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Editör’den
Evnur Taran
telve@turkishcanada.org

Sevgili Okuyucularımız,

Dr. Haluk Özçelik, Sağlığımız köşesinde “Suyla
Gelen Sağlık” konusuna değiniyor..
Genç Film yapımcımız Metin Güler, TIFF’te
(Toronto Uluslararası Film Festivali) izlediği, Türk
Kadın Film Yapımcı ve Yönetmeni Somnur Vardar'ın
"Yolun Başında" isimli belgeselini tanıtıyor.

Kısa bir yaz tatilinden sonra Telve yazarlarımız yine
kalemlerine sarıldı.. Turkish Society of Canada, her
zamanki yoğun “Etkinlik, Plan-Program”
çalışmalarını sürdürüyor.. Bir hafta kadar önce,
“Ontario Culture Days”e Kilim Dokuma etkinliği ile
katılımımız beklediğimizin çok ötesinde ilgi ve
beğeni gördü. Bu etkinliğin yazı ve resimlerini
Telve’nin gelecek sayısında sizlerle paylaşacağız. Şu
günlerde TSC yönetim kurulundaki arkadaşlar ve
gönüllülerimiz “Geleneksel Bayram Yemeği”
hazırlıkları içindeler.. Programın detaylarını
dergimizin içinde bulacaksınız..

“Anadolu Ateşi”ni beklerken, grubun Kanada turu
organizasyonunu üstlenen Sortie Entertainment’in
kurucuları Hacer Türk ve Basri Yılmazer bu başarıyı
nasıl gerçekleştirdiklerini bizlerle paylaşıyorlar..

Elvan Eryöner Denizkuşu, Bülent Ortaçgil
şarkıları ile süslediği yazısına, “Yaz yaz yaaazz… Bir
kenara yaz…” başlığı ile renkli metaforlarına devam
ediyor..

Onur Ulu, Bilim ve Teknik köşesinde Alman
matematikçi, gök bilimci ve astrolog Kepler’i
tanıtıyor..

Aile ve Çocuk köşesinde Dr. Sevda Akıllı,
“Çocuklarımıza hangi dilde kitaplar okumalıyız,
hangi dilde kitaplar okumalarını teşvik etmeliyiz?”
konularında yazıyor..

Temmuz ayında toplumumuzun aktif gençlerinden
Emine Gizmen ve Fatma Yılmaz ile “Council of
Elders – Intergenerational Video Project”te birlikte
çalıştık. Yaşlılara yapılan haksız davranışları
Ottawa Büyükelçiliğimizde düzenlenen 30 Ağustos
Zafer Günü Kutlaması’na katılan Varol Karslıoğlu, belirlemek ve önlemek amacı ile yapılan bu
bizleri Kore Gazimiz Vahe Bedrossian ile tanıştırıyor, çalışmayı Emine ve Fatma’nın kaleminden
okuyacaksınız..
sayfalarına Toronto Üniversitesi’nde Türkoloji
Kürsüsü için Bağış Toplama Resepsiyonu’ndan
TelVergi’de Jerry Çopuroğlu yine ciddi bir konuyu
haberlerle devam ediyor.
ele alıyor: “Aile içi Mülk Devri”..
Prof. Dr. Mustafa Koç: “…Birgivi’yi, Bedreddin’i,
“Sessiz ve Kutsal Ot: Adaçayı!”… Sevda Başarır’ın
Ziya Gökalp’i orijinal kaynaklarından okuyabilecek,
yazısını okuyup da şimdi bir adaçayı demleyeyim
getirdikleri eleştirileri tarihsel konumlarında yeniden
dememek elde mi?..
değerlendirecek, katkıları kadar yanılgılarını da
çekinmeden konuşabilecek genç sosyal bilimcilerin, Yorgun bisikletçimiz Erkan Sarıoğlu artık yolun
bildiğimiz ve tekrar ettiğimiz ezberlerimizi bozacak sonuna yaklaştı.. Bu sayıda Nova Scotia turunu
çalışmalarını bekliyoruz…” Yazısının bu kısmını
anlatıyor..
Toronto Üniversitesi’nde kurulması planlanan
Halifax’tan Fısıltılarda Deniz Gülerman’dan duygu
“Türkoloji kürsüsü”ne bağlayan Prof. Koç’un dileği
yüklü bir hikaye daha: “Dört Bardak”..
inşallah gerçekleşir..

Bu ayki menü’müzde “zeytinyağlı patlıcan” var..
Asuman Dinçer, Kemer patlıcanından söz ediyor
ama, ben denedim, Toronto patlıcanları da Kemer’i
pek aratmıyor..:-)

Prof. Dr. Özay Mehmet, hassas bir noktaya
dokunuyor: “Kanadalı Türk Olmak”.. “…İcabında
Kanada’yı, icabında Türkiye’yi tenkit edebilme
cesaretini yakalayabilmezsen Kanada Türk’ü olabilir
Turkish Music Köşesinde, “Dumlupınar Marşı” ve
misin?”…
Dr. İlhami Gökçen ile 30 Ağustos Zafer
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Editör’den
Bayramı’nı Kutluyoruz!!
Wheels & Roads’da Varol Karslıoğlu, bu ay en
yeni Lincoln: Lincoln MKZ kullanıyor.. Yolculuk
Ottawa’ya.. Hhmm.. yemeği yine yol üstünde
yiyoruz.. Bancrof yakınlarındaki yol kenarı
satıcısının Fish and Chips’i müthişmiş!..
Melek Ökten, Şiir Köşesi’nde Tahsin Özmen’in en
son şiirlerinden “Gezi Parkı’nda Gençler”i (Haziran,
2013) okuyoruz..

Turkish Society of Canada’nın önümüzdeki
haftalarda arka arkaya gerçekleştireceği
etkinliklerde hep birlikte olmak dileği ile..

Home/Ana Sayfa

Boncuk Oyası (İçel)
Bead Work - Icel/Mersin Province

Home/Ana Sayfa
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OTTAVA’DA BİR 30 AĞUSTOS ZAFER GÜNÜ KUTLAMASI
Varol Karslıoğlu
varol@academytravels.com

Büyükelçimiz Sayın Rafet Akgünay ile Askeri
Ataşemiz Kurmay Albay Sayın Uğur Gökşen’in
takması, bu törene Kore ve pek çok ülkenin askeri
ataşesinin katılmasının gazimizi ne kadar mutlu
ettiğini ve duygulandırdığını görmek için orada
olmak gerekirdi.
Bu yıl da Vahe Bey ile aynı yolculuğu
gerçekleştirdik. Hem de neredeyse bir saat kalıp
hemen Toronto’ya dönmek üzere.

Vahe Bedrossian Kanada Büyükelçimiz Sayın
Tuncay Babalı ve Askeri Ateşemiz Kur. Alb.
Sayın Serkan Sevim ile birlikte

Diyasporada yaşayan bir Türk olarak, Kanada’ya

Bu yılki ziyaretimiz sırasında yeni Büyükelçimiz
Sayın Tuncay Babalı, Askeri Ataşemiz Kurmay
Albay Sayın Serkan Sevim, Kanada’daki
(muhtemelen) tek Türk vatandaşı Kore gazisine
yakın bir bir ilgi gösterdiler. Güney Kore Askeri
Ataşesi Albay Jang Min Choi ve eşi Bayan Choi
ise, Vahe Bey’in bir Kore gazisi olduğunu öğrenince,

geldiğimizden beri neredeyse her yıl 30 Ağustos
Zafer Günü için Ottava’nın yolunu tutmak benim
için “olmazsa olmaz” bir alışkanlık. Bu yazımda,
özellikle, 2009 yılından beri bu alışkanlığın parçası
haline gelen kıdemli bir dostumdan ve büyüğümden
bahsetmek istiyorum.
Seksenyedi yaşındaki Kore gazimiz Vahe
Bedrossian ile olan dostluğumuz, beş yıl öncesine
kadar uzanıyor. Biraz da rastlantı sonucu, Vahe
Bey’in bürokrasi ile yaşadığı bir dizi talihsizlik
yüzünden alamadığı Kore madalyasını Türkiye’den
alıp getirmek bana kısmet oldu. 30 Ağustos 2009
tarihinde, Ottava’da, Büyükelçilik Rezidansı’ndaki
törende Vahe Bey’e madalyasını o zamanki

Kore Askeri Ateşesi Jang min Choi ve eşi
Vahe Bey ile ülkelerinin tarihine bir yolculuk
yaptılar

Yazdan kalma hairka hava, resepsiyonun
residansın bahçeinde yapılmasına izin verdi

önce küçük bir şok yaşadılar. Bu genç çift, altmış
küsur yıl önce ülkeleri için çarpışan gazimizi
büyükelçilikten ayrılana kadar yalnız bırakmadılar.
Resepsiyonun kısıtlı süresi içinde yaşayan tarih
Vahe Bey, saatlerce anlatmakla bitmeyecek
anılarının çok küçük bir bölümünü paylaşabildi.
Koreli albay, arabanın kapısını açarak Gazi
Bedrossian’ı bizzat uğurladı.
Yolda gelirken, altmış yıldan uzun bir süre önce
başlayan ve hala bir barış antlaşmasına
bağlananamış olan bu savaşı düşündüm. Dünya
çapında tanınan, Hyundai ve Samsung gibi
markalarıyla ileri bir sanayii ve bilgi toplumu olan
demokratik Güney Kore ile, halkına çimen
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OTTAVA’DA BİR 30 AĞUSTOS ZAFER GÜNÜ KUTLAMASI
örneğindeki gibi iki ülkenin bir gün birleştiğini
görmeye ömrümüz yetse de, toplumsal
entegrasyon ve halklar arasındaki sosyal ve
ekonomik uçurumun kapatılması herhalde bir kaç
kuşak sürecek.
Hem Türkiye Cumhuriyeti, hem de Güney Kore
yetkilileri’nin, bu iki ülkenin ortak hedefleri için
savaşmış bir askeri onyıllar sonra da unutmayarak
Ottava'daki bir 30 Ağustos günü daha
anılarda yerini alırken

gösterdiği saygı beni bir kez daha duygulandırdı.

yedirecek kadar perişan bir durumdayken yine de
nükleer silahlarıyla dünyayı tehdit etmekten
çekinmeyen Stalinist diktatörlük Kuzey Kore
arasındaki müthiş farkı anımsadım. Almanya

- Fotoğraflar: Varol Karslıoğlu
Home/Ana Sayfa

TÜRKOLOJİ KÜRSÜSÜ BAĞIŞ TOPLAMA RESEPSİYONU
Varol Karslıoğlu
varol@academytravels.co

Gecenin onur konuğu Kanada Büyükelçimiz Sayın Tuncay Babalı konuşurken

gereken kaynak bir kaç milyon doları bulabiliyor.
Ancak ilk adımı atmak, Hem Kanada Türk Toplumu
alan Toronto Üniversitesi’nin gündeminde Türkiye
hem de Toronto Üniversitesi’ne bağlı ve bu
ile Kanada arasındaki bağları güçlendirecek bir
aşamada sağlanacak destek, Türk tarafındaki
proje var. Önceki Başkonsolos Sayın Levent Bilgen
toplumsal istek ve iradeyi ortaya koyması açısından
zamanında başlayan üniversite bünyesinde bir
çok önemli idi. Toronto Üniversitesi’nin, Türk
Türkoloji Kürsüsü kurulmasına yönelik çalışmalar,
tarafının toplayacağı bağış miktarına eşit bir
şimdiki Başkonsolos Sayın Ali Rıza Güney’in
kaynağı projeye aktaracağını açıklamış olması,
imzaladığı bir çerçeve anlaşmasıyla yeni bir boyuta
Kanada-Türk toplumuna sadece maddi değil
taşınmış oldu. Bu amaçla 21 Eylül’de Toronto’da bir
manevi açıdan da önemli bir sorumluluk yüklemişti.
bağış toplama resepsiyonu düzenlendi.
Kanada Büyükelçiliğimiz ve Toronto
Bu boyutta bir projenin hayata geçmesi için

Dünyanın en saygın eğitim kurumları arasında yer
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TÜRKOLOJİ KÜRSÜSÜ BAĞIŞ TOPLAMA RESEPSİYONU

Toronto Başonsolosumuz Sayın Ali Rıza Güney geçen yıl
imzaladığı çerçeve anlaşmasıyla projeyi daha ileri bir boyuta
taşıdı.

Kanada-Türk toplumunun üyeleri katılımlarıyla projenin ilk
aşamasına gerekli desteği verdiler

Başkonsolosluğumuzun öncülüğünde, sponsorlar ve uzun soluklu projenin ilk aşaması olan; Türkiye
gönüllülerin işbirliğiyle aylardır süren hazırlıklar çok araştırmaları konusunda bir doktora öğrencisine
başarılı bir finale ulaştı.
burs katkısı sağlayacak kaynağın toplandığı
21 Eylül’de, Toronto Üniversitesi’ne bağlı Club
açıklandı.
House’daki resepsiyona ikiyüzelliye yakın kişi
katıldı. Kanada Büyükelçimiz Sayın Tuncay

- Fotoğraflar: Varol Karslıoğlu

Babalı’nın onur konuğu olduğu resepsiyonla bu

Home/Ana Sayfa

Fotoğraf: ©Serdar Yılgören

Home/Ana Sayfa
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Sınırları Zorlamak
Profesör Dr. Mustafa Koç
Ryerson Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
Toronto-Kanada
mkoc@ryerson.ca

Sınırlar oldum olası ilgimi çekmiştir. Ontario gölünü
ilk kez gördüğümde, gölün maviliği kadar, “karşı
sahil Amerika” diyen arkadaşımın duyurusundaki
ufuk çizgisi de heyecanlandırmıştı beni. Bodrum’da
“karşı sahil Kos” dediklerinde olduğu gibi. Sınırlar
bir şeyin bittiği, yeni bir şeyin başladığını anımsatan
uyarılar. Ekinoks’dan, ufuk çizgisine, sınır boyundan
tan yerine kadar, sınırlar bana başlangıcın ve sonun
diyalektik bütünlüğünü çağrıştırıyor.
Son yıllarda bazı büyüklerimi ve dostlarımı
kaybetmek beni başka bir sınır kapısını, mezarlıkları
daha sık ziyaret etmeme neden oldu. Mezar ziyareti
bana sadece artık yaşamayan bir insanın anılarını
yad edeceğim bir mekan değil, aynı zamanda,
yaşamın anlamı kadar ölümün sırrını da
düşündüğüm bir sınır kapısı gibi geliyor. Bu merak
duygusuyla, sadece artık aramızda olmayan
büyüklerim ve dostlarım kadar, hiç tanımadığım
insanların da mezarlarını ziyaret ederken “karşısı
Amerika” dediklerindeki merakı duyuyorum. Bu
yazki Türkiye seyahatimde gerçekleştirdiğim iki
mezar ziyaretini ve kafamda bıraktıkları soruları
paylaşmak istiyorum sizlerle.

onunla koyun koyuna Şeyh Bedreddin’i, onların
yanıbaşındaki türbede Sultan İkinci Mahmut,
Abdülaziz ve İkinci Abdülhamid’i dilimin döndüğünce
anlatmaya çalıştım. Bu yanyana mezarlar farklı
devirleri, farklı ideolojileri ve farklı tarih yorumlarını
bir araya getiriyordu. Reformcu Sultanlar,
kimilerince tutucu, kimilerince milli kahraman olan
bir başka Sultan’la yanyana yatarken, kapılarının
eşiğinde kimilerince devrimci, kimilerince
Osmanlı’nın kanına susamış bir isyankâr, onun da
yakınında kimilerince modern Türkiye’nin
kurulmasında büyük rol oynamış bir sosyolog, ya da
kafası karışık bir Kürt aydını; hep bir arada.
Meksikalı arkadaşımın bu karmaşık tarihten ve
uzlaşmaz tarihçilikten bir şey anladığını
sanmıyorum. Ama sorusu çok anlamlıydı “nasıl bu
kadar yakın ve bu kadar uzak olabiliyorlar?”
Çemberlitaş’taki mezarlığı terk ederken arkadaşımın
sorusu kafama takılıyordu.

Bir başka sıcak hafta sonu, bu kez İzmir’de,
herkesin gittiği sahil kasabaları yerine içerilere,
dağlara doğru bir yolculuk yapma hevesi ile
Bozdağlar’ın eteklerinde küçük bir kasabaya Birgi’ye
yolum düştü. Dünya kültür mirasları arasında adı
geçen Birgi’nin bilinen tarihi 3000 yıla ulaşıyor.
Meksikalı sosyolog arkadaşım İstanbul’a geliyorum
Frigya, Lidya, Pers, Roma ve Bizans uygarlıklarının
dediğinde, ben Bodrum’dayım sana iyi eğlenceler
demek zor geldi nedense. En azından bir günlüğüne izlerini bıraktığı Birgi 13-14üncü yüzyıllarda
Aydınoğlu Beyliğinin başkenti olmuş. 1390’da
olsun rehberlik etmeye karar verdim. Mutat
Osmanlı egemenliğine geçen Birgi 1402’de Yıldırım
Sultanahmet turumuzdan sonra Çemberlitaş’a
doğru yürürken, arkadaşıma ilk Türk sosyoloğunun Beyazıt’ın Timur karşısındaki yeniligisinin ardından
Şeyh Bedreddin’in müridlerinden Torlak Kemal’in
mezarını göstermek geldi aklıma. Türk Ocağı’nın
liderlik ettiği isyanlara sahne olmuş. 1426’da tekrar
avlusunda Ziya Gökalp’in mezarını, neredeyse
Osmanlı idaresine geçmiş. Çakırağa Konağı, Ulu
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Sınırları Zorlamak
Bu yüzden, Toronto Üniversitesinde, Kanada’nın en
köklü, dünya çapında tanınan bir eğitim kurumunda
Turkish Studies bölümünün açılma olasılığını
duyduğumda gelecek kuşak bilim insanları adına
heyecanlanmadan edemiyorum. Orta Asya’dan
Balkanlar’a uzanan bir coğrafyada iz bırakan bir dil,
Birgi’ye gitmişken İmam-ı Birgivi’nin mezarını da
kültür ve tarih mirasına sahip çıkacak bu program
ziyaret etmeye karar veriyorum. Birgivi Mehmet
Kanada’da bir ilk. Türkçe dilini kullanan 200
Efendi Kanuni döneminde yaşamış bir din adamı. 51 milyonun üzerinde insanın yararlanacağı, Türk
yaşında veba salgınında öldüğünde ardında 60
tarihini folklorunu ve kültürünü tanımak isteyecek
kadar eser bırakmış. Bir süre İstanbul
her Kanada’lıya bir giriş kapısı sunacak, bu
medreselerinde ders verdikten sonra, İkinci Selim’in konularda derinlemesine çalışma yapacak tüm bilim
hocası Ataullah Efendi’nin Birgi’de yaptırdığı
insanlarına arşiv ve kitaplık olanağı sağlayacak,
medresede dersler vermeye başlamış. Sokollu
çocuklarımıza ve diğer Kanada’lı gençlerin eğitimine
Mehmet Paşa’nın akıl danıştığı Birgivi Şeyhülislam
katkıda bulunacak böyle bir oluşumu desteklemek
Ebussud Efendi ile para vakıfları konusundaki
önemli bir toplumsal görev. Elbette bu hizmetleri
tartışması ile de tanınıyor. Osmanlı’nın gerileme
veren dernek ve kuruluşlarımız var ve faaliyetlerine
döneminin başlarında eserlerini kaleme alan Birgivi de devam edecekler. Ancak sivil toplum örgütlerinin
İslam ülkelerindeki gerilemenin nedenlerini arayan bir üniversitenin sahip olduğu maddi olanaklara,
bir düşünür. 1560’da kaleme aldığı bir yapıtının
bilimsel özerkliğe, ve kamusal meşruiyete
önsözünde “...Öyle bir zamanda bulunuyoruz ki;
ulaşmalarını bekleyemeyiz.
cehalet meşhur, ilim ise sözü edilmeye değmez
olmuştur. Bazı kimseler, hurafeleri ve dinin
Her konuda olduğu gibi bu konuda da kendi
yasakladığı şeyleri, Allah’a yaklaşmanın en yüce
aramızda çok farklı görüşlerin olması çok doğal.
yollarından sayıyorlar. İlmi zayıf bazı kimseler,
Bizim yapacağımız akademik özerkliğe saygımızı bu
insanları ibadet kılığına büründürülmüş yaygın
projeye ön ayak olmak ve destek vermekle
bid’atlere teşvik ediyorlar. Hatta bunların bir kısmı
kanıtlamak. Sadece GTA civarında Türkçe konuşan,
iyiyi kötüden ayırmadan, zayıf ve uydurulmuş
Türk kültür ve tarihi ile ilgilenecek insanların
sözlerden meydana gelen kitaplar bile yazmaktadır. sayısının 30 bini geçtiğini söyleyebiliriz. Ön yargısız,
İşin aslını bilme imkanı olmayan halk ise ya
kişi başına 10 dolar toplansa yılda 300 bin dolarlık
menfaati, ya da işlerine öyle geldiği için bu eserlere bir destek fonu yaratılması işten bile değil. Bu 30
iltifat etmektedir. Bu durum, insanların kendisinden bine ulaşmak için, herkesin sahipleneceği, herkesi
gafil bulunduğu büyük bir musibettir” (Alpgüvenç,
kucaklayacak bir söylemle çıkmamız gerekir yola.
2004). Kanuni’yi dizilerden öğrendiğimiz, Tuncer
Unutmayalım, Türk diline, Türk müziğine, Türk
Kurtiz’le Ebusuut Efendiyi birbirine karıştırdığımız
sanat ve kültürüne katkıları olan kişiler çok farklı
günümüzde, bu meraklı ilim insanının 500 yıl
etnik, kültürel ve siyasi pınarlardan
öncesindeki uyarılarının içeriği kafama takılan bir
kaynaklanıyorlar. Gönül ister ki bu programda
başka soru oldu bu ziyaretin ardından.
tezler yazan öğrenciler Şeyh Bedreddin’i, İmam-ı
Birgivi’yi de, Ziya Gökalp’i merak etsinler; Mehmet
Birgivi’yi, Bedreddin’i, Ziya Gökalp’i orijinal
Akif’ten ve Nazım Hikmet’e, Itri’den Tatyos
kaynaklarından okuyabilecek, getirdikleri eleştirileri
Efendi’ye kadar farklı ustaları İngilizce bilen
tarihsel konumlarında yeniden değerlendirecek,
okurlara sunsunlar. Yaşar Kemal’in Türk diline
katkıları kadar yanılgılarını da çekinmeden
katkısını konuşurken Kürtlüğünü de unutmasınlar.
konuşabilecek genç sosyal bilimcilerin, bildiğimiz ve
Aklımızın, kalbimizin, bilgimizin sınır kapılarını
tekrar ettiğimiz ezberlerimizi bozacak çalışmalarını
açsınlar, ezberlerimizi aşsınlar.
bekliyoruz.

Cami, Mehmet Efendi Medresesi, Sultan Şah
Türbesi, Aydınoğlu Mehmet Bey Türbesi, Derviş Ağa
Cami, Karaoğlu Cami ve Çeşmesi ile Bizans
döneminden kalma Kule Birgi’nin tarihsel mirasının
küçük bir listesi.
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DUYURU
Turkish Society of Canada tüm toplum üyelerimizi geleneksel Bayram Yemeği'ne
davet ediyor.
Turkish Society of Canada’nın geleneksel Bayram Yemeği etkinligi Jerusalem Restaurant’da 16 Ekim 2013
Çarşamba akşamı düzenleniyor.
Kurban Bayramı’nın ikinci günü yapılacak olan ve şimdiden takvimlerinize işaretlemenizi önerdiğimiz bu
etkinlik, hem geride kalan yaz tatilinin yorgunluğunu atmak, hem de tüm dostlar ve arkadaşlar ile
biraraya gelerek bayramlaşmak ve sohbet etmek amacını taşıyor.
Mekan olarak da hemen her sene olduğu gibi yine gerek şehirdeki merkezi konumu gerekse zengin
menüsü ile konuklarımızın beğenisini kazanan North York’taki Jerusalem Restaurant seçildi. Açık büfe
şeklindeki yemek servisinin saat 19:30 ile 22:15 arası açık olacağı ve fiyatlara meşrubat ve çay-kahve,
vergi ve bahşişin de dahil olacağı bu güzel etkinlikte sizlerle birlikte olmayı arzuluyor ve tüm dostlarınızla
ve arkadaşlarınızla beraber sizleri bu yemeğimize davet ediyoruz.
Adres: Jerusalem Restaurant
4777 Leslie Street North York, ON M2J 2K8
http://www.jerusalem-restaurant.ca/
Tarih: 16 Ekim, 2013 Çarşamba
Saat: 19.00-23.00 (yemek servisi 19:30-22:15)
Üyeler: $30
Üye olmayan yetişkinler: $35
10 yaş ve altı çocuklar: $15
2 Yaş Altı Ücretsiz
Yerimiz sınırlı olduğundan biletlerinizi tükenmeden almanızı özellikle tavsiye ederiz. Üye indiriminden
yararlanmak için bilet almadan önce http://www.turkishcanada.org/membership.html linkine tıklıyarak
dernek üyesi olabilir, üyeliğiniz sona erdiyse aidat borcunuzu ödeyerek üyeliğinizi yenileyebilirsiniz.
Ayrıca bu etkinliğimize sponsor olmak isterseniz, bize info@turkishcanada adresinden ulaşabilirsiniz.
Sizlerle birlikte olmak dileklerimizle,
Turkish Society of Canada
http://www.turkishcanada.org/
Daha detaylı bilgi için aşağıdaki kişileri arayabilirsiniz:
Rüçhan Akkök: (416) 821-2411
Nalan Gökgöz: (416) 977-2825
Deniz Kucukceylan:(647) 883-0788
Harita için:
http://maps.google.com/maps?
f=q&source=embed&hl=en&geocode=&q=4777+Leslie+St,+Toronto,+ON,+Canada&sll=37.0625,95.677068&sspn=53.345014,113.818359&ie=UTF8&hq=&hnear=4777+Leslie+St,+Toronto,+Toronto+Division,+On
tario+M2J+2K9,+Canada&ll=43.778538,-79.365345&spn=0.007762,0.013711&z=16
Home/Ana Sayfa
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YAZ YAZ YAAAZZ… BİR KENARA YAZ…
Elvan Eryöner Denizkuşu

elvan_eryoner@hotmail.com

Yaz, yazın gelmesini beklemekle geçti… Kışın
soğuk olması değil ama yazın bi türlü gelmemesi
sarstı beni… Nemli, gri, basık yaz havası mı olur
yahu… Bekle bekle gelmedi gitti yaz… İçim şişti…
“Pencere önünde
Arkadaştan ayrı
Porselen saksıda
Bir süs çiçeği”*

The Red Weed
küçük kutunun içine girdi….
Derken sonbahar geldi… Ben pek bilmem sonbahar
mevsimini, İzmir’de bir şekilde yazın devamıdır ve
denizin en güzel zamanıdır… Burada da sonbaharda
şöyle bir huzur doldu içime… Ilık sonbahar güneşi,
hafif bir esinti, nem yok… Ooohh… Buranın en güzel
mevsimi sonbaharmış… Galiba doğru…
“Olamaz mı? Olabilir…
Onca yıl sen burada
Onca yıl ben burada
Yollarımız hiç kesişmemiş
Şu eylül akşamı dışında.”**
B. Ortaçgil dinlemeli bu aralar… Bir kadeh şarap
eşliğinde biraz eskileri anmalı… Sonbahar ya az
romantik olmalı….mı?
“Olmamalı mı?
Yoksa hiç değişmemeli mi?
Ama ben değişmezsem ben olamam ki” :)***
Neyse bu kadar duygu yeter; biraz da iş yapalım…
Artık çalışmak zamanıdır… Başvurular, mülakatlar
(bu kelimeyi İngilizce mi yazsaydım acaba :)…
olmadı baştan… Resume ve cover letter… So What?ı
bulmaya çalışmalar… Sonunda anlayıp danışmana
daha önce böyle bir letter görmedim, yorum
yapamayacağım dedirtmeler:)) Ve nihayet biraz bu
işi anlamanın daha çok da şansın yardımıyla…
nınınıııı… Mutlu son…
Friends dizisinden Office dizisine transfer oldum…
Yeni bölümlerde görüşmek üzere J
EED

B.Ortaçgil Şarkıları:
*Pencere Önü Çiçeği
Yaz gelicekti, güneşte ısınacaktık… Denize olmasa
**Eylül Akşamı
da göle dalıp çıkacaktık… Olmadı olmadı gitti… Islak,
***Olmalı mı, Olmamalı mı?
yapış yapış, depresif yaz bitti çok şükür :))
Yazın en güzel zamanıysa kardeş zamanıydı:)
Kardeş candır; kardeşin yavruları candan can…
Özlem giderdik, yeni yeğen mis kokulu Defne’yle
tanıştık… Hadi bakalım özlenecekler listesine birisi
daha eklendi:) Telefon kadar sandığı teyzoşun
normal insan boyutlarında olduğunu, öpüp
koklayabildiğini görünce o da beni sevdi galiba…
Ama bu aralar şaşkın şaşkın bakıyo; teyzoş yine o

http://Theredboots.blogspot.ca
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KANADALI TÜRK OLMAK
Özay Mehmet, Ph.D (Tor.),
Senior Fellow, Modern Turkish Studies,
& Distinguished Research Professor,
Carleton University, Ottawa, Ont.
mehmet5010@rogers.com

Kanadalı Türk olmak kolay değildir… Kanada

Türkünün bir değil iki vatanı var… Ancak ikisi
arasında sıkışıp kalmak tehlikesi de var… Gerçeği
görmek, mert olmak ve doğru yolda gidebilmek
bilgi ve cesaret ister.
Artı, çocuklar varsa, farklılık da var olur… Anne/
baba Türk adet ve değerlerinde davranmak ister,
ancak okul çağında çocuklar bu değerlerden uzak
olabiliyor.
Örnek verelim: Kanada Türkleri büyük bir olasılıkla
“Ermeni sorunu” yaşamakta… Malum, Kanada
Ermenileri “soykırım” iddialarını okul derslerine
empoze etmiş, her gün öğrenciler Türk “milli tarihi”
değil, tam tersine Ermeni gözüyle tarih okuyup,
öğreniyorlar.
Genç öğrenciler: “Anne/baba… bugün öğretmen
şöyle söyledi… Türkler bunu yaptı, şunu ezdi… yok
etti” diye sorgulamak istiyor. Veliler şaşırıp,
kalıyor... Boynu eğilmiş öğrenci gençler soruyor,
ancak verilecek cevap kolay değil.

Yıllar öncesi “Ottawa School Board” var iken, o
zamanki Ottawa Türk toplumu Ermeni tarih
tezlerine karşı cephe almıştı… Tam dört yıl süren
mücadeleden sonra Ermeni iddialarını okul
kitaplarından çıkarabilme başarısı sağlanmıştı.
Fakat TDSB birkaç yıl önce Ermenileri tatmin etmiş,
dersler Ermeni iddiaları doğrultusunda değiştirilmiş.

Toronto ve etrafında yaşayan Kanada Türkleri
maalesef pek etkili olamamışlar.
Şimdi bir de Winnipeg İnsan Hakları Müzesi
meselesi çıktı… Müze, Kanada hükümeti
himayesinde… Hükümetin resmen kabul ettiği
“soykırım” sergilenmesi projesinde dört soykırım
var; biri de “Ermeni” iddiası… Bakın 1915’de Türkler
20nci yüzyılın ilk soykırımını uygulamışlar… İşte
Müze bunu sergileyecek…
Buna karşı çıkan Kanada Türklerine verilen cevap
siyasi ve hazır: “Ne yapalım Hükümetimiz [yani
Harper hükümeti] kabul etti, biz de Müze olarak
gündeme aldık… Daha doğrusu almaya zorlandık.
Oldu bitti.”
Bütün bunlar yaşanırken, şimdi de Kanada
Türkleri’nin yepyeni başka bir sorunu ortaya çıktı:
Gezi protestolarından sonra RTE hükümetini kınama
konusu.
Kanada Türkü gerçek rengini işte bu tür konularda
belirlemeli. İki vatanı olan demokratik, çağdaş ve
insan haklarına saygılı bir kişi icabında her iki
vatandaki hükümeti de tenkit edebilmeli.
“Hayır, efendim, Ankara’yı nasıl tenkit edersin sen?”
diye sorulursa, ona en güzel cevap: “Aynen Kanada
hükümetini tenkit edebildiğimiz gibi” olmalı.
Çünkü Kanada Türkü olmak demek… doğruya
doğru, eğriye eğri diyebilmek gerektirir… İcabında
Kanada’yı, icabında Türkiye’yi tenkit edebilme
cesaretini yakalayabilmezsen Kanada Türkü olabilir
misin?
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İÇELİM, İÇELİM ŞENLETELİM BU YERİ.. (SUYLA GELEN SAĞLIK)
Dr. Haluk Özçelik
halukozce@yahoo.com

Herkese Merhaba..
Aman ha dostlar, yazımın başlığının alkollü
içeceklerle hiçbir ilgisi yoktur; yanlış anlaşılmasın.
Ben masumane bir şekilde düzenli ve sürekli sıvı
alımını ve su içmeyi vurgulamak istedim yalnızca.
Malumunuz içkinin yarar ve zararları bir başka
büyük inceleme konusu. Kamuoyunda net biçimde
bilindiği gibi, bol sıvı alımının beden ve ruh
sağlığımıza büyük yararları oluyor. Uzmanlar
çoğunlukla sağlıklı kişilerde günde iki litre su
içmenin böbrek ve dolaşım sağlığından göz ve cilt
sağlığına kadar çok yönlü kazanımlarından söz
etmekteler.

Sağlığımız

Sıra geldi içebildiğimiz kadar içmeye.. Ne mi? Öyle
bira, şarap ve benzeri içecekler değil tabii.
Bildiğimiz su, damıtılmış su ya da kaynak suyu
tercih ediliyor. Alıyoruz elimize bardağı, başlıyoruz
içmeye. Nelere mi iyi geliyor? Bir kere bu
araştırmalar moral bozukluklarında ve bazı
psikiyatrik problemlerde defalarca tekrarlanmış.
Katılımcılara çok düşük kalorili bir diyet ve yalnızca
su verilerek sonuçlar gözlemlenmiş. Kişilerin
kendilerini daha zinde hissettikleri, daha neşeli
oldukları saptanmış.
Bu sonuçların nelerden kaynaklandığı da henüz
tartışma konusu. Olası bir endorfin salgısı artışı ve
beyin kan dolaşımındaki şeker oranının düşüşü ya
da açlık nedeniyle dolaşımdaki keton maddelerinin
artması bunlara neden olabilir.

Bilim insanları başka bir yöntem daha deniyorlar.
Bu da bir gün normal, bir gün düşük kalorili diyet
uygulaması.. Bu araştırma sonucunda da
Geçenlerde Kanada popüler bilim medyasının bir
katılımcıların kan değerlerinde hatırı sayılır
dergisinin cafcaflı reklamlardan kurtarılmış küçük
bir köşeciğinde hayli ilginç bir konuya değiniliyordu. düzelmeler gözlenmiş. Örneğin menapoz belirtileri,
şeker hastalığı habercisi olarak
Su içme ile düşük kalorili diyet, yani bir çeşit açlık
tanımlayabileceğimiz insülin direnci, bağışıklık
birlikte uygulanarak yapılan ekstra bazı tedaviler
sisteminin fazla çalışmasından doğan sorunlar,
ciddi yararlar sağlamakta ki bu konu bu ayki
hatta astm yakınmaları. Bütün bunların hepsinde
yazımızın içeriğini oluşturuyor.
dönüşümlü diyet bayağı iyi sonuçlar vermiş.
Önce hipertansiyondan başlayalım. Yüksek tansiyon
En müjdeli haber ise kilo kontrolü ve uzun yaşam
yakınması olan kişilerle yapılan bilimsel
konularında.. Görüyoruz ki kalori kısıtlaması
çalışmalarda sadece su içerek ancak yemek
yaptığımızda yani bilinçli ve planlı olarak besin
yemeyerek yaklaşık on gün içinde kan basıncının
alımını azalttığımızda ve zayıflama anlamında açık
normale döndüğü saptanmış. Bu kişilerin yeniden
aynı sorunları yaşamaması için de tuz kısıtlaması ve ve net yarar sağlıyor, hem de yaşamımızı kısaltan
yüksek insülin düzeylerinden korunmuş oluyoruz.
vejetaryen diyet yapmaları önerilmekte.. Bu
başarının nasıl elde dildiği ise tam olarak bilinmiyor Çalışmalar, bu yöntemi uzun süre devam
ettirdiğimizde daha sağlıklı olmanın başka bir
ve bu konuda çeşitli görüşler ileri sürülüyor.
göstergesi olan vücut ısısının da düştüğünü ortaya
Efendim, genelde bu konuda elde edilen başarıyı
çıkarıyor. Buna protein alımını azaltmayı da
başka alanlarda da tekrar etme eğilimi bilim
eklersek yaşam süremizin uzaması beklentisi de
dünyasında da ağır basmış ve ne mi yapmışlar?
doğuyor. Yani kaymaklı ekmek kadayıfı! (Bu lafın
Aynı tedaviyi kanser alanında da tekrarlamayı
gelişi tabii, yoksa bu ünlü tatlımızın ne kadar
düşünmüşler. Kemoterapi öncesi altı gün,
olumsuz özellikler taşıdığını hepimiz biliyoruz).
sonrasında da üç gün aç bırakılan hastalarda
Bu tip bir tedaviyi uygularken, karşılaşabileceğimiz
tedavinin yan etkilerinin çok azaldığı gözlenmiş.
sorunları da önceden bilmemiz gerekir tabii..
Uygulama zararsız olduğu için yaygın olarak
Öncelikle ülser, karaciğer ve böbrek hastalığı
kullanım şansı da yüksek gibi duruyor.
bulunanlarda, gebelik ve emzirme dönemlerinde
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aşırı kilo kaybı ve bağışıklık sistemini baskılayan
ilaçlar kullananlarda su içme ve kalori azaltıcı diyet
tedavileri uygulanamaz. Aç kalınan ilk günlerde
sıklıkla fiziksel ve zihinsel bir verim düşüklüğü
yaşanabilir; bu durum ilerleyen bir- iki gün içinde
ortadan kalkar. Yine de böyle bir tedaviye
başlamadan önce aile hekiminize danışmanız ve
onun düzenli kontrolü altında olmanız uygun
olacaktır.

Sağlığımız

daha az içeren ürünlerden oluştuğu için üretimleri
sırasında daha az enerji tüketiliyor diyebiliriz.
Eh, hem içebildiğimiz kadar içtik, hem de çevreci
olduk. Bir taşla birkaç kuş vurduk, gelecek ay daha
ilginç, ama bilimselliği daha fazla tartışmalı tedavi
yöntemlerini konuşmak dileğiyle hepinize sağlıklı,
neşeli bir yaz sonu diliyorum.
Dr. Haluk Özçelik

İşte böyle efendiim!. Düşük kalorili dengeli
beslenme diyetleri ve su içme diyetlerinin birçok
yararı olduğu görülüyor. Tabii bu uygulamalar
başka kazanımları da birlikte getiriyor. Birincisi
mutfak giderlerimizin azalmasına katkıda
bulunmaktalar, ikincisi de bu diyetleri oluşturan
yiyeceklerin çoğu işlenmemiş ve katkı maddelerini

DUYURU
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Yolun Başında
Metin Güler
pirpir@hotmail.com

gitmeleri. Altı ay sonra, aynı grup Ermenistan'ın
Gümrü şehrinde buluşurlar. Orada annesi babasi
sürgünü ve katliamları yaşamış insanlarla
buluşurlar, onların hüzünlü hikayelerini, Muş

Geçtiğimiz hafta boyunca TIFF Bell Lightbox'ta

özlemlerini dinlerler. O insanlarin benliğinde

"Rebel Yell: A New Generation of Women

gözlemlerler. Bu arada 24 Nisan Ermeni Soykırımı

Filmmakers" programı dahilinde çeşitli filmler
gösterimdeydi. Hafta sonunda bir kaç tanesini
izleme şansım oldu. Bu ayki yazımda bunların
birinden bahsetmek istiyorum. Yapımcı ve
yönetmenliğini Somnur Vardar'ın yaptığı "Yolun

katliamların, sürgünün, ve Muş'un derin izlerini
Anma gününe katılırlar.
Bu süre boyunca hemen hemen her gün oturup o
günkü izlenimlerinden, birbirleri hakkında

hissettiklerinden açık bir ortamda bahsederler.
Başında" isimli belgesel. Filmin yapımcıları, Türkiye- Filmin en enteresan bölümleri bu sahnelerdir. İlginç
Ermenistan uzlaşı sürecine katkıda bulunmak
olan şey bu gençlerin birbirlerini dinleme ve anlama
amacıyla yürütülen "Birbirimizle Konuşmak" isimli
projeye katılan Türk ve Ermeni üniversite
öğrencilerinin serüvenine tanıklık eder. Öğrenciler
önce Muş'ta buluşurlar, orada Ermeni yaşamının
izlerini ararlar. 6 ay sonra Gümrü'de (Ermenistan),
Muş'tan sürgün edilen, hayatta kalan Ermenilerin
torunlarıyla konuşurlar ve hatta 24 Nisan
Ermenistan Soykırımı Anma gününe katılırlar.
Gruptaki gençler bu süre boyunca birbirleriyle
arkadaşlık bağları kurarken bir yandan da

kendilerinin ve halklarının tarihi hafıza, inkar ve
gerçeklik, dostluk ve güven kavramlarını sorgular.
Bunları sorgularken gençlerin kimi zaman hüzün ve
üzüntü, kimi zaman alınganlık ve güvensizlik, kimi
zaman neşeyle yaşadıklarını uzlaşma yolunda
tartışırlar, ve gerçekten de ne kadar yolun başında
olduğumuzun delili olurlar.
Önce, Muş'ta buluşan öğrenciler, oradaki harabeye
dönmüş Ermeni kiliselerini gezerler. O harabelerin
izlerini etraftaki köy evlerinin duvarlarında bulurlar.
Orada yaşayan Türk ve Kürt halkıyla geçmişle ilgili
sohbet ederler. Herkesin hafızasında oranın Ermeni
geçmişinden izler görülür; kimi Ermenilerin neden

yönünde çok açık görüşlü olmalarına rağmen nasıl
kendi önyargılarının hala daha etkisi altında
olmalarıdır. Bazı olaylar cereyan ettiğinde
birbirlerine olan alınganlıkları ve güvensizlikleri
ortaya çıkar. Bazen karşılarındakinin, ötekinin,
hareketlerini konuşmalarını kendi önyargılarının
süzgecinden geçirip algılarlar. Mesela, Muş'tayken
Van depremi cereyan eder. O akşam bir Türk genci
bazı Ermeni öğrencilerin gülüp şakalaştıklarından
bahseder ve bu üzüntü dolu günde böyle
davranmalarının kendisini gücendirdiğini, saygısızlık
olduğunu söyler. Ama bir başka Türk arkadaşi "ben
de şakalaştım" deyince sadece Ermeni
arkadaşlarının tavırlarının onu rahatsız ettiğini
anlar. Aynı şey Ermenistan'da olur. Bütün grup 24
Nisan Ermeni Soykırımı Anma gününe katılırlar,
soykırım anıtına binlerce insan arasında çiçek
koyarlar. Dönüşte bazı Ermeni gençler alıngan
tavırlar sergiler. Bazı Türk arkadaşlarının anıtta
laubali hareketler yaptıklarını, anıtta olanları pazar
yerine benzettikleri için alındıklarını hatta
sinirlendiklerini söylerler. Halbuki o lafı söyleyen
Türk genci, "Ben sadece karmaşalığı pazar yerine

benzettim, çünkü organize değildi ve karmaşıklıkta
kaybolduğunu bilmiyor, kimi bırakıp gittiklerini, kimi herkes birbirine iteklediği için çiçeğimi bile anıta
sürüldüklerini söylemektedir. Bildikleri tek ortak
koyamadım. Yoksa benim sadece orda olmam size
şey, Ermeni halkının bütün varını yoğunu bırakıp

olan saygımı, anlayışımi göstermez mi" der. Ama
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Yolun Başında
bu cevap bazı Ermeni öğrencileri tatmin etmez.

akrabalık bağlarını gözlemler. Birbirleri hakkında

Başka bir Türk öğrenci kendisinin de anıtta Ermeni

bazı önyargılı düşüncelerinin ne kadar yanlış

arkadaşlarının devamlı "Neler hissediyorsun?" diye

olduğunu anlarlar. İzleyen için hem hüzün hem de

sormasından alınır. Ve "Biz sizin hislerinizi anlıyoruz umut verici bu filmi herkese tavsiye ederim.
ama orada anma gününde sizin gibi hissetmemizi
bekleyemezsiniz ki" der. Sonuçta iki tarafın da ne

Ayrıca Eylül ayında Toronto International Film

olması göze çarpar. Ötekinin de kendileri gibi

Ünlü'nün "Sen Aydınlatırsın Geceyi" isimli filmlerini

kadar açık görüşlü, anlayışlı olmalarına rağmen bazı Festivali’nde iki Türk filmi gösterime girecek. Reha
Erdem'in "Şarkı Söyleyen Kadınlar" ve Onur
durumlarda birbirlerinden hissi olarak beklentileri
hissetmelerini istemektedirler. Ve bu beklentiler
karşılık bulmayınca gücenirler.

hatirlatmak isterim. Biletler Eylül'ün birinde satışa
çıkıyor, detayları tiff.net'te bulabilirsiniz.

Ama yine de bu alınganlıklarının yanısıra, birbirlerini

anlama, empati kurma yolunda epey yol katederler. İyi seyirler…
Muş ve Gümrü'yü gezerken insanların, köylerin,
yaşayış tarzlarının birbirine ne kadar benzediğini,
hatta bölge halkının birbirleri arasındaki tarihi

Home/Ana Sayfa

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

Home/Ana Sayfa

Page 17

Volume 7, Issue 52

“Anadolu Ateşi”ni beklerken Hacer Türk ve Basri Yılmazer ile sohbet..
Evnur Taran

“Anadolu Ateşi”nin Kanada
gösterilerini gerçekleştireceğiniz için
sizleri şimdiden kutluyor ve çok
büyük bir başarı diliyoruz!
“Anadolu Ateşi”, başlı başına bir fenomen..
Böylesine büyük bir projeyi Kanada’da
gerçekleştirmek hiç kolay olmasa gerek. Bu
ateşi nasıl yaktınız, bize biraz anlatır mısınız?
Malumunuz üzere Sezen Aksu
Akustik Band konserini ilk kez
Kanada’da organize etmenin şerefini
yaşamıştık. Çok başarılı bir konser
oldu. İlk organizasyonumuz Sezen
Aksu gibi Türkiye’nin bir numarası
olunca, ikinci organizasyonumuz
bundan küçük olmamalıydı. Konser
günü salonda çoğunluğu Türk olmak
üzere Azeri ve İranlı seyirciler
oluşturuyordu ama Kanadalılar
eksikti. Doğal olarak biz öyle bişey
yapmalıydık ki tüm Kanada’yı etkimiz
altına alalım ve hedefimiz herkes
olsun. Konser günü Basri bey ile
dedik ki Anadolu Ateşi’ni organize edelim, ve daha
büyük ses getirelim. Çok cesurca ve çılgıncaydı
belki ama eğer Sezen Aksu konserini organize
edebiliyorsak bunu da yapabiliriz diye düşündük.
İnandık, planladık, projelendirdik ve işe koyulduk.
En büyük motivasyonumuz ise bu dans gösterisini
ülkemizin tanıtımı haline getirip bir nebze de olsa
ülke tanıtımımına katkıda bulunacak olmaktı.
Özellikle son dönemlerde sanırım buna daha fazla
ihtiyacımız var.
50 kişilik bir grup olarak geliyorlarmış.. Bu
kadar büyük bir organizasyonu Kanada’da
misafir etmek de oldukça zor olmalı..
Karşılaştığınız güçlükler oldu mu?

56 kişi.. Tabii ki çok zor.. Lojistiği, yerleşimi,
ağırlamak.. Bu bir “Anadolu Ateşi” Kanada Turnesi..
3 ayrı şehir, 3 ayrı salon ve 3 ayrı yerde konaklama
ve dolayısıyla bunların hepsi ayrı bir zorluk fakat biz
bunu göze alarak başladık zaten. Karşılaştığımız
güçlükler de doğru orantılı olarak büyük olabiliyor,
fakat üstesinden gelinemeyecek bir güçlükle
karşılaşmadık çok şükür. Yalnız, Ottawa’da bir
problem ile karşılaştık; gösteri salonuna giriş casino
içinden olduğu için 18 yaşından küçüklerin girişine
izin verilmiyor.. Bu sebeple maalesef Ottawa’daki
gösteriyi 18 yaşından küçük seyirciler
izleyemiyecekler..
Organizasyonun dışında bizim en zorlandığımız
kısım ise Kanadalıları etkilemek.
Şöyle ki biz bu grubu biliyoruz,
toplum olarak bu grubun zaten bir
efsane olduğunun farkındayız. Fakat
bunu Kanadalılara ve diğer ülke
vatandaşlarına anlatmamız
gerekiyor. Çünkü “Anadolu Ateşi”
Kanada’ya ilk defa geliyor,
Kanadalılar tarafından bilinen bir
grup değil. Dolayısıyla posterler,
videolar ve tüm reklamlar
hazırlanırken öncelikle bunu
düşündük. Bu grubu bilmeyen birini
nasıl etkileriz? Ve, dedik ki bir hikaye
oluşturalım herşeyi yansıtalım. Sonra
bir hikaye oluşturulmaya çalışıldı. Tüm dans
figürlerimiz şehir ve kültür miraslarımızla
birleştirilerek sunuldu. Şu ana kadar da anlatımda
başarılı olduğumuzu düşünüyoruz.
Gösterileri destekleyen kurum ve
kuruluşlar’dan biraz bahseder misiniz?
Türkiye’den gelecek olan ekibe teknik olarak
buradan katılacak yardımcı bir ekip var mı?
“Anadolu Ateşi” Türkiye’den tam kadro olarak
geliyor ve buradan ekibe katılacak herhangi birileri
yok. Öncelikle şunun bilinmesinde fayda var; biz bu
organizasyonları Sortie Entertainment olarak,
işimiz olarak yapıyoruz ve arkamızda ailemizden
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başka kimse yok. Bazı kimseler sanırım hakkımızda
asılsız fikir yürütüyorlarmış, bunları duymak iyi
niyetimizle birşeyler yapmaya çalışan bizileri
rencide ediyor. Bunu bir ülke tanıtım organizasyonu
haline getirmeye çalıştığımızdan dolayı bütün
posterlerimizde, reklamlarımızda ve videolarımızda
Türkiye’nin turizm logosu vurgulandı. Salonlarda
yine ülkemize has tanıtımlar olacak, sonuçda
özellikle son dönemlerde yaşadığımız sıkıntılı
süreçten sonra insanların ülke olarak hakkımızda iyi
düşünmelerini istiyoruz. İnşallah organizasyondan
sonra Türkiye’ye giden turist sayısı artar. Ama,
itiraf etmek gerekirse, toplumumuzdan sponsor ve
destek bulmak kolay değil. Fakat, başta sayın
Büyükelçimiz desteklerini esirgemediler. Sonra,
Türk Hava Yolları sponsor olmak konusunda gönüllü
davrandı. Toronto Bahçeşehir Üniversitesi yine aynı
şekilde desteklerini esirgemediler ve M.A.C
Cosmetics bizim için önemli bir sponsor. Dansçıların
makyaj malzemeleri MAC tarafından provide
ediliyor. Aynı şekilde Academy Travel yazılı ve sözlü
olarak desteklerini esirgemediler ve Radyo Perfect
ailesi... Tüm sponsorlarımıza desteklerinden dolayı
çok teşekkür ediyoruz.
Bize biraz kendi öykünüzü anlatır mısınız?
Yanılmıyorsam, “Anadolu Ateşi”, sizin Sezen
Aksu Konseri’inden sonraki ikinci büyük
imzanız.. Arka arkaya böyle büyük başarılar
nasıl gerçekleşti, bizlerle paylaşır mısınız?
Biz neden Sortie Entertainment olduk ordan
başlayalım isterseniz. Sezen Aksu konseri haftası
sık sık hava alanına gidip geliyorduk. Bir gün
dönerken trafikte kaldık ve inanılmaz bir trafik
vardı. Ben Toronto’da öyle bir trafik hiç

görmemiştim. Çokta yorgunduk zaten ama bu
arada yeni şirketimiz içinde isim düşünüyorduk.
Gıdım gıdım ilerlerken birden gözümüze EXIT/
SORTIE işaretini takıldı ve çıkış bomboştu.. Oradan
çıktık. Şirket ismine Exit demek biraz absürd
olduğundan dolayı Sortie dedik.. Sevdik ve
kulağımıza da hoş geldi. Sortie’nin isim hikayesi
budur. Sortie Entertainment olarak daha cok
yeniyiz, doğal olarak yeni olmanın zorlukları var.
Ancak, dediğiniz gibi Sezen Aksu gibi bir etkinlik ile
büyük ölçüde olan olumsuzlukları geride bıraktık.
Sezen Aksu konseri ile Kanada’da bir ilk yaptığımıza
inanıyoruz çünkü amacına ulaşan ilk etkinlik
diyebiliriz. Salonun dörtte üçünün dolu olması
bunun bir kanıtıdır ve bu bizi çok mutlu etti.
Gerçekten büyük bir artı oldu bizim için. Anadolu
Ateşi’ni seçmemizin tek ve en büyük nedeni ülke
kültürümüzü tanıtmaktır. Özellikle, Ottawa’daki
gösteri ye üst düzey bürokratları davet ediyoruz.
Hatta bu günlerde Kanada Başbakanı’na da
ulaşmaya çalışıyoruz.. Anadolu Ateşi’yle ülkemizi
bu kulvarda çok iyi lanse edebileceğimizi düşündük.
Yakın gelecekte Kanada Türk Toplumuna
sürprizleriniz nelerdir? Fısıldar mısınız?
İp ucu olarak 2014’de sadece Kanada değil United
States’te de bizden daha çok bahsedecek
diyebilirim.
Sortie Entertaintment, size tekrar başarılar
diliyor ve Telve ile sohbetiniz için çok
teşekkürler ediyorum!

Home/Ana Sayfa
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Çocuğuma Hangi Dilde Kitaplar Okumalıyım?
Hangi Dilde Kitaplar Okuması için Teşvik Etmeliyim?
Sevda Akıllı, PhD
sevda.akilli@yahoo.ca

Merhaba Sevgili Telve Okuyucuları,
Bana en çok gelen sorulardan birisi de “çocuğuma
hangi dilde kitap okumalıyım”.. Bu sayıdaki
yazımda bu soruya cevap vereceğim ve farklı yaş
grupları için değişik öneriler sunacağım.
Eski yazılarımda da sürekli vurguladığım gibi, ben
çocuğa anne-babanın anadilinin öğretilmesinden
yanayım. Yani Türkçe konuşan bir anne-babanın
çocuğuyla evde Türkçe konuşmasını öneriyorum.
Kanada’da yaşadığımız ve İngilizce baskın dil
olduğu için (şayet Quebec eyaletinde
yaşamıyorsanız), çocuklar zaten İngilizce’yi eninde
sonunda öğreneceklerdir. Dolayısıyla, erken
yaşlarda (0-3 yaş arası) anne-babalara çocuklarına
kendi anadillerinde kitaplar okumalarını öneriyorum
ki çocukların dil gelişimi desteklensin. Çünkü bir dili
iyi öğrenen, altyapısını iyi kuran çocuğun sonradan
ikinci bir dili öğrenmesi de kolay olacaktır. Burada
Türkçe kitap nereden bulurum derseniz, Toronto’da
yaşayan aileler sizler Ankara Kitaplığına bir
gözatabilirsiniz. Eğer bulunduğunuz şehirde Türkçe
kitaplar bulmak zor ise, aldığınız İngilizce kitapları
Türkçe’ye çevirerek okuyabilirsiniz. Hatta hayal
gücü kuvvetli olan anne-babalarımız İngilizce
kitapların resimlerine bakarak kendi hikaye
versiyonlarını bile üretebilirler...

Aile ve Çocuk

değiştirmenize gerek yok, sadece çocuğunuzun
ingilizce’yle tanışabileceği sürekli ve tutarlı ortamlar
hazırlamanız yeterli olacaktır).
Eğer çocuğunuzun zaten bir İngilizce altyapısı varsa
ve İngilizce’yi de Türkçe gibi rahatlıkla
kullanabiliyorsa, bu durumda Türkçe okumaya
devam etmenizi öneririm (ki bu durumda siz de
İngilizce’nin nasıl baskın hale geldiğini göreceksiniz.
Çocuğunuz sizinle de İngilizce konuşmaya
başlamak isteyebilir ve sizin Türkçe’yi korumak için
dikkatli olmanız, ev dilini Türkçe’de tutmanız
gerekebilir).
Okul döneminde ve sonrasında ise, öncelikle
çocuğunuza Türkçe okuma-yazmayı öğretmenizi
şiddetle tavsiye ediyorum (bunu çocuğunuzu
zorlamadan, farklı bir kültüre merak duymasını
sağlayarak yapabilirsiniz. Bu konuda yardıma
ihtiyacınız varsa lütfen bana email atın). Özellikle,
çocuğunuzun Türkçe’sini korumasını istiyorsanız,
çocuğunuz İngilizce’yi iyice oturttuktan sonra,
kendisini Türkçe kitaplar okumaya yönlendirmenizi
öneriyorum. Kendisi derslerinde ya da okul projeleri
için yeterince İngilizce kitap okuyacaktır zaten.

Son olarak şunu da eklemeden geçemeyeceğim:
Kanada’ya göçen ve anadili İngilizce olmayan pek
çok aile çocuklarıyla İngilizce konuşmayı tercih
ediyor. Ailelerin bu tercihlerini anlayabilsem de
(çocuğum okulda zorluk çeker, İngilizce’yi aksanlı
konuşur gibi korkular çoğunlukla aileleri bu kararı
almaya yöneltiyor), ben bu karara çok üzülüyorum.
Herşeyden önce çocuğunuzu bir dili anadili gibi
konuşmasından mahrum bırakıyorsunuz.
Unutmayın ki, çocuğunuz belli bir yasa geldiğinde
çift dilli olmak kendisine büyük avantajlar
Peki ya 3 yaştan sonrası? Bu dönem için iki farklı
sağlayabilir (özellikle de Kanada gibi pek çok
tavsiyem olacak. Şayet çocuğunuzu hiç burada bir
kültürün olduğu bir ülkede). Ayrıca, son
kreşe göndermediyseniz, ev diliniz Türkçe ise ve
çocuğunuzun dört yaşında anaokuluna başladığında zamanlarda yapılan araştırmalar, çift dilli çocukların
tek dilli çocuklara oranla çok daha esnek
anlaşılamamasından korkuyorsanız, bu aşamada
düşünebildiğini, problem çözme yeteneklerinin daha
yavaş yavaş kendisine İngilizce kitaplar okumaya
başlayabilirsiniz (ev dilinizi değiştirmeye gerek yok, üstün olduğunu göstermiş durumda. Bu konuda
sorularınız olursa lütfen bana ulasın. Email adresim:
evde Türkçe’ye devam edebilirsiniz). Basit
kitaplarla başlamanızı öneririm. Ayrıca, bu yaşlarda sevda.akilli@yahoo.ca
eğer çocuğunuzun İngilizce altyapı kazanmasını da
Hepinize iyi bir ay, güzel bir sonbahar diliyorum,
istiyorsanız kendisini İngilizce konuşan ortamlara
sokabilir (Ontario’da drop-in centre’lara gitmek ya
Sevgiler,
da belli özel ebeveyn-çocuk programlarına
kaydolmak gibi) böylece ona kendisine İngilizceyi
Sevda Akıllı, PhD
de öğrenebileceği bir ortam hazırlayabilirsiniz.
Home/Ana Sayfa
Ancak tekrar etmek istiyorum, ev dilinizi tamamen
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ANNOUNCEMENT

Turkish Society of Canada is very pleased to accept applications for the 2nd year of
Dr. DANIS `BE UNREASONABLE` AWARD.
Deadline January 17, 2014 at 12:00 a.m.
The reasonable one adapts to the existing world around them.
The unreasonable one expects the world to adapt to them.
Therefore world progress depends on the unreasonable…
Dreams are born of great enthusiasm and energy. But they often die a silent death,
diminished by “reasonable” fears, decisions and pressure from many sources.
Without a healthy dose of unreasonable ideas, expectations and action from our youth
we are doomed to inherit a stagnant society.
This CDN $1,000.00 award is designed to encourage the future explorers; the pioneers;
those brave enough to have dreams that are inspirational and courageous. The ones who
will exceed societal limits, defy norms and above all dare to be “unreasonable”.
The Dr. Danis award is not based on financial need nor past academic achievement.
It is merely an “inspiration for inspiration”.
Please refer to the Application form (including Award Terms and Conditions) for more
information on how to apply.
The application deadline is January 17, 2014 at 12:00a.m. (Midnight). The application and essay must
be sent by email to the following email address: beunreasonableaward@turkishcanada.org
Please refer to the Application form (including Award Terms and Conditions) for more information on
how to apply.
Dr. Mehmet Danis
http://mehmetdanis.blogspot.com
Home/Ana Sayfa
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COUNCIL of ELDERS—INTERGENERATIONAL VIDEO PROJECT
Emine Gizmen
Youth Consultant
emineg4@hotmail.com

The second week was more of a writing based get
together where we all began thinking of ways to
write and get our message across to our viewers
through the video. Would we want to show the
multiculturalism through the video that was evident
within our group? Or would we want to speak to a
specific type of audience? These questions were all
the stepping stones allowing us to create a large
and multicultural audience based on one goal. We
wanted to create a meaningful message for our
viewers and show that elder abuse does in fact still
occur in the 21st century and it is necessary to put
a stop to it.

The third and fourth week was when everyone was
really comfortable with one another and became
I am a young Turkish Canadian who was born and familiar with each other. Each morning the ladies
within the group would grab their morning coffee or
raised here in the heart of Toronto, far from my
herbal teas, preparing themselves for the
culture and my loved ones. I cannot say I know
everything that happens back home in Cyprus, but brainstorming and the video shoot that were
planned to happen. The third week of this program
I do know that elder abuse thankfully, does not
was spent finalizing and coming with the final
exist in our Turkish culture.
thoughts and decisions on the way the final video
During the month of August I was lucky enough to that was to be filmed was going to look.
participate in an elder abuse prevention program
And finally, the fourth week! The last week
with the “Newcomer Women’s organization”,
together with the group seemed to bring the best
alongside many other elders and two other young
and happiest side of all the ladies that were part of
adults like myself, in which we were all able to
this prevention program. Everyone came to set
create a stronger tie with one another and explain
to each other our knowledge and thoughts on elder happier and more joyous than usual. We were
abuse and our steps towards preventing it from re- going to film an elder abuse prevention video! This
video not only was a way to educate people about
occurring in our communities.
the abuse elders face in different forms, but it was
Throughout the four weeks that I attended this
also a way to show the multiculturalism within and
elder abuse prevention program, it became more
the sense of family that was created through
evident that everyone involved was there with the
creating this video.
same goal in mind; protecting the elderly from any
Our main goal of getting together was to prevent
form of abuse. Our first week together began with
and educate our viewers about the abuse elders
6 hours of brain storming which also allowed for
face in their lives in the 21st century. We have
everyone to create better close knit groups with
successfully shot a video regarding elder abuse
one another. Towards the end of the program,
prevention, we want to start a conversation, and
everyone was very familiar with one another and
we want people of all ages to be educated about
was happy to work along side each other for the
upcoming final elder abuse prevention video that
this topic in hopes to reduce this problem in the
was planned to be shot.
future.
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COUNCIL of ELDERS—INTERGENERATIONAL VIDEO PROJECT
Fatma Yılmaz
Youth Consultant

As a teen we are not concerned about elder abuse
as much due to many reasons, such as not enough
messages given to the public. Unfortunately elder
abuse all ways been, and will be out there
somewhere no matter the preventions against it.
Whether it’s in Canada, China, Afghanistan (and
etc.) elder abuse is common and not viewed as
wrong (within many cultures). The biggest problem
with elder abuse is that they are anxious about
standing/speaking up for themselves. Why? You
must ask, after all that abuse how can you not
stand/speak up. Well these are some of the things
that the Prevent Elder Abuse Women’s newcomer
program dealt with, giving us reasons why elders
are not able to stand up for themselves. We as
youth got a better understanding through this
prevent elder abuse program, because honestly
now we are young and we are not able to
understand what elders go through and how they
feel. This program gave me a chance to take a
glance look at what’s going on in our elderly
people’s world, and how their world is completely
different than or world, it gave me a chance to
prepare for what might come up. One of the major
reasons that elders don’t stand up against the
abuse and get help is because they are afraid of
bringing shame to the family. I see this wrong,
because silence is not forever, sucking all this
abuse whether verbally, physically, or financially
can cause depression/ stress which are the number
one key to health problems. So form my
perspective of view avoiding bringing shame to the
family through not defending your rights cause
your life.
People hear about elder abuse, but have they
known someone who had been abuse or being
abused. You always hear these stories but have no
idea whose story it is. I my self was sitting beside

an elderly person (in the program) have no clue
about her past. She was happy, positive, lovely,
respectful, nice, amusing, and wonderful, lady, yet
who can expect such a lady to once be abused.
However she was, she had a story that shocked
everyone form elders to youth, right then I
understood that it’s much more different to hear
the story from the person who once had been
abused rather than through someone else.
Everyone stopped what they were doing and
started communicating with her and asking her
whether she needed something or not. This showed
me that like I said before when the story comes
from the person abused then we as humans tend to
react quickly whether emotionally or nonemotionally.
The program also talked about the resources that
elders can use to get help. There are many, but one
major one that I myself see it big is contacting and
communicating with the elders. Through this
program the youth got a chance to bond with the
elderlies. That meant a lot because you are a youth
you have different perspective of view against the
elders and they have a different perspective against
the youth. By the end of the program I realized
that we were like a family who cared for each
other. Everyone’s opinions mattered, and I am
happy that I had a chance to communicate/bond
with the elders through this program as well as
take a step forward on the elder abuse prevention
and hopefully we will be taking more steps in the
future as well..

Home/Ana Sayfa
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Emine Gizmen’i Tanıyalım

1994 yılında Toronto’da dünyaya geldim. 2000 yılına kadar Kıbrıs’ta yaşamama rağmen aslen Kıbrıs’lı
olan anne ve babamın ortak kararı ile Kanada, Kıbrıs ve İngiltere arasında yoğun bir gidiş geliş trafiği
yaşadıktan sonra bizlere daha iyi bir eğitim verme amacı ile Kanada’ya yerleşmeye karar verdik.
Şu anda Toronto Üniversitesi’nde okumaktayım. İkinci akademik yıla başladığım bu yıl major’imi
“Criminal Justice” olarak devam ettiriyorum. Aynı zamanda Sobey's de cash office süpervisor olarak
çalışıyor ve boş zamanlarımda “NEW Women Services Ontario”da gönüllü olarak görev alıyorum.
Toronto’nun en canlı caddelerinden biri olan Danforth bölgesinde yaşamaktayım. 2005 yılından beri
Turkish Society of Canada etkinliklerine ailece katılmaktayız. İnsanlara yardım etmeyi ve dış
aktivitelerde bulunmayı çok seven birisiyim.
Home/Ana Sayfa

Let’s Meet Fatma Yılmaz

I am currently a high school student. I was born in Turkey on April, 13, 1996. I have two siblings and I
happen to be the eldest. I am a helpful, socialable, nice, friendly, communicative, outgoing, person. I like
to help people through volunteering or through any other programs available. On my free time I like to
hang out with my friends, do sports, help my mom through house chores and much more. I am the type
of person who cares for others as well as myself. Meaning my future means a lot to me there for I will do
my best for myself to approach to a bright future but also at the same time try to help others.
ANNOUNCEMENT
I would like to invite you to;
Group Show

GALLERY HITTITE

107 Scollard St. Toronto M5R 1G4 416.
924. 4450 Hours: WED-SAT 12-6 pm
I look forward to seeing you all at the
opening of the exhibition to be held
on
Wednesday, October 2, 2013 (7.00
PM - 9.00 PM)
Show will continue until October 30,
2013
Best regards,
Cem Basarir
https://www.facebook.com/
cembasarir.art
http://www.cembasarir.com
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AİLE İÇİ MÜLK DEVRİ
Jerry Çopuroğlu, TEP, CGA
jerry@jcprofessional.com

Bu ayki yazımda aile üyeleri arasında mülkiyet
devrinin yaratabileceği gelir vergisi üzerinde
durmak istedim. 25 yılı aşkın Kanada deneyimimde
o kadar karmaşık durumlarla karşı karşıya kalan ve
sonucunda ve ne yazık ki ciddi gelir vergisi ödeme
durumlarıyla karşılaşan aileleri gören biri olarak ,
baştan planlama yapmak isteyenlere bir fikir
vermemin gerektiğini düşündüm.
Mülkiyet transferi neden yapılır?
Öyle ya, neden insanlar bu transferleri sağ
olduklarında yapmayı tercih ederler?. Ölüm halinde
zaten mülkler aile üyelerine
devredilmeyecek midir? Bu durum
Türkiye için geçerli olabilir ama
Kanada’da ölümden sonraki
devirlerin vergi sonuçları
doğuracağı bilindiğinden, önceden
tedbir almak yararlıdır. Birçok kişi
aslında sağken bu devirleri
kolaylıkla, çok fazla zahmete ve
mali külfete girmeden
yapabilmektedir. Şimdi bu devirlerin neden
yapıldıklarına bir göz atalım:
(1)
Devreden kişinin alacaklıları ile olan
sorunları yüzünden, elinde olan mülkleri koruma
altına almak istemesi,
(2)
Devreden kişinin ölümü halinde veraset
ücretlerini (probate fees) azaltmak istemesi,
(3)
Devreden kişinin gelirinin çok olması ve
yüksek gelir vergisi oranı ile vergi ödemek yerine,
mülkleri aile bireyleri arasında bölerek, toplam aile
vergi ödemesini azaltmak istemesi.
Burada birinci nedeni tartışmak istemiyorum. Bu
tamamen yasal bir transferdir. Sadece dikkat
edilmesi gereken konu bu transferin kötü amaçlı
olmasının anlaşılması durumunda yasal birtakım
sonuçlar doğuracağının bilinmesidir.
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Mülkiyet transferinin gelir vergisi açısından
değerlendirilmesi
Mülkiyet transferi bir bedel olmadan yani hediye
olarak yapıldığında, devreden genel olarak bu
mülkü piyasa değeri üzerinden devretmiş olarak
kabul edilir. Yani bir ailede ebeveynlerin kendilerine
maliyeti $100,000 ve bugünkü değeri $500,000
olan bir daireyi hediye olarak çocuklarına
devretmeleri halinde bu daire üzerinden ebeveynler
$400,000 kazanç elde etmiş sayılırlar ve bu kazanç
üzerinden vergilendirilirler. Bu kanun maddesine bir
istisna bu devrin eşler arasında yapılması
durumudur. Bu durumda bu devrin bedeli maliyet
üzerinden kabul edilir, dolayısıyla vergiye tabi bir
durum oluşmaz.
Bu duruma yine bir örnek vermek gerekirse; bir
kişinin elinde bulundurduğu,
maliyeti $50.00, piyasa değeri
$75.00 olan ve borsada işlem
gören bir hisse senedini kardeşine
devretmesi durumunda oluşacak
$25.00 kazancın vergisini ödemek
zorundadır. Ancak kişinin bu hisse
senedini eşine devretmesi
durumunda, bu devirde hissesinin
değeri $50.00 olarak kabul
edildiğinden vergiye tabi herhangi bir durum
oluşmayacaktır ancak bu hisse senedinin ileride
$75.00’a satılması halinde oluşacak $25.00
kazancın vergisi, devreden aile bireyi tarafından
ödenecektir. Bundan ayrı olarak bir başka dikkat
edilmesi gereken konu, devir tarihinden başlayarak
bu hisse senetlerinin ödediği temettülerin devreden
kişi tarafından beyan edilerek vergisinin verilmesi
durumudur. Temettülerin devreden kişi tarafından
beyan edilmesi durumu, bu devrin 18 yasından
küçük aile bireylerine yapılması durumunda da
geçerlidir.
Yukarıdaki örneklerde devrin aile bireyleri arasında
yapılması durumunu tartıştık. Peki bu devir bir
yabancıya yapılsa yani mülk bir yabancıya bir bedel
olmadan veya piyasa değerinin altında bir bedelle
yapılsa sonuç ne olurdu?. Bunun yanıtı, hediye
olmaması şartıyla bu devir bedelinin piyasa
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değerinin altında da olsa, ödenen tutar olarak kabul
edileceğidir. Görüleceği gibi, adil olmayan bir
durum söz konusudur. Yani kan bağı olan kişileri
neredeyse cezalandıracak bir vergi kanunuyla karşı
karşıya bulunuyoruz.
Yukarıdaki örneği biraz daha genişleterek, daha da
ilginç bir duruma getirmek gerekirse, kardeşe
devredilen $50.00 maliyetli ve $75.00 piyasa değeri
olan bir hisse senedini eğer $50.00 ödeme karşılığı
devredersek, vergi kanunu açısından bu devir
$75.00 olarak kabul edilecek ve devreden kişi
$25.00’in vergisini ödeyecek ama devralan kişiye
olan maliyeti ödediği tutar olan $50.00 olarak kabul
edilecektir. Burada çifte vergilendirmeye de
dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü devralan kişi
bu hisse senedini sattığında aradaki $25.00’in
vergisini tekrar vermek zorunda kalacaktır.

TelVergi
vergisi, veraset kanunu, medeni kanun gibi
kanunların da dikkate alınması çok önemlidir.
Gayet tabii bu konularda yardımcı olacak
avukatların ve vergi uzmanlarının fikirlerini almanın
önemini de gözardı etmemek çok önemlidir.
Her zaman olduğu gibi tüm okuyanlara bol kazançlı
ve az vergili günler dilerim.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı yazarın
konuyla ilgili kişisel derlemeleri ve genel
görüşleri/yorumları olup, tüm hakları yazara
aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısının
tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısının bir bölümü,
alıntılanan köşe yazısına aktif link verilerek
kullanılabilir.

Oturulan evin devri nasıl bir kabus haline
getirilir?
Ebeveynlerin oturdukları evlere çocuklarını ortak
ettikleri birçok duruma şahit oldum. Böylelikle
oturulan ev, çocuklarla birlikte ortaklaşa kullanılıyor
durumuna getirilmektedir. Evin yarısının çocuklara
devredilmesi durumunda ebeveynler oturulan evin
½ hakkını elden çıkarmış durumuna gelmektedir.
Bu ilk devir olduğundan vergiden muaftır. Ancak bu
mülk ileride satıldığında, gelir vergisi açısından,
önceden görülemeyen bazı sorunlar doğabilir.
Ebeveynlerin hala sahip olduğu devredilmeyen ½
hisse hala vergiden muaf olacaktır ancak, çocuklara
devredilen ½ hisse vergiye tabidir. Tabii bu durum,
çocukların kendilerine ait bir ikametgahı olması
durumunda oluşur. Eğer çocuklar hala ebeveynlerle
birlikte yaşıyorlarsa vergiye tabi bir durum
oluşmayacaktır. Dolayısıyla bu devirlerin
yapılmasından önce vergi planlamasının önemi bir
kez daha ortaya çıkmaktadır.
Veraset ücretlerini (probate fees) önlemek
için yapılan transferler
Bu konuda fazla detaya girmek istemiyorum. Ancak
veraset ücretlerinden kaçınmak için yapılan
devirlerde, sadece veraset ücretleri değil, gelir

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

Robin Sharma

http://www.jcprofessional.com/home.html
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Sessiz ve Kutsal Ot: Adaçayı!
Sevda Başarır
musicandartschool@yahoo.ca

gazabından kaçmak zorunda kaldığında, kendisini
saklamaları için, çayırdaki tüm çiçeklerden yardım
istemiş, ama hiçbir çiçek ona yanıt vermemiş. İşte
o zaman adaçayı eğilmiş ve Meryem Ana sığınacak
bir yer bulmuş. Onun sık ve koruyucu yapraklarının
arasına girerek Herodes’un askerlerinden saklanmış
ve askerler onu görmeden geçip gitmişler.
Tehlike geçiştirildikten sonra, saklandığı yerden
çıkan Meryem Ana, tatlı sesiyle adaçayına şöyle
demiş: Bu andan sonra sonsuza dek insanların en
çok sevdiği çiçek sen olacaksın. Seni, insanları tüm
hastalıklardan koruyacak kadar güçlü kılıyorum.
Bana yaptığın gibi, onları da ölümden kurtar!”…

Uzun boylu, sarışın, neşeli yaz günleri bitti bitiyor.
Toronto’nun soğuk günlerine hazır mıyız? Kış
kıyamet dedim diye gitmeyin hemen, okumaya
devam edin.
Küçük bir önerim var. Adaçayı alın ve kullanmaya
başlayın. Sabah kahvesi yerine adaçayı içmek sizi
hem canlandırır hem de hastalıklardan korur.
Adaçayının sunumu özellikle yazlık yerlerdeki küçük
köy kahvelerinde muhteşemdir. Kadınların da
oturabildiği kahvehaneler vardır. Adaçayı isterken
“Bize iki büyük ada, yanında bi kumru” dersiniz
mesela. Kocaman şu bardağında gelir adaçayı. Çay
sevmeyenler, midesi hassas olanlar için mükemmel
bir seçenektir.
Kahveye gidemeyeceğimize göre evde kendimiz
hazırlayalım. Adaçayı, limon ve bal. Önce adaçayı
dallarını bir bardağa koyun. Üzerine sıcak şu, bir
kaşık bal ve bir dilim limon. Çok bekletmeyin
yaprakları acı bir tat oluşturursa
beğenmeyebilirsiniz. Çıngır çıngır bardağa çarparak
karıştırın ki evde kim varsa duysun, o da istesin bir
bardak. Herkes şifalansın. Soğuk algınlığı, nezle,
yutkunma zorluğuna birebir… Güzel bitkinin bir de
öyküsü var; eski çağlardan bir şifa kitabından
günümüze gelen bilgiyi aktarıyorum:
"Kutsal Meryem Ana, bebek İsa ile Herodes’un

İşte o zamandan beri adaçayı, insanları iyileştirmek
ve onlara yardım etmek için her yıl yeniden
çiçekleniyor.
Adaçayının faydaları saymakla bitmiyor. Sıkça
içildiğinde tüm bedeni güçlendiriyor, kalp krizi
tehlikesini azaltıyor ve kötürümlüklerde çok yararlı
olduğu biliniyor.
Gece terlemelerinde ve aşırı terlemelerde, lavanta
çiçeğinin yanı sıra yardımcı olabilecek tek bitki
olarak gösteriliyor.
Hastalık sonrası güçsüzlük hallerinde başarıyla
kullanılabiliyor.
Kramplarda, omurilik rahatsızlıklarında, beze
hastalıklarında ve organ titrekliklerinde
kullanılabiliyor.
Adaçayının karaciğerde de çok olumlu etkiler
oluşturduğu bilinirken, oluşan tüm rahatsızlıkları
gidererek, gazları yok ediyor.
Kan temizleyici etkisi bulunan adaçayı, solunum
organlarını ve mideyi balgamsı salgılardan
temizliyor, iştah açıyor.
Kramp çözücü etkisi sayesinde, ishalde çok
rahatlatıcı etki gösteriyor
Böcek sokmalarında, sokulan bölgeye adaçayı
yaprağının tozu uygulanabiliyor.
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Adaçayı dıştan uygulandığında (çalkalama ve
gargara), bademcik iltihabı, boğaz hastalıkları, dış
iltihaplanmaları, yutak ve ağız boşluğu
iltihaplanmalarında veya ülserlerinde özellikle
öneriliyor. Adaçayı, sallanan dişlere, dişeti
çekilmesine ve kanamasına karşı da kullanılabiliyor
Bitki çayına batırılan pamuğun hasta bölgelere
uygulanması uygun görülüyor. Sinirli ve yorgun
olan kişilere ve rahim hastalığı çeken kadınlara
arada sırada adaçayı oturma banyoları tavsiye

ediliyor. Zayıf ve güçsüz çocuklara balla
tatlandırılarak içirilebiliyor.
Her şeyin fazlası zarar unutmayalım. Kan basıncı
kolayca yükselen kişiler için günde bir bardaktan
fazlası önerilmiyor ve hamileler, yeni anneler ve 2
yasından küçük çocuklara da tavsiye edilmiyor.
Ben ayrıca kokusunu çok sevdiğim için tütsü olarak
kullanıyorum. Adaçayını organik gıdalar satan
yerlerde kolaylıkla bulabilirsiniz.
İlhan Berk’in adaçayı için yazdığı zarif anlatımla
sizleri başbaşa bırakıyorum. Herkese sağlıklı,
mutlu bir sonbahar dilerim.
“Kökünde yalın, diri, hiç ölmeyecekmiş gibi durur.
öyledir de. koparıldığında, kurutulduğunda,
kavanozlara konup saklandığında rengini ve
kokusunu pek değiştirmez. Neyse odur sanki.
Dalları daha bir sertleşir, yaprakları daha bir
toplanır, daha bir içine kapanır, o kadar. 25-30
santim boyunda, salgı tüylü, ecza kokulu (yararlı
bütün otlar gibi. Ama kaynar suda hemen değişir,

bunu daha sonra, bardakta üstüne su dökünce,
içmeye başlayınca göreceğiz), sessiz, mübarek bir
ottur. Halıkarnassos’un bütün tepelerinde,
eteklerinde görülür. Demek ki bir Akdeniz’li. Tüylü,
mor çiçekli, sayısız küçük yapraklı, eskil, kirli, boz
yeşil renkte, ince, uzun dallı ve kadife
pürüzlüğünde ve dönük. Kuru yapraklar baş
parmak ve hemen ondan sonra gelen iki parmakla
tutup kırıldığında çıt! diye bir ses

çıkarır. Yaprakların üstten damarları yok gibidir, ya
da görülmez. On on beş yaprak, ince çay
bardaklarına konup, üzerine kaynar şu
döküldüğünde (şimdi benim yaptığım gibi), birden
açık sarıyle açık yeşil bir renk bırakır. Yapraklar
yavaş yavaş açılıp dalındaki gibi canlı durmaya
başlar ve hemen de suyun yüzüne çıkarlar. İşte
tam bu zaman ilk kokusu değişir, hafif yara
kokularına döner. Pansuman odalarında duyulan
kokulara çalan bir kokudur bu. Yapraklar iyice açılıp
ağırlaşınca da suyun dibine çöker. Suyun rengi de
tam sarıya döner. Açık, güzel bir sarıya. Artık
içmeye başlamalısınız demektir bu. Hem de hemen,
uzatmadan, benim gibi.”*
__________________
* İlhan Berk, "Berk Sözlüğü", Yeni Dergi, sayı 118,
Temmuz 1974.
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Bisikletle Kanada

Bisiklet Sevdası

Erkan Sarıoğlu
erksar@hotmail.com

Nova Scotia (NS)

Baş Şehri
En Büyük Şehri
Resmi Dil
Konfederasyona giriş
Yüzölçümü Alan
Kanada’ya olan oranı
Nüfus (2011)

Halifax
Halifax
İngilizce
1 Temmuz 1867 (1inci)
(ON, NB ve QC ile beraber 1inci)
55,283 km2 (12inci)
9,984,670 km2 nin % 0.06’si
946,397 (7inci)

Bugün bizim takım olarak yaptığımız son mutfak görevimizdi. Hem tek tek şahıs olarak, hem de takım
olarak yaptıklarımızdan memnunduk ve bununla gurur duyuyorduk çünkü bu işe başlarken hiçbirimizin 40
aç bisikletçiyi nasıl doyuracağımız hakkında hiçbir bilgisi yoktu. Hepimiz yemek yapma, temizlik yapma
ve tüm tur boyunca organize olma konusunda epeyi birşeyler öğrendik.
Sabah kahvaltı görevimizi de bitirip kamyonu yükledikten sonra Keith ile birlikte kamptan ayrıldık.
Pictou’ya geldiğimizde Kanada’nın tarihi açısından önemi olan Hector gemisinin benzerini görmeden
geçemedik. 1773’te Kanada’ya ilk göç eden 200 İskoç bu gemiyle Kanada’ya varmış ve Pictou’ya
yerleşerek burasını Yeni İskoçya’nın (Nova Scotia) doğum yeri yapmışlardı.

Bugünkü ilk önemli işimiz Cape Breton adasına varmaktı. Bunun için karayı Cape Breton adasına
bağlayan Canso Causeway’i geçmemiz gerekiyordu.
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Adaya geçer geçmez Cape Breton Information Centre’de durduk ve Cabot Trail ve Cape Breton Highlands
National Park’ı ile ilgili hava durumunu öğrenmek istedik. Haberler pek iç açıcı değildi. Rüzgar giderek
artacak, yağmur giderek hızlanacak ve fırtına tüm gece ve ertesi sabaha kadar en şiddetli haline
erişecekti. Bu, Amerika’da 19 ölüme neden olan İrene adlı kasırganın Kanada uzantısıydı. Heyecanla
kilometreleri katedip ilk konaklayacağımız yere biran önce varmaya çalışıyorduk. Fakat hava gittikçe
kararıyor ve fırtına yaklaşıyordu, Bras d'Or Lake’e vardığımızda hava bayağı kararmıştı.

Nihayet 167 km’lik sürüşümüzü 18:45’de kampa vararak tamamladık. Kampa vardığımızda East Ainslie
Lake bölgesinin sakinleri Tour du Canada bisikletçilerinin geleceğini duymuş ve bize potluck dinner
hazırlamışlardı. Buna benzer ilk potluck dinner’imizi Youngstown, Alberta’da yemiştik. Oranın sakinleri bu
işi geleneksel olarak 22 yıldır yapıyorlarmış, buradakiler ise bu işi son birkaç yıldır yapıyorlarmış ama bize
çok yakınlık gösterdiler ve masalarda hep beraber oturarak yedik, içtik ve sohbet ettik. Sonunda da bizim
şerefimize bir de pasta kestiler sağolsunlar.

Gece çok fırtınalı olduğu için kamp müdürü çadır kurmamızı istemedi ve bize kapalı bir binada yer verdi.
Bizler de uyku tulumlarımızı alıp geceyi orada geçirdik. Fakat bütün gece rüzgarın uğultusu, ağaçların
hışırtısı ve dalgaların sesi bizi pek uyutmadı. Sabah kalktığımızda ortalık hala karışıktı. Rüzgar hala bayağı
kuvvetle esiyordu (saatte 60-90 km). Grup olarak karar verildi ve tur organizatörüne haber verilip
bugünkü etabın yapılmayacağı bildirildi. Bugün Ainslie’den saat yönünü takıp ederek Dingwall’a ve ertesi
günü de Dingwall’dan Englishtown’a gideceğimize, bugünü Ainslie’de geçirip ertesi günü direkt Ainslie’den
ters saat yönünde Englishtown’a gitmeye karar verdik.
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Fakat aramızdaki bazı gözü karalar yola devam etmeye karar verdiler. Geçtiğimiz sene Atlantik Bisiklet
Turu’nu yaptığımda o turun bir parçası olan Cape Breton adası ve Cabot Trail’i yapmamış olsaydım
kesinlikle ben de gözümü karartıp gidenlerin peşine takılacaktım. Fakat gitmemekle içim rahattı çünkü
geçen seneki turda aynı yolları katedip sırasıyla önce French Mountain (455m), sonra Mackenzie
Mountain (335m), sonra North Mountain (445m) ve sonra da Smokey Mountain’i (320m) tırmanmıştım.
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Ertesi sabah rüzgar durulmuş, hava açmış, masmavi gök ortaya çıkmıştı. Buraların simgesi olan beyaz
başlı kartalı (Bald Eagle) bile gördüm.

Yolumuz Baddeck’ten geçiyordu. Geçen seneki Atlantik Turu’nda Cabot Trail’in ¾’ ünü katetmiştik. Cabot
Trail’e Margaree’den girip saat yönünde gidip turu Baddeck’te bitirmiştik. Şimdi de Ainslie’den başlayıp
(Ainslie Margaree’ye çok yakın), Baddeck’e gitmekle Cabot Trail’in geri kalan ¼’ini de tamamlamış
oldum.
Yolumuz Cape Breton adası içinde bir deniz olan Bras d'Or Lakes kıyılarında devam etti. Yol boyu çok
güzel manzaralar seyrettik. Sol, tarafımızda Cape Breton Highlands National Park’ının sık ormanları
yükseliyordu bütün yeşilliğiyle, sağ tarafımızda da masmavi bir su. Kamp yerimiz Englishtown’daydı.
Bugün çadırlarımızda son kez yatacaktık. Çünkü yarın feribotla New Foundland’e gideceğiz ve geceyi
Feribot’da uyuyarak geçireceğiz. New Foundland’e varınca da o gece bir hockey arena’sında
konaklayacağız ve ertesi günü de son gün olduğundan bir daha çadırlarımıza ihtiyaç olmayacak. Hepimiz
ona göre toparlandık. Herkes’te tuhaf bir duygu vardı, sanki artık turumuzun sonuna geliyorduk ve bu
güzel serüven yakında bitecekti. Yemekten sonra son bir kez kamp ateşi yaktık, etrafında toplandık ve
Max’in gitarını ve söylediği şarkıları dinledik.

Ertesi sabah Sydney’e doğru yola çıktık. Önce Kelley Mountain’ı tırmandık ve sonra Bras d'Or Lakes
Channel Bridge’den geçtik ve bizi New Foundland’e götürecek olan feribot’a vardık.

Bu arada şunu da belirtmeden geçemeyeceğim; Cape Breton adası ve Cabot Trail tüm tur boyu beni en
çok etkileyen yerler olmuştur ve Nova Scotia’yı benim gözümde tüm eyaletler arasında en çok görülmesi
gereken eyaletlerden biri olarak en üst seviyeye çıkarmıştır.
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Halifax’tan Fısıltılar

DÖRT BARDAK
Deniz Gülerman
deniz.gulerman@hotmail.com

2004 senesinde aldım bu dört bardağı.
Yiyecek alışverişimi tamamlamış, mutfak bölümünü
de gezmiş, yeni taşındığım evimde sadece seramik
bardaklarım olduğu için, bu cam bardağı beğenmiş
ve almaya karar vermiştim.

Günler geçti, sonra haftalar, aylar, mevsimler,
yıllar…
Masadaki bardaklar üç oldu, dört oldu, iki oldu, üç
oldu, dört oldu…
Boş kalan bardakları hep birileri doldurdu.
Gelen gideni aratmadı dedikleri gibi, aksine
unutturdu.
Bugün arkadaşlarım gelecek yemeğe.
Onlarla daha fazla vakit geçirebilmek için, tabakları,
çatalları, peçeteleri ve bardakları önceden çıkarttım
masaya. En azından kızlar yardım ederken her şey
gözlerinin önünde olur, diye düşündüm.
Yemekten sonra kahve ve çay da içilir; çayım ve
çaydanlığım da hazır, bardaklarım da.
Bugün, normalde Nihal’le kullandığımız bu
bardaklarda ikram edeceğim çayları.
Bu dört bardakla birlikte, başka bardaklar da
çıkartmak zorundayım.
Farketmez.

Kimse hangi bardakta içtiğine bakmadan, kendisine
en yakın olanı ya da açıklığına/koyuluğuna,
büyüklüğüne/küçüklüğüne bakarak alacak.
Önce iki tane aldım, sonra bir tane daha ve bir tane Bu bardakların benim için ne anlama geldiğini
daha.
bilmeden yudumlayacaklar çaylarını.
“Ne yapacaksın dört tane bardağı?” diye sordu.
Onlar koyu sohbetin ve kahkahaların eşliğinde,
Cevap veremedim bir an. Sonra “Bulunsun.”
kendileri için sıradan, hatta belki çirkin sayılabilecek
diyerek, mahçubiyetimi gizlemeye çalıştım.
bu bardaklarda çaylarını içerken, ben onları izleyip,
Pişman oldum dört tane aldığıma…
bu bardakları aldığım günü hatırlayıp, bu güzel
dostları bana verdigi için Allah’a şükredeceğim…
O bardaklar, o gün sarıldıkları kağıtla birlikte
tezgahın üzerinde günlerce durdu.
Hala pişmanım dört tane aldığıma…
Aslında açıp yıkamam ve rafa kaldırmam gerekirdi.
Ortada fazlalık bir şey görmeye dayanamayan ben, DG
o çirkin kağıtların içindeki bardaklara günlerce
dokunmadım.
Dokunamadım.
Benim üç değil, bir tek arkadaşım bile yoktu o
zaman.
Bir tek o vardı, o da çay sevmezdi.
Ne için aldım ki dört tane birden?!
Baktıkça üzülmek için mi?
Pişman oldum dört tane aldığıma…
Yemek masasında çayım ve bilgisayarımla tek
başıma otururken, bir zaman sonra bilgisayar
yerine bir arkadaşım oldu; iki bardak yerleştirildi
masaya. Benim için mutluluk buydu. Yalnız geçen
günlerin ardından, yemek masasındaki arkası
arkasıya doldurulan iki çay bardağı.
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Bilim & Teknik

Onur Ulu
Onurulu725@hotmail.com

Johannes Kepler, Alman matematikçi, gök bilimci ve astrolog.. 17. Yüzyılda gezegen hareketleri üzerine
araştırmalar yapmış ve teoremleri ileriki dönemlerde Isaac Newton’un çalışmalarına da (Evrensel Çekim)
katkıda bulunmuştur. Kepler’in yaşadığı dönem bilim ile dinin tam ayrımına varılamadığı bir dönemdir, bu
bakımdan teoremini kurarken matematiksel verilerle desteklemeye özen göstermiştir.
Kepler’in Kanunları, Astronomide Güneş etrafında yörünge hareketleri üç ana maddeyle özetlenir:
Güneş etrafındaki her gezegenin yörüngesi elips şeklindedir ve elipsin merkezlerinden birinde güneş
bulunur.
Güneş ile gezegeni birleştiren doğru, belli zaman intervalinde eşit alan tarar.
Yörünge periotunun karesi ile büyük eksen ile doğru orantılıdır.
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Zeytinyağlı Patlıcan

Asumanca Lezzetler

Asuman Dinçer

Sevgili Telve okuyucuları,
Çok hafif, farklı ve sağlıklı bir zeytinyağlı tarifim var bugün. Türkiye'de yıllar önce yediğim ve çok
beğendiğim, yediğinizin patlıcan olduğunu, söylenmez ise anlayamayacağınız, hafif bir zeytinyağlı.
Farklı bir tarif dedim çünkü fazla bilinmiyor. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun...
MALZEMELER: (4-6 kişilik)

 4 adet orta boy patlıcan (ben çin patlıcanı kullanıyorum, Türkiye’de yaşayanlar için kemer patlıcanı
tavsiye ederim).

 2 büyük boy soğan
 8-10 diş sarımsak
 1,5 limonun suyu ( yarım limonun suyu patlıcanları suda bekletmek
için, kalan 1 limonun suyu da pişirirken kullanılacak).

 3/4 çay bardağı zeytinyağı
 Deniz tuzu
 Biraz şeker
 Su
Dereotu
HAZIRLANIŞI:

 Patlıcanların kabuklarını tamamen soyup, 1 parmak kalınlığında dilimleyin. Patlıcan dilimlerini içine

yarım limonun suyu ilave edilmiş tuzlu suda, 15 dakika bekletin. Kağıt mutfak havlusunun üzerine
çıkararak, kurulayın.
 Soğanları ince piyazlık doğrayın, sarımsakları ince kıyın.
 Zeytinyağı, limon, tuz ve şekeri çırpma teli ya da çatal ile, yoğunlaşana kadar çırpın.
 Tencereye bir sıra patlıcan, bir sıra soğan ve sarımsak olacak şekilde, malzemeler bitene kadar
döşeyin.
 Zeytinyağlı karışımı üzerine dökün, tencerenin kenarından patlıcanlarla aynı seviyede olacak kadar su
ekleyip tencerenin kapağını kapatın ve su kaynayana kadar orta, kaynadıktan sonra da kısık ateşte
patlıcanlar pişene kadar pişirin.
 Altını kapattıktan sonra tencerenin kapağını açmadan soğumaya bırakın.
Servis tabağına alıp, üzerinde ince kıyılmış dereotu ile servis yapın.
http://www.arnavutcigeri.blogspot.com/
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August 30th Victory Day (30 Ağustos Zafer Bayramı)
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Turkish Music

Dr. (méd/tıp) İlhami Gökçen
ilhamigo@hotmail.com

August 30th is a very important date in the history of the Turkish War of Independence. On this day in

1922, The Turkish Army won the final and the decisive battle over the invading Greek Forces. The battle,
called, “Great Offensive” (Büyük Taarruz), began on August 26th, in the area of Dumlupınar, a small
town in Central Anatolia. The Commander-in-Chief was Mustafa Kemal paşa (later Atatürk). For this
reason it is called “The Field-battle of the Commander-in-Chief” (Başkumandanlık Meydan Muharebesi)
or Dumlupınar Field-battle (Dumlupınar Meydan Muharebesi). In commemoration of this day, I am
attaching the notation of the well-known March of Dumlupınar (Dumlupınar Marşı):

Dumlupınar geldik sana (We came to you Dumlupınar)
Yüz sürmeye toprağına (To prostrate ourselves on your grounds)
Dumlupınar, Dumlupınar,
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Ne de şirin bağların var ! (How beautiful are your vineyards !)
Ey gelincik nedir tasan, (O the puppy (the flower) what is your sorrow,)
Sevgilinden ırak mısın ? (Are you far from your loved-one ?)
Şehitlerin al kanından (From the red blood of the martyrs)
Yaratılmış bayrak mısın ? (Were you created as a flag ?)

Dumlupınar suyun kevser, (Dumlupınar, your water is like that of Paradise)
(It should be stated that the word pınar also means a spring)
Armağanın büyük zafer, (Your gift to us is the Great Victory)
Dumlupınar, Dumlupınar
Herkes bugün seni arar (Everyone is looking for you)

İnan olsun, bilsin cihan: (That it should be believed, that the world should know)
Vurulamaz bize zincir. (We cannot be put in chains)
Olur mu hiç, hür yaşayan (How could it be that living freely)
Beşbin yıllık bir Türk, esir ? (A Turk could be made captive ?)

CORRIGENDA
In the last issue of Telve (Issue 51), I indicated the signs of alteration used in Turkish makam
music together with their proper symbols. However, due to a formatting issue, the symbols did not print
correctly. This time I scanned the misprinted parts and I have attached them below:
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The Makam in Turkish Music
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Türkçesi:
Kurtuluş şavaşı tarihinde 30 Ağustos’un önemli bir yeri vardır. Ağustos 30, 1922’de, Türk Ordusu,
istila eden Yunan kuvvetlerine karşı son ve kesin bir zafer elde etmişti. Büyük Taarruz, 26 Ağustos’ta,
Orta Anadolu’nun Dumlupınar mevkiinde başlamıştı. Başkumandan da Mustafa Kemal Paşa (daha sonra
Atatürk) idi. Bundan dolayı bu savaşa Başkumandanlık Meydan Muhaberesi veya Dumlupınar Meydan
Muhaberesi denilir. Bugünü kutlamak için herkesçe bilinen Dumlupınar Marşı’nın notasını ekledim,
yukarıya bkz.
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LINCOLN MKZ—With the Newest Lincoln to the Nation’s Capital

Wheels & Road

Varol Karslıoğlu
varol@academytravels.com

A “not-so-new” Contender in the Luxury
Segment
Max Wolff, Lincoln's design chief
with the MKZ in 2012 Detroit Motor
Show

segment. Sadly, Lincoln has no presence outside
North America and will do so at least in the
foreseeable future.

With its unique design, The MKZ turns
heads

The MKZ has a special status in the history of
Lincoln. No other model played such a crucial role
in the destiny and survival of this once-iconic
brand. The cousin of the Fusion was introduced as a
prototype during the 2012 Detroit Motor Show. Max
Wolff, Lincoln’s design chief was (and is) the savior,
at least symbolically. The MKZ is on sale for a
couple of months and it remains to be seen how
much of Fusion’s success it can replicate as a more
expensive yet uniquely styled premium version of
Ford’s best-selling midsize car.

Curious cowboys
chasing the newest
Lincoln on the planet

It is not unfair to state that Ford largely ignored
this brand. Only in the last two or three years, the
management of the Blue Oval Company grasped
the idea that Lincoln deserves much more
attention.

Ford could have done more to
distinguish the dashboard from the
Fusion's one

Lincoln is undergoing a comprehensive rebranding
process. Dealers are trained in the Lincoln Academy
and need to learn-among other things- how to
persuade customers to buy an MKZ and pay 20
grands more instead of a Fusion.
Meeting the expectations in the luxury segment and
providing highly personalized customer service is a
crucial part of this rebranding strategy.
Lincoln created a website, named “Lincoln
Concierge” to be in touch with existing and
potential customers on 24/7. Those people can
contact a live agent not only to ask questions and
arrange a test drive, but also to book a hotel or a
dinner at a fine-dining restaurant. They can even
organize a party.

Under the leadership of Alan Mullaly, Ford
passionately pursued the “One Ford” strategy and
sold its “once hopeful” premium and luxury brands;
Volvo, Jaguar, Land Rover. Lincoln, this century old At the dealership level, if a customer asked for a
brand remains Ford’s only contender in the luxury
bottle of Perrier in a previous service visit, this
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The Panoramic sunroof is a crucial luxury
feature that you cannot have in a Fusion

A CVT gearbox transmits this power to the wheels.
Shift buttons on the dashboard constitute a unique
feature of the MKZ.

The Parliament in Ottawa is
undergoing a decade-long
restoration

So far, the hybrid model generates 30 percent of
total sales. In environmentally more concisious
cities like Los Angeles, every other MKZ sold has
the hybrid source of power.

The MKZ is assembled in Hermosillo, Mexico.
Even if the engine delivers sufficient power to move
forward, those who expect a sporty performance
will most probably be disappointed. Maybe there is
a lesson to be learned from Lincoln: A luxury car
does not have to have a high-beating heart.
Cost considerations in the automobile productions
is a hard and bold fact no company can disregard.
In Canada, the MKZ is offered with three different
In a world where a Rolls Royce uses a BMW
engines: A two-liter, four-cylinder Ecoboost, a 3,7
platform or a Bentley relies on a Volkswagen
liter V6 and a two-liter hybrid.
My wife and I tested the hybrid version of the MKZ architecture, the MKZ has no chance of being a
stand-alone product. However, still much remains
(provided by the BHG Media on behalf of Ford
to be done. During our test drives within one week,
Canada) and drove the car for about 1500
at least three people approached me in the parking
kilometers including a trip to Ottawa.
lot and voiced their opinions about the beauty of
We were able to test the car under different road
conditions from highways to twisted country roads. this car. Congrats to Ford and Max Wolff for giving
this car its unique identity and so much
The four-cylinder engine with an Atkinson cycle
delivers a combined output of 188 HP (including the differentiating the MKZ from the alredy stylish
88kW electric motor). The system is complemented Fusion.
by a lithium-ion battery with 1.4 kWh.
We cannot reach the same conclusion for the
interior: At first sight, a careful eye will detect that
this is a Fusion interior. Two unique features give
the midsize Lincoln its identity: A push button gear
selector that liberates valuable space in the centre
console and a huge, panoramic sunroof (an option
that our test car had). A harmonious combination
of leather and aluminium (instead of wood)
dealership is expected to make sure that by the
next time, this customer gets it. It is still a bit early
to conclude if this kind of highly individualized
service will deliver the expected sales results.
However, the preliminary figures are somewhat
promising.

Overlooking Gatineau from the Parliament Hill
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Mouline de Provence righfully capitalizes on
Obama's visit to this location

complemented by limited use of plastics creates a
luxurious interior.
The sound insulation is very good and meets the
expectations in this class. With the exception of
sudden accelaration, the biggest noise in the cabin
would be the buzzing of the climate system. The
additional insulation materials under the hood, as
well as in front and side panels help to reach this
quiteness. While driving in the sports mode, “active
noise cancellation” system is turned on to
neutralize the disturbing sound resulting from
higher revs.

In Denbigh near
Bancroft, a roadside
vendor makes terrific
fish and chips

tried.

ByWard Market in Lower Town, is in walking
distance to the Parliament and a fusion of a
modern, clean farmers market and an
entertainment distict. Once the focal point of Irish
and French immigrants, ByWard owes its existence
to the construction of the Rideau Canal. In 1826,
The magnetic suspension system that can be tuned when the construction began, this commercial
district flourished as a logistics and procurement
to three different modes makes a difference in
hub.
comparison with its Ford cousin.
In the Nation’s Capital
We visited Ottawa in the last days of June. The
nation’s capital was getting ready for July 1st.
The Parliament, architecturally relevant to the one
in London, UK is undergoing an extensive
renovation that could last up to 10 years. A giant
stage for the Canada Day celebrations was under
construction. I was not able to take a proper
picture of the “Hill”, no matter whatever angle I

Listen to the heatbeat of the capital in ByWard
on a Saturday evening

President Obama, shortly after coming to the office
in his first term, made his first official visit to
Canada. While he was in Ottawa just for a couple of
hours, he did not by-pass ByWard. Le Moulin de
Provence, the famous bakery proudly presents
his pictures with the employees and leverages this
visit to boldly state the quality of its sandwiches,
breads and pastries. I tried the cold steak sandwich
and liked it. Mke no mistake: It was not the best I
ate. Not so for the cheese cake. So, give the
desserts priority unless you starve from hunger.
The capital area is divided between the twin cities
of Ottawa and Gatineau, which are parts of
Ontario and Quebec respectively. The 200 km-long
Rideau Canal, that the British built against a
possible American invasion, connects Lake Ontario
to the Ottawa River and flows through the heart
of the capital.
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Our environmental driving score with this
hybrid car
Haliburton is one of Ontario's well-known
camping and getaway locations

In winter the Canal becomes the Skateway, the
world’s largest skating rink. You can skate through
the heart of downtown Ottawa and enjoy this
UNESCO World Heritage Site at its best.
The Skateway is 7.8 kilometers long, and begins
just steps from Canada’s Parliament Buildings. The
scenic skating rink extends to Dows Lake. In
between, warm up at rest areas, where there are
toasty fires, hot drinks and tasty snacks.
When the subject matter is outdoor activities,
Ottawa offers more and not just for the winter:
Bicycle paths surrounding the capital region are
300 kilometers long. During our stay, people filled
these paths thanks to wonderful weather, a
precious gift for Ottawa known for its long and
tough winters.
Conclusion
After 1500 kilometers we achieved an average
comsumption of 7.1 liters. We have to keep in mind
that we drove the vehicle mostly on highway and
with cruise control set to to 110 km/h in most
instances. The theoretical values of 4.2 (in city) and
4.3 liter (highway) should be used for comparison
purposes only.
It was fun to drive the newest Lincoln and it
remains to be seen if the MKZ will change the
destiny of the brand. I am excited to see the sales
performance by the end of this year.
The MSRP of the Lincoln MKZ Hybrid in Canada is
CAD 44,050.
With the options in our test vehicle, the price
climbs to CAD 52.505. The technology package of
CAD 2,450 includes a radar assisted cruise control

and park assistance. The panoramic sunroof,
another unique feature costs CAD 3,450.
For more and most up-to-date information, please
visit:
www.lincolncanada.com
www.ottawatourism.ca
www.ontariotravel.net

Varol Karslioglu is a Certified Travel Manager
licensed by TICO (Travel Industry Council of
Ontario). He is a partner and Marketing Director of
ATS Academy Travel Services Inc., in Toronto, a
TICO-registered travel company.
Varol is also a columnist and North American
Reporter of Otohaber, Turkey’s first weekly car
magazine.
No part of this article or the pictures included in
this article can be used without prior written
consent of Varol Karslioglu, the author.
(varol@rogers.com)
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Gezi Parkı’nda Gençler

Şiir Köşesi

Melek Ökten
melek@rogers.com

Gezi Parkı’nda Gençler
Gezi Parkı’nda Gençler…;
yakıp-yıkmaya da
kırıp-dökmeye de
.
aşklarını işledikleri ağaçları sökmeye de
parklara beton binalar dikmeye de karşılar
Diyorlar ki,…;
Ağalar, Beyler,
.
ağaçlara bıçak çekmeyin
şehirlerin ciğerlerine çökmeyin
.
doğayı dolar olarak görmeyin
yeşile düşman bahçıvan olmayın
.
TOMA’larla üzerimize gelmeyin
COP’larla, GAZ BOMBA’larıyla vurmayın
basınçlı su sıkarak…
sararmış yapraklar gibi bizi sağa sola savurmayın
.
haşere misali BİBER GAZI’yla ezmeyin
.
hoş görün...hor görmeyin
köprü kurun...aramıza duvar örmeyin
.
gözümüzün, gönlümüzün dilinden anlayın
bir çırpıda silmeyin…bizi de dinleyin diyorlar
.
zira…,
“ağaçlardan başka neyimiz kaldı…
güvenle sırtımızı dayayacak…gölgesinde uyuyacak” diyorlar
//…Gezi Parkı’nda Gençler..;
rüzgârlara karşı durmuş ağaçlar kadar cesur ve dirençliler
.
parkların tapusuz sahipleri…
asmanın kolları, portakalın kabuğu gibi sarıp-sarmalamışlar yeşili…sanki aynı ağaçta dallar
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Gezi Parkı’nda Gençler
.
ne çapulcu, ne de marjinâl
sevginin gülü,
barışın, özgürlüğün dili onlar
.
volkan yürekleriyle…
karanlıkta kaybolmak değil…kıvılcım olmak istiyorlar
.
temiz yer kaldıysa vicdanlarınızda…
yer açın onlara Ağalar, Beyler…//
- Tahsin Özmen (Haziran, 2013)

ANNOUNCEMENT

OCTOBER 24—NOVEMBER 3, 1013

Become an IFOA Volunteer!
IFOA programming wouldn’t be possible without the scores of volunteers who help year-round in the
office, at events, and by spreading the word. It’s rewarding and fun!
Email: info@ifoa.org or call 416-973-4760 to find out about volunteering.
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ANNOUNCEMENT
Anadolu Halk Oyuncuları ve EZGİ – Türk Halk Müziği Grubu 33. Yıl Türk Halk
Dans ve Halk Müzik çalışmalarına 6 Ekim 2013 Pazar günü başlıyor
Çalışmalarımız tüm toplum ve yaş gruplarına açıktır
Bilgiler:
Yer: Edithvale Community Centre
131 Finch Ave W, Toronto,
Telefon: (416) 395-6164
Zaman:
12:30 – 13:30 – Çocuk Dans grubu çalışmaları – Fitness Studio (2. Kat)
13:30 – 15:30 – Yetişkinler Dans grubu çalışmaları - Fitness Studio (2. Kat)
12:30 – 15:30 – Halk Müziği çalışmaları – Art Studio (C) (2. Kat)
İletişim bilgilerimiz:
Email: anatolianfolkdancers@gmail.com
WEB Sitesi: www.anatolianfolkdancers.com
Facebook: Anatolian Folk Dancers & EZGİ Music Ensemble
Tel: Burcu Arığsoy – 416 227 0070,
Ebru Toprak – 647 – 448 0004,
Bora İnceoğlu – 905 809 1544,
Kadir Yılmaz – 416 873 4528
***
Anatolian Folk Dancers and EZGI – Turkish Folk Music Ensemble starts their 33rd year of Turkish Folk
Dance and Folk Music rehearsals on Sunday Oct 6 2013
Rehearsals are open to all communities and all age groups
Information:
Place: Edithvale Community Centre
131 Finch Ave W, Toronto,
Telephone: (416) 395-6164
Time:
12:30 – 13:30 – Children’s dance group rehearsals – Fitness Studio (2. Floor)
13:30 – 15:30 – Adult dance group rehearsals - Fitness Studio (2. Floor)
12:30 – 15:30 – Folk Music Rehearsals – Art Studio (C) (2. Floor)
Our contact information:
Email: anatolianfolkdancers@gmail.com
WEB Site: www.anatolianfolkdancers.com
Facebook: Anatolian Folk Dancers & EZGI Music Ensemble
Tel: Burcu Arigsoy – 416 227 0070, Ebru Toprak – 647 – 448 0004, Bora Inceoglu – 905 809 1544,
Kadir Yilmaz – 416 873 4528
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BE PART OF TURKISH CANADIAN COMMUNITY
JOIN OUR CONTINUOUSLY GROWING NUMBER OF THE
MEMBERS!
Gerek faaliyetlerini, gerekse üye sayısını sürekli arttırarak büyümesini devam ettiren
derneğimize üye olmak veya bilgilerinizi güncellemek isterseniz sizi web sitemizin
üyelikle ilgili bölümüne aktaracak olan link’imizi tıklayabilirsiniz:
http://turkishcanada.org/membership.html.
Ayrıca üyelikle ilgili sorularınızı membership@turkishcanada.org adresinden, diğer
soru ve önerilerinizi ise info@turkishcanada.org adresinden bize iletebilirsiniz.

"If you want to join our continuously growing organization in terms of activities and
members or update your information you can click to the following link which will
take you to the Membership section of our website http://turkishcanada.org/
membership.html. For your questions regarding membership you can write to
membership@turkishcanada.org. For your other questions, comments and
suggestions you can write to info@turkishcanada.org."

FOLLOW US:
email: info@turkishcanada.org

Latest member count is:
334

web: http://turkishcanada.org
twitter: https://twitter.com/#!/TRSocietyofCAN
facebook: https://www.facebook.com/groups/23691572032/

BLOGS:
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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