otel ve eski Quebec City
şehrinin tam göbeğinde. Aynı zamanda St.
Lawrence kıyısında bir tepenin üstüne kurulmuş
olduğundan manzarası da harika.

Quebec City en güzel tarihi şehirlerden biri ve
hakikaten görülmeye değer bir yer. En eski otel

Artık yolumuz yavaş yavaş bizi St. Lawrence
nehrinin Atlantik Okyanusu’na açılan ağzına doğru
getiriyordu. Burada şimdiye kadar en çok
beğendiğim çok güzel küçük bir köyden
(Kamouraska) ve o köydeki çok şirin bir otelden
(Auberge Foin de Mer) bahsetmeden
geçemeyeceğim. Kamouraska ünlü Kanada’lı yazar
ve şair Anne Hebert’in 1970 yılında Kanada’da ve
Avrupa’da ödül almış romanı Kamouraska’ya konu
olmuş bir köydür. Hatta köyde onunla ilgili bir de

heykel vardır. Ayrıca Kamouraska romanı 1973’de
direktörlüğünü Claude Jutra’nın yaptığı filme
çekilmiştir. Sadeliğiyle, sakin ve güzel manzarasıyla
beni çok etkilemiş olan bu oteli ileride eşim Türkan
ile birlikte mutlaka ziyaret edip hiç olmazsa bir
hafta sonu kalacağım.
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Troi Pistoles’den St. Damase’e doğru giderken önce
sahili takip ettik. Yine çok güzel manzaralı
yerlerden geçtik. Artık deniz suyunun iyodunu
koklayabiliyorduk ve bu Atlantik Okyanusu’na
yaklaştığımızın tanığıydı. Rimouski’yi geçince artık
sahilden karaya doğru dönüş yaptık ve tepelik

bölgeler kendini göstermeye başladı. Bir ara
kendimi dev bir koltukta buluverdim. Bunlar bazı
köylerin ilgi çekmek için yaptıkları enteresan
şeylerdi. Akşama kampa vardığımızda yemek
yapma sırası bizim takımdaydı.

Son bisikletçilerin de gelmelerini bekledik fakat
takımdan yedi kişi eksikti ve onlardan hiç bir haber
alamamıştık. Hava kararmaya başlayınca
meraklandık ve polisi aradık. Aynı zamanda
geldiğimiz yola arabalarıyla kamp idarecilerini
gönderdik bakmaları için. Sonunda gece yarısına
doğru bizimkiler göründüler. Hepsi perişan
vaziyetteydiler. Grubumuzun en genç erkek
bisikletçisi İngiliz Allistair Rimouski de kaza yapıp el

bileğini kırmış, yanındakiler de onu hastaneye
götürmüşler. Allistair’in bileğinin alçıya alınması ve
bütün işlemlerin bitmesi filan onları bayağı
geciktirmiş. Gecikip de hava kararınca dağlık bir
yerde olan kampa gelişleri zifiri karanlık ve inişli
çıkışlı yollardan dolayı onları çok zorlamış. Vakit geç
olunca kampta olanlarin bir kısmı yattı, kalanlar
olarak bir kamp ateşi yaktık ve etrafına oturup
merakla onları bekledik.

Tabii sonunda hepimiz onları sağ salim görünce son derece memnun olduk. Allistair’in
durumuna tabii çok üzüldük ama işte gençlik bu, bir eli alçıda da olsa yine yola
devam edeceğini söylüyordu. Biz hemen onlara kalan yemekleri ısıttık ve ben hepsine
birer bira ısmarladım biraz sakinleşmeleri için. Hepsinin ayrı ayrı hikayelerini
dinledikten sonra gece yarısını geçerken çadırlarımıza girip derin uykuya daldık,
çünkü ertesi sabah bizi yine erkenden kalkış ve 150 km’lik bir yol bekliyordu.

Bu macerayla Quebec eyaletini de 8 günde 1,008 km sürerek katetmiş olduk. Gelecek sayıda New
Brunswick’de görüşmek üzere…
Home/Ana Sayfa
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Dizi fanatiği değiliz. Sadece daha önce Avrupa Yakası'nın, şimdi de Yalan
Dünya'nın hastasıyız o kadar. Başkaca bir dizi bağımlılığımız yoktur. İki
dizinin de ortak yanı yaratıcılarının Gülse Birsel olması. Sinemacı,
televizyoncu Gülse'miz son zamanların en popüler şöhreti.. Hem alımlı hem
de akıllı. Kendini hiç öyle üstün görmeyen, hatta kendisiyle dalga geçmeyi
çok seven bu zeki oyuncu, yazar ve gazeteci dillerden düşmeyen birçok
karakter yaratmayı beceriyor. Gülse neye dokunsa altın oluyor diyorlar,
katılmamak mümkün değil. Avrupa Yakası'nın 'Dilber Hala'sını hatırlıyorsanız, o zamanlar Dilber Hala
partileri düzenleniyordu, herkes onun gibi giyinip onun replikleriyle konuşarak etrafındakileri kırıp
geçiriyordu. Vasfiye Teyze de bugünlerde öyle popüler bir karakter işte.
Onu, dizide Eylem'i de oynayan Gonca Vuslateri ile birlikte ortaya çıkarmışlar. Vasfiye Teyze popüler
kültüre geçen ayın ortalarında düştü ve patladı, şimdi Vasfiye Teyze herkesin dilinde.. O kadar ki,
Facebook'da, Twitter'da birden fazla sayfası açılmış durumda. Birileri üşenmemiş Vasfiye Teyze bilgisayar
oyunu yazmış. İnsanlar birbirleriyle konuşurken onun cümlelerini kullanıyorlar. 'Ne çektin be' diye
başlayıp, sonuna doğru da 'ne yapacan tabii mecbuur'la kapatırken son heceyi de biraz uzatıp kıvırmak
gerekiyor. İnsanların konuşmalarını bırakın, onun replikleri politikaya bile girmiş. Muhalefet partisi,
iktidara söylemek istediklerini Vasfiye Teyze'nin ağzından söyleyen pankart açıyor miting meydanında.
Elbiseleri, saçı, kocaman çerçeveli gözlüğüyle 80'lerden kalmış bu teyzemiz.
Elinden hiç düşmeyen tığ işi, bir ayağını uzatarak oturması, koyu renk
çorapları ve beyaz terlikleriyle tam bir eski usul oradan oraya laf taşıyan bir
teyze. Sade dedikoducu olsa gene iyi, aynı zamanda fesat.. Herkesin başına
gelmiş, bahsedilmesi pek hoş olmayacak durumları marifetmiş gibi ortaya
çıkaran, bundan haz duyan, hatta biraz da abartarak olduğundan daha kötü
göstermesiyle ünlü Vasfiye Teyze. Hani birazcık 'ne oldum' havasına girmiş
olanları anında yere indirmesini çok iyi biliyor. Bu tavrı Zincirlikuyu
Mezarlığının girişinde yazan 'Her Canlı Ölümü Tadacaktır' yazısı gibi.
Hatırlattığınız için teşekkür ederiz, biz tam emin değildik. Tabii Vasfiye Teyze
böyle sert söylemiyor, onun versiyonu şöyle; 'Ölücen demiyorum evladım, yaşayacan da nolucak?' Bunu
da o kadar yumuşak söylüyor ki, hemen bir tepki vermek zor. Arkasından da ekliyor; 'iyiniyetimden
böyle diyorum.'
Vasfiye Teyze'nin, Dilber Hala'nın ve diğerlerinin bu kadar popüler olmasının nedeni hayatın içinden
alınmış gerçek karakterler olmaları. Heryerde rastlanabilecek tipler, herkesin muhakkak böyle bir tandığı
vardır. Yıllar öncesinden Vasfiye Teyze'lik bir durum: Sony Walkman'ın yeni çıktığı zamanlar.
Büyükada'dayız, akşamüstü, çocuklar, gençler iskele meydanına inmişler, olağan piyasalarını yapıyorlar,
vapurdan çıkacak babalarını bekliyorlar. Çocuğun hir tanesi elindeki Walkman'le hava atıyor. Arkadaşı
altta kalırmı 'aa ben de alicam bundan bir tane' diyor. Çocuk 'siyaseten doğru' olmaya hiiç zahmet
etmeden yapıştırıyor; 'alacan ama nasıl alacan?'. Haklı, birinin yurtdışından getirmesi gerekiyor,
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üstelik de pahalı. Ne de olsa o zamanlar şimdiki gibi bütün tüketim oyuncaklarının gözümüze sokulduğu
zamanlar değil.
İnternette Vasfiye Teyze felsefesine uyarlanmış epey yazı var. Onlardan biri şöyle diyor: "Kariyer
yapacam diye ne çektin be kızım! Yaşıtların evlendi iki çocuk yaptı. Üçüncüsü yolda. Sen hala üniversite
kapılarını tırmalıyosun be çocuğum. Çoluk çocuğun arasında yaslandın gittin. Yazııık. Hayır okumuş
kadını da istemezler biliyon mu. Kitaplar arasında kaybolup gittin iki yumurta kırmayı bilmezsin be
evladım. Hangi enayi alsın seni." Tamam, Vasfiye Teyze herşeye negatif bakıyor ama şu söylediklerinde
bir yaşam özeti, olayı geniş perspektife oturtma yok diyebilirmisiniz?
Ya da Kanada'ya uyarlayalım aynı felsefeyi, sizce şöyle birşey dermiydi Vasfiye Teyze: "Ne çektin be
çocuğum Kanada'ya gidecem diye! Hayır gittin de ne oldu. Geride bıraktığın arkadaşların koskoca si-i-o
oldular, sonra da 45'inde emekli oldular, sen hala sabah akşam çalış dur. Ee çalışıcan tabii napıcan,
mecbuur.."
Sizce Kanada hakkında başka neler söyleyebilirdi Vasfiye Teyze, hangi konuları değişik bir perspektife
oturturdu? Önerilerinizi lütfen yukarıdaki email adresime gönderin.
Emaillerinizi bekliyorum. Sağlıkla kalın..
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Smiling faces in La Camaronera

Plans for a Great Drive

of the continental USA. In other words: As deep to
the south as it gets.

A quick tour of Pittsburgh, the Steel
City

The middle seats of the
Caravan are stowed
under the flooor and
provide sleeping space

How much can you “pack” into a 10-day
automobile adventure as a family? I wanted to test
this challenge as I sat behind the steering wheel.
My father (R.I.P) had a dream: He wanted to take
long journeys with a VW Bus once he retired.
Unfortunately he passed away without fulfilling this
dream. And I pay tribute to his dreams whenever I
take a long drive.
As I brought a Florida trip to the family agenda,
neither my wife nor my daughter was much willing
to take a nearly 6.000 km drive. My son gave me
some support and after some hot debates four of
us hit the road. I counted on the support of two
ladies as co-drivers and they did not disappoint me.

The Dodge Grand Caravan, still by far the
bestselling minivan in Canada provides a longrange comfort and versatility that no ordinary
sedan or even an SUV can offer: Stowable second
and third row seats. For a seven-passenger vehicle
(including the driver) hosting only four people was
even more promising. We stowed the second row
seats under the floor (so, no disassembly is
required) and created a “huge” middle floor on
which two people somewhat comfortably sleep
while the “substitute” driver could continue the trip.
This meant almost a 24-hour, 3-shift driving
schedule. We did not need a hotel except lunch,
dinner and other outdoor breaks in case of
necessity.
We started our journey on an icy morning in late
December as I ignited the engine in Mississauga.
We complemented our homemade sandwiches with
coffee and honey-lemon tea from the nearest Tim
Horton’s.

And for the first time in our lives, we welcomed the
New Year in a country of non-residence.
Escaping the nasty Canadian winter was not
enough. My passionate target was the southern tip

A ship of Seviche swimming in a
nacho plate

Crossing the Border to the South

In the somewhat endless
beaches of Florida

Empanada in La Camaronera is a
great taste to remember

In less than 90 minutes we reached the US border
in Fort Erie-Buffalo. Upon the question of the US
border officer, I admitted that we had some food
for our own consumption. My “testimony” rang
alarm bells and we were invited to the waiting hall
for a vehicle search. After about 30 minutes, the
Department of Homeland Security reached the
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conclusion that our
remaining sandwiches
and sliced fruits were
not a treat to the US
health and security
and the chief officer
Versailles in Miami claims to be the
wished us a good
best Cuban restaurant on the planet
journey to the south.
We even felt privileged although we lost precious
time.
With Dodge’s built-in Garmin GPS navigation
system working precisely we crossed seven states
before reaching Florida, “the sun-state”.
On our way we quickly visited Pittsburgh in
Pennsylvania. Pittsburgh is a living example of
the most glamorous times of the US steel industry

Sunset in Fort Lauderdale

Owning a boat in Miami is as
ordinary as a car

and deserves the nicknames “the Steel City” and
“City of Bridges.” With 446 bridges in the
metropolitan area, it holds a world record as well.
We had a very long way to go and left
Pennsylvania, state of independence behind before
sunset.
As we crossed the border to West Virginia, we
could not enjoy the scenery. It was dark and night.
Continuing our journey in Virginia, I remembered
the eight presidents selected from here and why
Virginia is known as “Mother of the Presidents

Wheels & Roads

A free and happy cat waiting for Hemingway's
return in his home in Key West

State”. Virginia also hosts two very important
institutions, CIA and Pentagon.
As we left Virginia the first drops of rain were
falling. In North and South Carolina occasionally
under heavy rain and darkness of the night, our
impatience to catch the sun grew.
As we set foot in Georgia, known to me as the
State of Coca Cola and the CNN, I felt more as a
southerner. And under a torrential rain, we had to
take a three-hour break and had some sleep in the
car. As my daughter and my son snoring in the
middle floor, my wife and I recharged our batteries
in almost fully reclined front seats.
We woke up, drove about two more hours and
reached Brunswick near the border to Florida.
In Florida
Following a long and deserved breakfast in
Brunswick, we finally crossed the border to Florida.
Florida, nicknamed as “Sunshine State” and
meaning “Feast of the Flowers” in Spanish, is
about the size of one-fifth of Turkey has a coastline
of 200 thousand kilometers. With some 19 million
people, it is the fourth most populous state in the
USA. My daughter took over the steering and we
reached Fort Lauderdale. After about 33 hours and
3,275 kilometers, we completed the longest and
furthest driving of our lives in one direction.
Discovering Miami and its Surroundings

Mr Moe's in Coconut Grove is an
authentic place with somewhat
ordinary food

A swimming break in Bahia
Honda State Park in Florida Keys

Since it is not possible to see all the important
places of Florida in less than one week, we had to
be selective. We focused on Miami, the most
famous city of Florida and its surroundings. Miami,
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This is where our long drive to
the south ends

with a population of around
400 thousand, is home to
Spaniards of Cuban origin in
The famous Biltmore
particular. If this trend
Hotel in Coral Gables
continues it is not difficult to
foresee that the Anglo-Saxons and the English
language will turn to minority.

Wheels & Roads

in just a couple of hours, I saw tens of Panameras,
Astons, Ferraris, Maseratis and Ferraris
declassifying brands like Mercedes, BMW, Audi and
even Corvettes to the ordinary car status. You eat
at one of restaurants and bars on the pavement
and suddenly a Ferrari instantaneously invades a
tiny parking spot a few feet from where you seat
and you smell the exhaust fumes of a powerful
engine.
Little Havana, with a population of 76 thousand,
as the name reveals is a neighbourhood with a
majority of Cuban Americans.

While touring this part of the city, we imagined
ourselves as natives, and visited La Camaronera
for a late Sunday lunch. In this humble seafood
America has not fully recovered from the global
restaurant and market we waited for about 40
financial crisis yet. However, even nowadays, Miami
minutes to get a small round table for four. It was
is a perfect example of American wealth. After
worth eating though. Among the different tastes we
touring the region for a couple of days, you get
tried, I liked the Empanada most, pastry filled with
used to super-rich neighbourhoods, like Biscayne
shrimps, paprika and vegetables and deep fried. In
Bay, where you can park your 100 million dollar
the same evening we met our friends, from
plus mega boat in front of your house, like poorer
Mississauga for an early new-year dinner in
people do with their cars.
Versailles. We enhanced our experience about the
Cuban and Latino cuisine in this historic place.
Versailles, arguably the best Cuban restaurant on
the planet opened its doors in 1971 by serving
Cuban exiles in Florida. And even today, it is an
important meeting point of the Cuban community
in Miami. The most memorable dish I ate here was
Enjoying the last rays of the
A cruise ship leaves Miami for a
sunbefore returning to the cold
Caribbean Itinerary
“Seviche”, raw fish marinated and cured in lime
North
sauce. Despite the vibrant atmosphere and long
waiting times, I was not convinced that this place
The South Beach in Miami Island is a vibrant place
was the best you can have as a Cuban restaurant.
with its numerous restaurants and bars especially
after sunset.
We continued to explore Miami with Coconut
Grove ve Coral Gables, two neighbourhoods with
The Ocean Drive, a 2.1 km thoroughfare
the finest examples of Spanish colonial architecture
separating the magnificent South Beach from the
town is the heartbeat of the famous city. In this
neighbourhood and along the Ocean Drive, there
are some 800 buildings representing the “Art-Deco”
style from the 20’s and 30’s under protection.
Ocean Drive is occupied by people watchers in the
evening hours and a parade of super luxury cars
fills the narrow street at any time of the day. Here,

Trying a Cuban cigar before dinner in
South Beach, Miami
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Returning Home

Mini Paella may be a good
starter

Super luxury cars, like this
Aston Martin are part of the
scenery in Ocean Drive of South

must definitely be in your itinerary.
Obviously we added a beach visit every day during
our stay in and around Miami.
The Florida Keys (The Keys)
Subjectively speaking, the most memorable part of
our Florida visit was our drive to the Florida Keys.

On our way back home, we visited Palm Beach,
known to be the richest town in the USA and
originally built as winter escape for Floridians. Here
we met a friend of us from Turkey as he and his
wife were visiting his son. This was an
extraordinarily happy meeting.
We did not miss a visit also to Daytona, with its
famous NASCAR Racetrack that can accommodate
160,000 spectators and with a century-old history.
When we returned home, we had 5,817 trouble
free kilometers behind us.
Our Road Mate

The Florida Keys are Coral reef islands stretching
from the southern tip of Florida into the Gulf of
Mexico and connected by natural and artificial
bridges. The islands offer a truly natural beauty and
spectacular sceneries. For a car buff, driving on this
route is an experience of a lifetime. When we
We quickly visited the Nacar
Racetrack in Daytona Beach
reached Key West, a town at the southern tip of the
continental USA, we were 2,624 kilometers away
from our home in Mississauga, Ontario.
Dodge Grand Caravan, with its 3.6 liter newOn our way to Key West, we took a beach break in generation V6 Pentastar engine and with 286 HP
Bahia Honda, the most important state park in the output mated to a six-speed automatic
transmission, was an excellent long-range people
Keys.
mover and perfectly suited with this “ultra-long”
drive. Our average fuel consumption was around 12
In Key West, a 300-km drive from Fort
liters. Even if the market shares of minivans in
Lauderdale, we visited the Hemingway Home,
decline in Canada and the USA, the Grand Caravan
which is a museum and where the famous author
is still number-one choice for tens of thousands of
Ernest Hemingway lived in the 1930’s. Even if
Hemingway left this world several decades ago, his families. This vehicle also represents one of the
milestones in the history of automotive innovation
40-50 beloved cats (namely the grandchildren of
and rescued Chrysler from a total collapse in early
Snowball, the six-toed cat a ship’s captain gave
Eighties. Thanks to an iconic figure, Mr. Lee
Hemingway). Those cats “circumnavigate” the
Iacocca.
house and do not care much about the visitors.
There is even a cat cemetery in the backyard.
A Revolutionary Solution to Nasty Canadian
Ernest Hemingway named all of his cats after
Weather
famous people and the Museum Administration
follows that same tradition today.
The most difficult part of this trip was returning
Key West is about 150 kilometers away from the
Communist Cuba. The nearest Wal-Mart is further
away.

from the sunny beaches of Miami to the nasty
weather of Southern Ontario in about 36 hours.
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On our way back home through
the Appalachian Mountains in
West Virginia

Wheels & Roads

www.versaillesrestaurant.com
http://www.fla-keys.com
http://bahiahondapark.com
http://www.hemingwayhome.com
www.chrysler.ca

Varol Karslioglu is a Certified Travel Manager
licensed by TICO (Travel Industry Council of
Ontario). He is a partner and Marketing
I am so jealous of the beautiful weather in the
Director of ATS Academy Travel Services Inc.,
Deep South. Well, here is my solution to this
problem: Rotating the 9,000 km-long Canadian -US in Toronto, a TICO-registered travel company.
border 90 degrees would give us our fair share of
Varol is also a columnist and North American
sun and warm weather, provided we convince our
Reporter of Otohaber, Turkey’s first weekly
big neighbour.
car magazine.
For more information, you can visit the
following websites:
www.visitflorida.com

No part of this article or the pictures included
in this article can be used without prior
written consent of Varol Karslioglu, the
author. (varol@rogers.com)

www.miami.com
http://www.garciabrothersseafood.com
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Bunu Biliyor muydunuz?

Hazırlıyan: Melek Ökten
Aşağıdaki sözleri söyleyen kişi kimdir?
Bir gün yolunuzu kaybederseniz, bir çocuğun gözlerinin içine bakın.
Çünkü bir çocuğun bir yetişkine öğretebileceği 3 şey vardır:
1 – Nedensiz yere mutlu olabilmek
2 – Her zaman meşgul olabilecek bir şey bulmak
3 - Ve elde etmek istediği şey için tüm gücüyle savaşmak.

Cevap: PAULO COELHO
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A Pathetic Smile

Be Un-Reasonable

Dr. Mehmet Danış,
DDS, MSc, BSc, Captain (Ret.) CF

I

won the Atacama Desert Race in Chile. I guess this
was finished. Nothing left. I was so dehydrated, I
was my turn to pay the dues.
could not even shed a tear.
As I always believed, ultra-marathons are an
In the middle of the Sahara Desert, I had run out of unforgiving sport. Sometimes the best you can
water, food, and hope.
hope for is not to vomit on your shoes. “I guess
that’s why they call these adventure races” I kept
The only thing I had not exhausted was the
telling myself. I tried to put things in perspective.
kilometres of sand between me and the finish line
of this race. The last time I had peed was a day ago But every time I tried to swallow some of the
and it was pitch red. There was nothing around me sparse water I had left, my stomach acted like a
trampoline and out came the precious liquid from
taller than a snake to cast a shadow where I could
my mouth, onto the desert sand. I was sick, my
seek refuge from the sadistic sun. I kept walking
stomach had revolted, life was terrible. Nothing else
on, but not because I was brave or determined.
mattered.
Poor me.
Standing still just hurt more than walking, so I
walked on. I could not give up, but I did not want
to go on. Maybe if I could last just a few more
hours, the sun would start to set. Maybe then I
would be saved. Maybe, maybe not.

At that point, this movie took a funny and cruel
twist. Funny for the spectator, cruel for me. While I
was attempting to die, I noticed a pair of runners
catching up to me in the distance. They both wore a
blinding grin on their sweaty but determined faces.
It had been only a day ago that I was winning the
A mirage ? Who could still be behind me ? I was
250 kilometres Sahara race.
barely walking. A couple of things about these two
troubled me; One, they were wearing large
Having finished first place in both early stages,
annoying grins on their sweaty faces. Very odd for
Victory was mine, to keep or to loose.
anyone running a gruelling, torturous desert
And believe me I lost it gloriously. Waking up on
marathon. Two, they were holding hands… Now,
the third day of the 6 day race,
brotherly love, camaraderie or whatever you want
to call it is one thing. But holding hands in a desert
I knew something was terribly wrong. An ugly
marathon is just as disturbing as having a smile on
feeling in my gut was the beginning of the end. The
your face while doing it.
death to any hope of winning my second
consecutive desert ultra-marathon.
The punch line to this joke, or revelation came
quickly. When they caught up to me we exchanged
I remembered, only months ago, watching other
words of encouragement `good job, keep
runners get dysentery or other bacterial trouble as I
going, looking strong and so on.
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With their hands fused together, one runner was
enjoy then as much as possible as they slide
looking keenly ahead into the sand dunes, the other between your fingers. But as well, the terrible
was not, as he was literally and completely blind.
moments and failures are fleeting as well.
After almost 3 days and 100 km of running across
the hottest desert on the planet these two had not
given up. Perhaps because one could not see the
impossible distance, the terrible obstacle that still
stood between him and the finish and the other
could, but did not perceive it. Perception is
everything.

I realized at that miserable moment, under the
African sun, that ones life

I felt pathetic. With my perfect eyes I might as well
have been a thousand times blind.

As the lead actor and director, we control in our
lives not everything but at least the most important
thing. We control what we will do. This revelation
forced upon me by a blind man opened my eyes to
the fact that in any moment in the script, deciding
to write the next line was up to me. My story, my
life could be written as I gave up on that desert or
as I kept going to the finish line undeterred. So I
kept walking. I would not win the race, but I would
finish. And I would one day return.

For I could not see anything past my own moment
of hardship, my small space in time.
My self pity and narcissism had intoxicated me into
a drunken stupor. It was a rude awakening.
That day I was given sight by a blind man and his
guide. Like ghosts they came

is not unlike a movie script. Where one moment,
one disaster, is merely one scene among many.
Where the plot can twist and turn and fortunes may
change in the blink of an eye.

As I forced one slow painful step after another, a
verse by Helen Keller provoked a smile on my sun
burned face. “The most pathetic person in the world
If not for a mere photograph, I would have believed is some one who has sight but no vision”. It was
the first time I had smiled in a long time.
that they were mere hallucinations.
Upon me and vanished as swiftly as they had
appeared.

Products of heat stroke and exhaustion. A mirage.
Life is fluid like the sands, for better or worse. You
can never bank on the good times. You can only

http://mehmetdanis.blogspot.com/
Home/Ana Sayfa

ANNOUNCEMENT
SOFA 2013 Call for Artist Applications
TCF is pleased to partner with Armaggan Art and Design Gallery to showcase Turkish
contemporary art at the Sculpture Objects and Functional Art - SOFA Chicago fair on
October 31 - November 3, 2013.
Having presented the works of 32 Turkish contemporary artists at SOFA since 2007, TCF
joined forces in 2012 with Armaggan Art and Design Gallery, which provided pro-bono curatorial and
logistical services to the TCF SOFA-Chicago exhibition.
This year, Armaggan Art and Design Gallery decided to participate in SOFA Chicago and sponsor the
Turkish display at this leading art fair, as part of its vision to support and promote young Turkish artists
and designers. TCF and Armaggan Gallery will also present a special tribute to the late Burhan
Dogancay, as part of the SOFA Lecture Program.
Turkish artists who are interested in participating in SOFA Chicago are invited to send their applications
to armaggangallery@gmail.com by May 16, 2013. For more information on how to apply, please visit the
Gallery's website.
Home/Ana Sayfa
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Bir şişe süt, iki ekmek, bir Yeni Asır!
Sevda Başarır
musicandartschool@yahoo.ca

Apartman çocuğuyduk. İzmir’de.
Sokaktan içeri girmek bilmezdik. Gece 10‘da bile
bisiklete doyamazdım. Annem balkondan seslenirdi:
“Yeter artık! Bak baban da kızıyor!”
Babamın da pek kızdığı yoktu hani. Apartmanımız:
Arzu Apartmanı. Sekiz katlıydı. Kocaman balkonlu,
kocaman mutfaklı, dört odalıydı. Her katta bir aile
yaşardı.
Üst katımızda Karadeniz’li genç bir aile vardı ve iki
küçük çocukları vardı. Tuğçe ve Aytuğ. Onlar Duuçe
ve Adduğ diye seslenirlerdi çocuklarına. Biz
sevimlilik olsun diye ‘Edi’ ve ‘Budu’ derdik o tatlı
çocuklara. Bir gün kapılarını çalıp ‘biraz Budu’yu
sevmeye geldim!’ dediğimde kadın bana gidip ütüyü
getirmişti. “Al udu, sev! Demişti. Sonra birlikte çok
gülmüştük. Fıkra gibi değil mi? Ne kadar güzel
insanlardı!. İçten, çalışkan, dürüst, temiz. Öteki
komşumuz Fatma Teyze. Kazak satardı, çocuklarını
okutmak için. Ege köylüsüydü. Onun konuşması da
bize çok hızlı ve enteresan gelirdi. Ve alt komşumuz
Kayseri’li Firdevs Teyze. Salyangozum onun
balkonuna uçuvermişti rüzgardan. Tam o sırada
Firdevs Teyze de uzaklara dalmıştı alt katımızdaki
balkonunda. Bir çığlık! Derken ezivermişti zavallıyı.
Bu kez ben bir çığlık atmıştım “Gitti benim
salyangozum! Ama ben onu besliyordum!”
demiştim. Küsmezdik hiç. Biraz tutucuydular diğer
apartman sakinlerine oranla. Ama onlar da çok
erdemliydiler ailecek. Kızları çok güzeldi ve fıstık
gibi gezerdi. Güler yüzlü, yardımsever insanlardı.
Mithat amcamız vardı bir de. Balkonda sürekli
Tommiks-Teksas okurdu. Çok sinirliydi. Ama hiç
kimsenin kimseye zararı yoktu. Dünyalar güzeli
Seher Teyze. Gürcü’ydü o da. Sarışın, mavi gözlü.
En yaşlısı da oydu belki mahallede. Babamın
dükkan komşusu Santo vardı Yahudi. Çok güler
yüzlüydüler. Karısının askerlik anıları çok ilgimizi
çekerdi.

sulanırdı. Sonra katlanan masalar açılırdı. Yavaş
yavaş balkonlara çıkardı millet. Film izler gibi etrafı
izlerdik. Balkona çıkan komşularla sohbetler edilirdi.
Bu arada yiyecek içecek alışverişi yapılır. Yollara,
yıldızlara, kapı önünde kurulan pazara bakılırdı.
Hatta bir yazlık sinema vardı. Onun sesi başlayınca
artık içeri geçme zamanıydı çünkü çok
gürültülüydü. Bir de Küçük Emrah filmi varsa
yandıydık! Kaç kaçabildiğin kadar içerilere. Güzel
filmler de gelirdi arada. O zaman çiğdem ve gazoz
sefası! Bir de minder kiralardık. Tahta
sandalyelerde rahat edebilmek için. Gala gecesi
diye bazı sanatçılar da misafir edilirdi bu sinemada.
Nicolas Cage değil belki ama İlyas Salman örneğin.
Balkon kültürü anlatılmaz, yaşanır!. Her evin
öyküsünü gözlemek mümkün bu balkon
yaşamından. Mangalcılar, erken yatanlar, birinin
yolunu gözleyenler, kağıt oynayanlar, bulmaca
meraklıları, evdeki kavgadan kendini dışarı atanlar,
serinlemek için gecenin bir yarısında uyananlar,
depremden korkup sabahlayanlar… dedim ya
anlatılmaz ve yaşanır!. Bana kalırsa balkonun en
değerli eşyası da “sepet”ti. Genellikle haşır olurdu
bu sepetler ve bir ip ile balkon demirine bağlanırdı.
Bir mandala para tutuşturulur, liste ile birlikte
sepete konur (çoğu kez listesiz) boş süt şişeleri ile
aşağı sallanırdı. Bakkal, içerideki işi hafifleyince
malzemeleri sepete koyardı. Bir de bu sepetler biz
sokakta oyun oynarken susuzluktan kuruyunca
soğuk su, dörde bölünmüş limonlanmış hıyar,
karpuz… vs taşımaya yarardı. Annelerimiz hepimize
yetecek kadar sallardı aşağıya.
Gevrekçi, boyözcü, midyeci, eskici, kağıtçı, sütçü,
klorakçı, hurdacı, bohçacı, hatta o İzmir sıcağında
ayı oynatıcı… hep birileri geçerdi sokaktan…
Bilemiyorum balkonlarda bugün de sepetler var
mıdır? O bakkal amca süpermarket oldu mu? Yazlık
sinemanın yerine hangi apartmanlar dikildi?
Bildiğim ve üzüldüğüm şey, birlikte içiçe yaşamayı
bu kadar güzel becerirken nasıl oldu da herkes
“önce ben!” demeye başladı?

‘Balkon hayatı’ diye bir şey vardı İzmir’de. Akşam
üstü olunca cosss! diye bir kova su dökülür, çiçekler Memleketim, İzmir’im, mahallem, komşularım
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derdik eskiden. Eski dediğim de öyle çok eskiler
değil. Seksenlerin sonlarıydı. Şimdi herkes
kimliğinden ötürü birbirine öfke duymaya başladı.
Çerkez, Çingene, Türk, Kürt, Egeli, Karadeniz’li,
Kayseri’li, Azeri, Yunanlı, Yahudi… birlikte ne güzel
yaşıyorduk!. Misler gibi de geçinip gidiyorduk.

Balkon yok, bakkal yok, yazlık sinema yok, gazoz
da yok! Biz buradayız ama!
Aynı hoşgörüyle, birbirimizi anlayarak - severek
yaşayacağımız güzel günler dilerim herkese.
Home/Ana Sayfa
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Asumanca Lezzetler

Kuru Börülce Salatası
Asuman Dinçer

Sevgili Telve Okuyucuları,
Dergimizin Nisan sayısında, hazırlanışı çok kolay ve sağlıklı bir salata ile yine sizlerleyim.
Vaktiniz varsa kuru börülceyi haşlayarak, vaktiniz yoksa da konserve börülceden yapabileceğiniz çok
lezzetli ve sağlıklı bir salata. Ben içine haşlanmış mantar, kornişon turşu ve biberli yeşil zeytin koyarak
zenginleştiriyorum ama sadece yeşillikler ile de hazırlayabilirsiniz.
Püf noktası; konserveden yapıyorsanız, soğuk suyun altında biraz yıkadıktan sonra iyice kurulamanız.
Kurulama işlemini haşlayarak yaptıysanız da uygulayın. Böylece, yağın, limonun ve tuzun börülcelere
daha iyi tutunmasını sağlamış olursunuz...
Malzemeler:

 1,5 su bardağı kuru börülce ya da 1 kutu konserve börülce (black eye beans)
 250 gr. mantar
 Yarım demet dereotu, maydanoz
 150 gr. biberli yeşil zeytin
 150 gr. kornişon turşu
 1,5 limonun suyu (1/2 limon mantarları haşlamak için,
1 limon da salatanın içine)

 2 diş sarımsak
 Zeytinyağı
Tuz
Hazırlanışı:

 Börülceyi 1 gece suda bekletin, ertesi gün üzerini geçecek kadar su koyduğunuz tencerede iyice
yumuşayana kadar haşlayın.
 Ayrı bir tencerede, 4'e bölünmüs mantarları, icine yarım limon suyu sıkılmış kaynar suda haşlayın.
 Haşlanmış börülcelerin suyunu süzüp kurutun, karıştırma kabına alın. Haşlanan mantarları, kücük
doğradığınız kornişon turşusunu ve halka halka doğranmış biberli zeytini ekleyin.

 İnce doğradığınız dereotunu ve maydanozu da da ilave ettikten sonra, 1 limon suyu, dövülmüş
sarımsak,zeytinyağı ve tuzu da ekleyip iyice karıştırın.

Servis tabağına alıp, üzerini közlenmiş kırmızı biber ve yeşil zeytinle süsleyerek servis yapın.
Afiyet olsun.
http://www.arnavutcigeri.blogspot.com/
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April 23rd 2013, National Independence and Children’s Day
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Dr. (méd/tıp) İlhami Gökçen
ilhamigo@hotmail.com

It is again April and April is the cruellest month* says the poet T. S. Eliott. Yet, for Turkish

people it is the month of joy and celebration since on April 23rd, 1920 the first Turkish Grand National
Assembly was opened in Ankara and this “National Independence Day” is celebrated every year. Since
1927, it is also commemorated as Children’s Day.
Like in the case of April 2012, this celebration calls for an April 23rd children’s song again. I have
selected the following tunefull song by İstemihan Taviloğlu (1945-2006), a Turkish composer and music
educator. It could be listened to on Youtube.
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Elele verelim lal lal lal lal la (Lets hold hand in hand lal lal lal lal la)
Güneşe erelim lal lal lal lal la (Lets rise up towards the sun lal lal lal lal la)
Şarkılar söyleyelim haydi çocuklar (Lets sing songs, oh you children)
Elele verince lal lal lal lal la (When holding hand in hand lal lal lal lal la)
Güneşe erince lal lal lal lal la (When rising up towards sun lal lal lal lal la )
Şarkılar söyleyince işte çocuklar (When singing songs, oh you children)
Yıldızlar uyansın gülüşümüzden (Let the stars awaken with our laughter)
Çiçekler boyansınlar sevincimizden (Let the flowers turn colourful with our joys)
Rengarenk bayram olsun (Let the festivities become all colourful)
Yirmi-üç nisan (Twenty-third of April)
Yıldızlar uyandı gülüşümüzden (Stars awakened with our laughters)
Çiçekler boyandılar sevincimizden (Flowers turned colourful with our joy)
Rengarenk bayram oldu (Festivities became multi-coloured)
Yirmi üç nisan (Twenty-third of April)
-------------------------------------------------------(Türkçesi)
23 Nisan 2013, Ulusal Eğemenlik ve Çocuk Bayramı
Nisan geldi yine. Şair, T. S. Eliot, Nisan en insafsız aydır der. Diğer taraftan bu ay Türkler için bir
sevinç ve bayram ayıdır çünkü 23 Nisan 1920’de, ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi açılışı yapılmıştır ve Millî
Eğemenlik Bayramı olarak kutlanır. 1927’den beri bu aynı zamanda bir Çocuk Bayramı olarak
kutlanmaktadır.
Geçen 23 Nisan 2012’de olduğu gibi, yine bir 23 Nisan Çocuk Şarkısı’nı gerektirir. Ben İstemihan
Taviloğlu (1945-2006)’nun (bir besteci ve öğretici) ahenkli bir 23 Nisan şarkısını seçtim. Youtube’da
bulunup dinlenilebilir.
(Notası ve sözleri yukarda)

* April is the cruellest month, breeding / Lilacs out of dead land, ...

Sources:
Aydın İlik (Derleyen). Şiirlerle ve Şarkılarla 23 Nisan. Ankara: VakıfBank Yayını, 1990., p. 100-1.
T. S. Eliot. Selected Poems, 1909-1962. London: Faber and Faber Ltd., 1963., p. 63-5.
Türk Ansiklopedisi, vol. 12, p. 101.
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Bülbül Ne Yatarsın Bahar Erişti...
Melek Ökten

Sen çocuğum.
Eskiyi unut,
Yeni yolu tut,
Türklüğe umut,
Sen ol çocuğum.
Bizi kurtaran,
Öndere inan,
Sözünü tutan,
Sen ol çocuğum.
Bahar gelince ben hep böyle olurum:) Dört
Küçüksün bugün,
mevsimin ayrı güzelliği var tabii, ama baharla
Yarın büyürsün,
birlikte doğa misali bizde uyanıyoruz sanki!
Her işte üstün
Yüzümüze gün geçtikçe daha ısıtarak, daha bir sarı Sen ol çocuğum,
Çalışıp öğren,
vuran sabah güneşi ile, insanın ruhu coşuyor
Her şeyi bilen
canlanıyor, daha bir başka gözle bakabiliyoruz
hayata. Ağaçlar tomurcuklanıyor, dallarındaki kuşlar Yurduna güven
Sen ol çocuğum.
birbirine kimbilir hangi aşk nağmelerini şakıyor!
Dereler daha bir coşkuyla akıyor. Gölde kuğular
HASAN ALİ YÜCEL
daha bir asaletle yüzerken, martılar daha bir
coşkuyla bağrışıp uçuşuyorlar.
Daha sonra eve gidince yalvar yakar abime
defalarca okutup ezberlediğim bu güzel 23 Nisan
Kış boyu evlerine kapanan insanlar akın akın
şiirini hala her okuyuşumda heyecanlanırım. Bu
dışarıda dolaşıyorlar. Çocuk parkları cıvıl cıvıl
güzel şiiri sevgili çocuklarımıza armağan ediyor,
oynayan çocuklarla dolup taşıyor. Benim için daima tüm çocuklarımızın geçmiş 23 Nisan Egemenlik ve
Çocuk Bayramlarını kutlarken, mutlu, sağlıklı, özgür
çok ayrı bir yeri olan, baharın ikinci ayı Nisan ise
aniden bastırıp ama kısa süren Nisan yağmurları ile ve barış içinde bir yaşam diliyorum.
melek@rogers.com

ıslanmak pahasına da olsa içimdeki bahar keyfini
azaltmadığı gibi, o yağmur sonrası pırıl pırıl açan
güneşi ve bir anda yemyeşil olan çimenleri
görmekle bahar sevincim, mutluluğum daha bir
katmerleniyor sanki:) Ama çocukluğumdan beri
Nisan ayını bu kadar çok sevmemdeki en önemli
neden 23 Nisan Çocuk ve Egemenlik Bayramı’mızın
bu aya rastlaması bence!..
İlk 23 Nisan bayramı anımı hayal meyal
hatırlıyorum. Yanılmıyorsam ben dört yaşlarında
idim. Rahmetli babacığım, ağabeyimle benim
elimizden tutarak, o zaman 1nci sınıfta olan
ağabeyimin okulundaki 23 Nisan törenine
götürmüştü. O gün rahmetli ağabeyimin okuduğu
şu 23 Nisan şiirini nasıl gururla ve gıpta ile
dinlediğimi anlatamam:
23 NİSAN
23 Nisan...
Yurdu koruyan,
Yarını kuran,

Değerli Telve okurları, bugün sizler için birkaç tane
de baharı anlatan şiirleri seçtim, umarım
beğenirsiniz.
Sağlıcakla ve sevgiyle kalın.
– Melek Ökten
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Bülbül Ne Yatarsın Bahar Erişti...
Bülbül Ne Yatarsın Bahar Erişti
Bülbül ne yatarsın bahar erişti
Ulu sular göl olduğu zamandır
Kat kat oldu gül yaprağa karıştı
Gene bülbül kul olduğu zamandır.
Gene bahar oldu açıldı güller
Figana başladı gene bülbüller
Başka bir hal olup açtı sümbüller
Aşıkların del'olduğu zamandır.
Gene bülbül bilir gülün halinden
Yeter deli oldum yarin elinden
Aşık aşıp gelir yaya belinden
Yardan bize gel olduğu zamandır.
Gene geldi türlü baharlar bağlar
Bülbül figan edip kamuyu dağlar
Türlü çiçeklerle bezenmiş dağlar
Ulu dağlar yol olduğu zamandır.
Karac'oğlan der ki geçti çağlarım
Meyve vermez oldu gönül bağlarım
Aklıma geldikçe durmaz ağlarım
Gözüm yaşı sel olduğu zamandır.
Karacaoğlan
***
İLKBAHAR
Yüzümü bulutlara kaldırıp
Dua eder gibi mırıldanıyorum
Kuşlarla, otlarla yıkanıyorum
Rüzgârla, ilkbaharla.
Güneş gözkapaklarımı ısıtıyor
Ah! Güvenilmez ilkbahar güneşi
Rüyada mıyım, gerçek mi bu
Hem var gibiyim, hem yok gibi.

Belki bir gün rüzgâr olurum ben de
Eserim başakların üzerinden
Kalbim bir yaz gününe karışsın isterim
Bir kuş cıvıltısında doğmak için yeniden.

Ataol Behramoğlu
***

BAHAR SARHOŞLUĞU
İki sevgilinin gülüşüne benzer
Bir nisan havsı değil mi esen?
Zincirlere, kelepçelere inat,
Kanatlarımı açmak zamanıdır;
Allahaısmarladık kaldırımlar.
Giyenler düşünsün dar elbiseyi;
Ölçülü sözü, hesaplı adımı
Ben kurtuldum kafeste kuş olmaktan;
Saltanat sürer gibi uçuyorum,
Erik ağacı gelin olduğu gün.
Hayranım bu şehrin bacalarına.
İrili ufaklı hep bir ağızdan,
Nasıl derinden gökyüzüne doğru
Bir türkü söylüyorlar öyle sessiz!
Dumanın daim olsun güzel baca!
Yuvası saçakta kalan kırlangıç,
Yavrusu dallara emanet serçe.
Derken camiler üstünde güvercin,
Minareler katından geçiyorum,
Gökyüzü mahallesi İstanbul'un.
Süt beyaz bir martıyım açıklarda,
Gemilere ben yol gösteriyorum,
Buğday ve ilaç yüklü gemilere.
Bir kanat vuruşta bulutlardayım;
Bir süzülüşte vatanım dalgalar!

Cahit Sıtkı TARANCI

Bir güney kentinde, bir kıyı kahvesinde
Başakların sonsuz salınışı
Burada, kendimle başbaşa
Ömrümü böylece tamamlayabilirim.
Bir kuşu dilinden hiç öpmedim
Belki bir gün öpebilirim
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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
- 416 962 9808 (Toronto)
Melek Ökten
- 905 542 9870 (Mississauga)
Nurcan Ökem
- 905 793 9107 (Brampton)
Oğuz Özkan
- 416 553 3475 (Scarborough)

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

Home/Ana Sayfa

Page 60

Volume 7, Issue 49

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:
321

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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