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Editör’den
Bir ayı daha bitirdik. Gönüllülerimiz, derneğimizin projelerini daha ilerilere
götürmek ve yeni projeler hazırlamak için durmadan çalışmaya devam ediyorlar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve …..

The Case of Lost Turks of Brantford, Ont.
Did Canada carry out Genocide against Ottoman Turks in 1914? Limited available evidence in Canadian archives is highly suggestive…matching or even
exceeding what the …
/ Özay Mehmet, Ph.D

Help Is Here: 2014 Information Fair
Turkish Society of Canada gönüllüleri 22 Şubat 2014, Cumartesi günü, Toronto District School Board (TDSB) tarafından, Earl Haig Secondary School 100 Princess Avenue adresinde düzenlenen….

Sabah Bulantılarıyla Barışık Bir Hamilelik
1950’lerin ortasına kadar hamile kadınların alacağı ilaçların bebeğe hiç bir
zarar vermeyeceğine ilişkin bir fantezi vardı. Hamile kadınlardaki sabah bulantılarını …
/ Filiz DOĞAN

Buz Fırtınasından Aldığım Dersler
22 Aralik 2013 de Kanada’da başlayan buz fırtınası, Ontario ve özellikle Toronto’yu fena vurdu. 300-400 bini aşkın ev elektiriksiz kaldı. Tam Noel
arefesinde ,insanlar…
/ Pervin ÖZDİLER HÜNER

Tekbir
Türk Dinî musikisinin belki de en tanınmış eseri, ‘Tekbir’dir. Bazen ‘Bayram
Tekbiri’ olarak da anılır. Sözleri Arapça’dır:
/ Dr. İlhami GÖKÇEN

Okuyamayan Akıllı Çocuklar
Dyslexia, çocuğun okurken ve yazarken kelimelerin hecelenmesinde karşılaştığı zorluk olarak tanımlanabilir. Hecelemedeki zorluktan dolayı dyslexic
çocuklar okuma ve…
/ Mahir AYDIN

Asuman’ca Lezzetler
Şu soğuk kış günlerinin yorgunluğunu bize unutturacak, kendimizi sıcacık bir
yerlerde, deniz kenarında hissettirecek bir tarife ne dersiniz? Bu kışın başka
türlü geçeceği yok, …
/ Asuman DİNÇER
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Tarihi Bir Açılış
The Ataturk Society of America, harcanan büyük emeklerin karşılığını alarak,
10 Kasım 2013 tarihinde Ata'mızın heykelini Washington DC'de açtı. Heykelde, Atatürk bir öğretmen, ...

The Oscar Shorts
Every year my wife and I go to the Tiff Bell Lighbox theatre to watch the short
films nominated for the Oscar’s that year. This year we did the same. I mentioned last month how …
/ Metin GÜLER

Gitmek mi Zor Kalmak mı...
Kanada’ya gelmenin ne kadar güç olduğunu hepimiz biliyoruz, peki gitmenin o
kadar kolay olmadığını biliyor muyuz? Bu ayki konumuz o olacak. Kısaca
neleri göz önünde…
/ Jerry ÇOPUROĞLU

Edirne’de Bir Haftasonu
Bir Cumartesi sabahı İstanbul Anadolu yakasından Edirne’ye doğru yola çıktık. Sabah 10 gibi Edirne şehir merkezinde arabayı park etmiş, otopark da yönümüzü anlamaya çalışıyorduk... / Esra TOKMAKÇI
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EDİTÖR’DEN

Değerli Telve Okuyucuları,
Bir ayı daha bitirdik. Gönüllülerimiz,
derneğimizin projelerini daha ilerilere
götürmek ve yeni projeler hazırlamak
için durmadan çalışmaya devam ediyorlar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın kutlama etkinlikleri kapsamında her yıl Toronto’da düzenlediğimiz International Children Day
etkinliği bu yıl gençleri de içine alarak International
Children and Youth Day Festival olarak Mayıs ayının
ilk haftasında gerçekleştirilecek. Special Olympics
Athletes Fun Day yine bu yıl festivalin ayrılmaz bir
parçası olacak.
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hamilelikte yaşanabilen sıkıntılar konusunda bizi bilgilendiriyor.
Sn. Mahir AYDIN’da bu sayımizda
çalışmalarını ilk defa okuyucularımızla
paylaşıyor. Okuma zorluğu çeken akıllı çocuklarımız için aydınlatıcı bilgiler aktarıyor.
Sn. Dr. İlhami GÖKÇEN bu ay Türk Müziğinin dini
müzik dalında bizi bilgilendirmeye devam ediyor. Bu
ay konusu Tekbir. İlgilenenlere duyurulur.

Asuman’ca Lezzetler bölümünde deniz özlemi çekenler için bir tarifimiz var. Sn. Asuman DİNÇER soğuk
kış günlerinde, gelecek sıcak günlerin keyfini paylaşıYine bu sayımızda Duyurular bölümüne bir göz atma- yor.
nızı öneririm. güncel duyurularımız var. CTC tarafından düzenlenen “Turkish Youth Conference” etkinli- Sn. Metin GÜLER, Bu sefer Oscar adayı kısa filmler
ği, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tara- konusunda izlenimlerini aktarıyor ve ilgilenenlere güfından gönderilen panel etkinliği, ve değerli sanatçı- zel tavsiyeler veriyor.
mız Cem Başarır’ın resim sergisi ile ilgili duyurularımızı bulabilirsiniz.
Vergi Köşemizde, Sn. Jerry ÇOPUROĞLU, güncelliğini kaybetmeyen bir konuyu bizlerle tekrar paylaşıSayın Özay MEHMET, Brantford’ta 1914’te yaşanan yor. Türkiye’ye dönmek isteyenlerin mutlaka okumakayıp Türk’ler olayını farklı bir açıdan inceliyor.
sını öneriyoruz.
Kuzey Amerika’da güzel şeyler de oluyor. Güzel ülkemizden güzel bir gezi yazısı. Sn.Esra TOKWashington DC’de açılan Atatürk heykeli ile ilgili MAKÇI, Edirne’de bir hafta sonunun keyfini okyahaberimizi bu sayımızda sizlerle paylaşıyoruz.
nus ötesinden bizlere taşıyor.
Sn. Pervin ÖZDİLER HÜNER, yine güzel anlatımı ile
bizlerle beraber. Aralık ayında yaşadığımız buz fırtınasının hikayesini, olağan yaşamımızı nasıl etkilediğini ve çıkarımlarını bu ay bizlerle paylaşıyor.

Yine bu sayımızda da emeklerini esirgemeyen, değerli
zamanlarını bize ayıran tüm yazarlarımıza ve gönüllülerimize teşekkür ediyoruz. Genç gönüllümüz Aylin
Erzurumluoğlu’na dizgi çalışmalarındaki desteği için
de teşekkür ediyoruz. Gelecek sayımızda tekrar görüşBu sayıda aramıza yeni katılan değerli yazarlarımız mek üzere.
var.
Saygılarımla,
Sn. Filiz DOĞAN, aile sağlığı ve mutlu yaşam konu- Hakan Alpay
sunda yaptığı çalışmaları bize aktarıyor. Bu sayıda
Bu Sayıda
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GENOCIDE IN CANADA, 1914?
THE CASE OF LOST TURKS OF
BRANTFORD, ONT.
Ozay Mehmet, Ph.D (Toronto),
Distinguished Research Professor, International Affairs,
Senior Fellow, Modern Turkish Studies, Carleton University
Did Canada carry out Genocide
against Ottoman Turks in 1914?
Limited available evidence in Canadian archives is highly suggestive…matching or even exceeding
what the Ottoman military authorities did for the disloyal Ottoman
Armenians in 1915.
At the outset of WWI, by order of
the Federal government under the
War Measures Act [WMA], a small
group of Ottoman Turks, residents
in Brantford, Ont., were forcibly
relocated to a POW Camp in Kapuskasing, Northern Ontario….
All these Turks perished during and
after this internment. Their only
"crime" was being Ottoman Muslims. Ottoman Christians (e.g. Armenian) residents were untouched.

What is “Genocide”? The UN
Genocide Convention 1948 states:

ject to fine-tuning. The term
“Genocide” was coined well after
WWI as a result of the efforts of the
“Article II: In the present Conven- ultra-nationalist Armenian Dasnak
tion, genocide means any of the fol- group.
lowing acts committed with intent
to destroy, in whole or in part, a
The Convention definition is loaded
national, ethnical, racial or reliwith legal and logistical problems,
in particular issues with interpretagious group, as such:

At the outset of WWI, a small group of
Ottoman Turks, residents in Brantford,
Ont., were forcibly relocated to a POW
Camp in Kapuskasing

Killing members of the group;
(b) Causing serious bodily or mental harm to
members of the group;
(c) Deliberately inflicting
on the group conditions of
Timing of this little known Canalife calculated to bring
dian history is in sharp contrast to
about its physical destructhe Harper Governments recognition in whole or in part;
tion under M 381 of the 1915 Otto(d) Imposing measures
man Relocation of Anatolian Armeintended to prevent births
nians as “Genocide.” Both the Cawithin the group;
nadian and the Ottoman decisions
(e) Forcibly transferring
on forced relocation were warchildren of the group to
related.
another group.
This definition is legal and is sub-

tion, verification and enforcement.
As regards interpretation, one can
argue that the Canadian government in 1914 did not act “with intent to destroy” the Brantford Ottoman Turks. These Turks were declared “enemy aliens”, along with
Germans, Austrians, and Ukrainians…simply to be put away in military custody.
What is good for the goose must be
true for the gander! The same argument would apply in the case of the

Bu Sayıda
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120 BRANTFORD TURKS
Ottoman military decision in 1914
to relocate Anatolian Armenians….with even more justification,
it seems, since these Armenians
actively fought with invading Russians who occupied Ottoman
lands*.
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Tragically, the Canadian government took a decision in 1948 to destroy all records on this black chapter of Canadian history. By contrast, the Turkish official archives
are open to all historians and experts for study and investigation.

nians. Diaspora Armenian communities, in Canada as well as in the
USA, have rejected these Protocols
which, sadly, remain inactive.
What of the lost Ottoman Turks of
Canada? They are all gone. Only a
“Turkish Lot” exists in the public
Cemetery in Brantford, a piece of
land they themselves purchased privately, a self-dedication marked

Many Ottoman Armenians died and Most tellingly, however, the Canaperished during forced marches. In dian government has taken courathe case of 120 Brantford Turks, all geous steps to set right the wrong
perished…none survived the POW
In the case of 120 Brantford
internment. These early Turks in
Canada vanished in captivity or afperished…none survived the
ter.
Number of human losses of Brantford Turks and Ottoman Armenians
differ greatly….but policy of forced
relocation is identical…and in the
Genocide Convention, INTENT is
the key.
Verification of official intent depends on historical documentation.
Only official records of Brantford
Turks and Anatolian Armenians
can shed light on exactly what happened.

Turks, all
POW in-

ternment.
done the WMA officially apologizing to Ukrainians and the Japanese
[in the case of WWII]. To date no
such apology exists for the Turks of
Brantford, Ont.
The Turkish government has signed
Protocols with Armenia that provides, inter alias, the setting up of
an independent historical commission to determine what exactly happened in 1914 with Ottoman Arme-

simply as Muslim Ottomans in
1909. Currently a Plaque in their
memory stands frozen on the
agenda of the Brantford City Council. Justice demands Federal recognition of their loss.
See Armenian source:
http://armenians1915.blogspot.com/2010/12/3186-wwiigerman-americans-vs-wwi.html

Advertise online with TELVE
+1000 Turkish Canadians visit Telve’s site after it goes online.
www.turkishcanada.org is the most visited Turkish Community website
Attract the community’s attention with your advertisement.

Telve’s advertisement rates per issue:
Full page: $50
Half page: $25
1/4 page: $12.50
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HELP IS HERE :
2014 INFORMATION FAIR
Turkish Society of Canada gönüllüleri 22 Şubat 2014,
Cumartesi günü, Toronto District School Board
(TDSB) tarafından, Earl Haig Secondary School -100
Princess Avenue adresinde düzenlenen “Help is Here:
2014 Information Fair” etkinliğini ziyaret etti.

Gönüllülerimiz, etkinlikte hem katılımcı resmi ve özel
derneklerin yetkilileri ile tanışma ve bilgilendirme,
hem de organizasyon komitesi ile toplumumuzu ilgilendiren konuları konuşma ortamı yaratılmış oldu.

MPP David Zimmer ve TDSB Trustee Mari Rutka ile
Etkinlik Family Services Fair ve Youth Job Fair ola- Telve adına yaptığımız röportajları önümüzdeki sayırak iki amaca hizmet ediyordu. Willowdale halkınını mızda sizlere aktaracağız.
bilgilendirmek ve desteklemek için hem TDSB hem
de eyalet kurumları tarafından verilen hizmetler ile Etkinlik kapsamında düzenlenen “Navigating the
bazı iş bulma kurumları tarafından hazırlanan profes- Education System” konulu workshop ise katılımcılara
yonel veya gönüllü iş olanakları fuar kapsamında ayrı Ontario eğitim sistemi hakkında detaylı bilgiler verdi.
ayrı masalarda katılımcılara tanıtıldı.
Detaylı bilgileri gelecek sayımızda bulabilirsiniz.

Bu Sayıda
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SABAH BULANTILARI İLE BARIŞIK BİR
HAMİLELİK
Filiz Doğan
Mental Health Counsellor / fdogan@mnlct.org

1950’lerin ortasına kadar hamile
kadınların alacağı ilaçların bebeğe
hiç bir zarar vermeyeceğine ilişkin
bir fantezi vardı. Hamile kadınlardaki sabah bulantılarını önlediği
gerekçesiyle, 1957 yılında üretilen
ve 46 ülkede değişik isimlerle piyasaya sürülen Thalidimide’in yeni
doğanlar üzerindeki korkunç etkileri kısa bir zaman sonra binlerce ciddi vücut özürleri taşıyan bebeğin
doğması ile fark edildi. Bunu takip
eden yıllarda tüm ülkelerde hamile
kadınlara ilaç yazma ve ilaç testleri
uygulama konusunda giderek sıkılaşan kanunlar çıkarılmaya başlandı.

Bu mide bulantılarını, hamile kadının kocasından tiksinmesi ve fetüsü
bilinçaltı bir istekle ağız yoluyla
dışarı atma çabası olarak açıklayan
Freudien açıklama da bir önceki
açıklama kadar yetersiz kalır.

kadar kendini etkili bir şekilde savunamasa da, dış dünyadan gelen
tehlikelere karşı kimyasal bir savaş
verir. Çoğu sebze ve meyve böcekleri öldüren yada kaçıran, rahatsız
eden düzinelerce toksin ve zehiri
içinde barındırır. Bu yüzden bitkilerle beslenen canlılar bunlara karşı
savunma sistemlerine sahiptir. Yetişkin bir birey olarak, karaciğerimiz bu zehirleri etkisiz hale getirir,
tat duyumuz ise bizi bu zehirlerin
hoş olmayan tadını algılamamızı
sağlar ve bunları tüketmeye karşı
iştahımızı yok eder. Sahip olduğumuz tüm bu koruyucu mekanizmalar minicik ve savunmasız bir
fetüsu korumada yetersiz kalabilir.

Bu konuda araştırmalar yapan biyolog Margie Propet, hamile kadınlardaki sabah bulantılarına oldukça
ayakları yere basan bir açıklama
getirir. Bu bulantılar toksik yiyecekleri tüketmeye karşı bir koruma
sağlar: tehlikeli yiyecekler vücuda
zarar vermeye başlamadan önce
mideden atılır ve bu tür gıdalara
karşı iştah azalır. Bu noktada akla
şu soru gelebilir. Hamilelik bulantıları bir yandan kadını toksik gıdaların alınmasına yada hazmedilmesi- Şimdiye kadarki açıklamalar bebene karşı korurken öte yandan fetüse ğinizi kusarak dışarı atma isteğinden daha inandırıcı olmayabilir ama
zarar verebilir mi?

Hamile kadınlardaki aşerme ve bulantılar her kültürde görülen evrensel bir olgudur ve günümüze kadar
bir çok görüş bunu açıklamaya çalışmıştır. Herkesin bildiği gibi hamile kadın özellikle sabah saatlerinde yoğunlaşan şiddetli bulantılardan
rahatsız olur, bazı yiyeceklerden
kaçınır ve kokulara karşı çok hassaslaşır.

Hamile kadınlardaki aşerme ve bulantılar her kültürde görülen evrensel bir
olgudur

Şiddetli sabah bulantıları genellikle
hamilelikte salgılanan hormonların
yan etkisi olarak açıklanır ama gerçekte bu hormonların hiperactivite,
öfke yada cinsel libido artışına sebep olması beklenirken, bulantı ve
bazı gıdalardan kaçınma davranışını
oluşturması beklenmez.

Köşe başındaki manavda yada pazar tezgahlarında satılan çeşit çeşit
sebze ve meyvelerin genellikle sağlıklı gıda ürünleri olduğunu düşünürüz. Ancak çok masum görünen
bir lahananın bile yenilmiş olmaya
karşı hiçbir isteği yoktur. Her ne

aşağıda
anlatacağımız
Margie
Prophet’in teorisi konuya daha gerçekçi ve inandırıcı bir bakış açısı
getirecektir.
Yaptığı yüzlerce çalışmadan sonra
Profet şu sonuçları elde etti;

Bu Sayıda
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 Yetişkin bir insan bitkilerdeki
toksinleri belli dozlara tolere edebilse de, bu gıdalar hamile bir kadında düşüğe yada yeni doğanda
probleme sebep olabilir.
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sektir çünkü bu insanlar yetiştirilmiş ürünler (kültür ürünleri) yerine
doğadan topladıkları bitkileri yerler.

mizle ve bebeğimizle barış içinde
geçirmek”. Tüm bunlara rağmen bu
bulantılarla baş etmek için bir takım
önlemler alabiliriz.

 Sabah bulantıları tüm dünya Yapılması gerekenler
 Sabah bulantıları embriyodaki kültürleri içinde görülen evrensel
 Ufak öğünler yiyin.
organ sistemleri oluşmaya başladığı bir olgudur.
zaman başlar. Bu dönemde embriyo
 Sıvı içecekleri yemek sırasında
yavaşça büyür ama yeni doğanda  Sabah bulantılarının şiddeti, değil de yemekten yarım saat önce
yapısal bozukluk oluşturan etkenle- düşük yapma riski ile ters orantılı- yada sonra için.
re (virus, bakteri ve kimyasallar) dır. Şiddetli sabah bulantısı olan
karşı çok korunmasızdır ve buna kadınlar, olmayanlara oranla daha  Gün boyunca yeterli sıvı alın
karşılık orta miktarda gıdaya ihti- az düşük yapma riskine sahiptir.
ancak bu sıvıyı her defasında ufak
yaç duyar.
 Şiddetli sabah bulantıları olan miktarlara bölerek için.
hamileler daha düşük ihtimalle sağ-  Baş ucunuzda tuzlu krakerler
lık problemleri olan bebek dünyaya bulundurun ve yataktan kalkmadan
getirirler.
20 dakika önce bunlardan yiyin.
Ekolojik sistem içinde bebeğin dün-  Bulantınızı arttıran yada tetikleyaya gelme sürecinin işleyişiyle,
yen yiyecek ve kokulardan kaçının
günümüzdeki modern kadının du Sabah bulantıları olan hamile yularının çalışmasının bu derecede Yemek yapma konusunda başkalakadınlar yemekler konusunda çok birbiriyle uyuşması son derece etki- rından yardım alın ve rahatsız edici
seçicidir ve doğal olarak kokusu ve leyici ve tüm bu veriler Prophet’in kokudan kurtulmak için mutfağı
havalandırın.
 Embriyonun organ sistemleri
tamamlanmaya başladığı zamanlarda, sabah bulantıları azalır yada ortadan kalkar. Bu dönem embriyonun hızla büyüdüğü ve gıdaya en
çok ihtiyacı olduğu donemdir.

“bulantılar ve kokuya hassasiyet hamilelik döneminin doğal bir sonucu ve bu
belirtiler bizi ve bebeğimizi rahatsız etmek için değil korumak için oluşuyor.”

tadı ağır olan, acı, baharatlı ve alışılmadık yiyeceklerden kaçınırlar. teorisini destekliyor. Bu durumda
Gerçekte bu yiyeceklerin toksin bir uzmanın hamile bir kadına önerebileceği şu olabilir “bulantılar ve
içerme olasılığı yüksektir.
kokuya hassasiyet hamilelik döne Sabah bulantılarının olduğu dö- minin doğal bir sonucu ve bu belirnemde kadınların koku duyuları tiler bizi ve bebeğimizi rahatsız etnormalden daha hassastır. Bu has- mek için değil korumak için oluşusasiyet ilerleyen hamilelikle azalır. yor. Bize düşen bu dönemi mümkün olduğunca rahat, iyi beslenme Yiyeceklerini doğadan toplayan ye çalışarak ve vücudumuzdan geinsanların (atalarımız) toksik bitki- len uyarıları dikkate alarak kendileri yeme ihtimalleri de daha yük-

 Gün içersinde mümkün olduğunca dinlenin ve öğle uykusuna
yatın
 Aşırı sıcak ortamlardan ve sıcak
yiyeceklerden kaçının (sıcak bulantı
hissini arttırır)
 Limon yada zencefil koklamak,
limonata içmek ya da karpuz yemek
bulantı hissini azaltır
 Tuzlu patates cipsi yada peynir
ekmek gibi gıdalar mideyi rahatlatır
ve rahat bir öğün yemenizi sağlayabilir.
 Kendinizi çok zorlamadan jimnastik yapın ve kısa yürüyüşlere
çıkın.
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Pinker, Steven (1999) “How the Deterrent to Maternal Ingestion of
Mind Works”, W.W. Norton & Teratogens. In Barkow, J. H., Cos Yemeklerden sonra uzanıp yat- Company Inc., New York
mides, L., & Tooby, J. The Adapted
mayın.
Mind: Evolutionary Psychology
and the Generation of Culture. Ox Öğün atlamayın.
Profet, M. (1988), The Evolution of ford University Press. pp. 327–366.
 Ağır ve baharatlı yemekler pi- Pregnancy Sickness as Protection to
şirmeyin ve yemeyin.
the Embryo Against Pleistocene
Teratogens, Evolutionary Theory 8:
Kaynaklar:
177–190.
http://americanpregnancy.org/
pregnancyhealth/
morningsickness.html
Profet, M. (1992). Chapter 8: Pregnancy Sickness as Adaptation: A
Kaçınılması gerekenler:
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BUZ FIRTINASINDAN ALDIĞIM DERSLER
Pervin ÖZDİLER HÜNER
Türk Edebiyatı Öğretmeni
pervinhuner@hotmail.com

22 Aralık 2013 de Kanada’da başlayan buz fırtınası, Ontario ve özellikle Toronto’yu fena vurdu. 300400 bini aşkın ev elektriksiz kaldı.
Tam Noel arifesinde, insanlar madden, manen perişan oldu.
Yüzbinlerce yolcu havaalanlarında
mahsur kalıp, perişan oldu. Tek kelimeyle hayat felce uğradı. Bilindiği
gibi, Ontario bu felaketin altından
kalkabilmek için, bütçe yönünden
zor duruma düşüyor. Neticede yine
vergiler artacak… Kanada’da geçen
kırk yılı aşkın yaşamımda, ilk kez
yaşadığım bu amansız aşırı soğukları, beş günlük buz fırtınasını ve
aldığım dersleri ‘’ Yazı insanlığın
unutulmaz hafızasıdır.’’ kuralına
inandığım için, yazmaya karar verdim.
Akşam başlamak üzere, hala evimizdeyiz, hava iyice kararıncaya
dek bekledik. Dışarısı inanılmaz bir
buz dünyasına döndü. Ağaçlar, çitler, görebileceğiniz herşey buz giysiler içinde. Öğleye doğru bu buz
giysiler daha da kalınlaşınca artık o
güzelim dallar, yüklenen ağırlığa
dayanamayıp, bir de insafsız, hırçın
rüzgarın etkisiyle birer birer kırılmaya başladı. Zaten dün gece boyu
şiddetli rüzgarlar, yaşlı, koca ağaç-

ları çatır çatır kırıp, arka bahçemizi
enkaz yığınına getirmiş. Zaman zaman deprem sesine benzeyen, gümbür gümbür ,sanki evin çatısı yıkılıyormuş gibi gelen sesler oldukça
korkuttu bizi. Buz pistine dönen
yollarda in cin yok. Sabahın erken
saatlerinde telefonumuz da kesildi.
Rüzgar çok daha hızlandı, keskin

hazırladığım çantamızı dış kapıya
yakın koydum. Bir ara yan komşumuzu, ön bahçelerinde ortadan üçe
ayrılıp, yıkılmış koca ağacın buzla
kaplı koca dallarını çekmeye uğraşırken gördüm. Elindeki küçük bir
testereyle, ancak ince dallarını kesebiliyordu. Hemen Şükrü dışarı
fırlayıp, telefonlarının durumunu

bir ustura gibi dokunduğunu kesiyordu. Kaloriferimiz ise , 18 saatten
beri elektrik olmadığından, çalışmıyor. Artık ümidimiz büsbütün kesiliyor, evi terketmek için, sabahtan

sordu. Neyse adamcağız hemen arka bahçemize dalıp kırılmış kabloyu bulup, verdiğimiz bant ve el feneri ışığı altında birleştirdi.
Oh!..telefonumuz çalışıyor!.. Sanki
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altın hazinesi bulmuş gibi sevindik.
Tamam bu akşam gitmekten vazgeçtik. Nasıl olsa ışıklar da gelecektir.

Neyse şişe de bulunup yerine kon- radan öğrendim, onlar karanlık basdu… Lambamızın ışığı etrafında,
madan, başlarının derdine çare arasanki Cennetten müjde gelmiş seyıp, uzaklarda da olsa tanıdıklarına,
vinci içinde, keyifle kitaplarımızı
veya bulabildikleri otellere sığınokumaya daldık. İşte o an, geçmiş- mışlar.
O sırada Rum komşumuz Peggy
teki çocukluk anılarım bir bir gözlebuzlar üzerinde kaya düşe bize gelDevamlı çalan, pilli radyomuzdan,
rimin önünde canlanmaya başladı…
di, ‘’Pervin your daughter-in-law is
akşam haberlerini dinliyorduk. Toon the phone, calling you, she is
Ne zaman ki, “Acıktık, ne yiyece- ronto’daki semtlerden sırayla hangi
worried about you. Please come to ğiz?” demesi, beni anılarımdan
semtte, ne kadar evin elektrik kabour house and talk to her." Arayan ayırdı. Kalkıp, buzdolabından elime lolarının bağlandığını öğreniyordiğer gelinimiz Diana idi. Bizi çok gelen ilk kabı çıkardım. Tuttuğum duk. “Ah bir de sıra bize gelse“ dimerak etmiş, evlerine davet etti.
Ben de iyi olduğumuzu söyledim ve Aklımıza bir gün gelip de oduna muhtaç
ilgisine çok teşekkür ettim.
olacağımızı getirmedik bu güne dek.
Bizler çocukluğumuzda sanki kaloriferli evlerde mi büyüdük. Yedi
yaşıma dek kasabamıza elektrik
gelmemişti. O günlerin bir nevi
özlemine kapılıp, cesaretlendim.
Hemen 40 yıldır evimizin süsü olan
gaz lambamızı alıp, mutfaktaki geniş pencerenin önündeki masasın
üzerine koydum. Ne var ki içi gazsız. Hemen aklıma garajdaki altı yıl
önce kullandığım gaz bidonu geldi.
Eşim, eminim garaja gitmeye üşendiğinden, “O gaz başka gaz, olmaz
“ , dedi. Ne olursa olsun denemeye
azimliydim. Gidip buldum, açıp
kokladım, Tamam işte bu gazdı aradığım. Lambayı doldurdum. O sıra
lambanın az önce çıkartmış olduğum şişesi görünmez oluverdi. El
feneriyle aramaya başlarken, Şükrü’nün diline şu güzel halk türkümüz dolandı:
Lamba da şişesiz yanmaz mı?
Cicim bana yar bulunmaz mı , yallah…

yemek kabı buz gibiydi, tabaklara
koydum, Hele pilavın kabı ellerimi
iyice üşüttü, nerdeyse cam kabı yere düşürecektim. Henüz ilk lokmasında, onun “Bu ne yemeği?“ sorusuna, “Hünkar beğendi!” dedim.
“Ama kabak tadı var bunda” deyince, “Tabii ki, zaten bu da kabaktan
yapılmaz mı?” dedim. Hele pilav,
pirinçler nerdeyse donmuş. İkimiz
de ellerimizdeki çatalları bıraktık.
Soğuk havada, soğuk yemek yemek
gerçekten tuzsuz kabak tadı veriyor…
Lamba, tek sığınağımız, bize göz
kırparcasına, alışın artık der gibi
titrek ışıklarıyla etrafımızı aydınlatmaya devam ediyordu. Bir ara dışarıya bakmak için pencereye yaklaştığımda bizim sokaktaki evlerin
hiçbirinde ışık olmadığını gördüm.
Demek bu insanların mumları ve
lambaları da yokmuş diyerek onların adına üzüldüm. Meğersem, son-

ye dualar ederken, birden, bir blok
uzaktaki binaların ışıkları parladı.
“Tamam! Yaşasın !” deyip sevinmeye başladık.
Lamba ışığında okumaya devam
ederken, mideme aniden bir kramp
girdi. O anda, hayatımda ilk kez, bir
fincan sıcak çayı nasıl özlediğimi
anlatamam. Nihayet, telefonumuz
çalışmaya başladığından beri ilk
kez zili çaldı. Büyük oğlumuz Özgür, Oakville’den arıyordu. “Bütün
gün aradım cevap alamadım, çok
merak ettim sizi, fırtınadan en çok
hasar gören semt Scarboruogh, neden hala evdesiniz, sakın bu akşam
soğuk evde kalmayın…” Telefonun
hoparlörü açıktı, önce babamız,
“Merak etmeyin, az önce karşımızdaki caddenin ışıkları geldi, yakında bizim mahalleye gelebilir” dedi.
Ben de üzüntülü oğlumu, teselli
ederim amacıyla: “Zaten evin ısısı
18 derecenin altına düşmedi, lam-
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bamız da var, az önce gazla çalışan
kamp ocağımızı da buldum, çay
yapacaktım, fakat lamba gazıyla
çalışmadı.” Özgür, gaz kelimesini
duyar duymaz büsbütün kuşkulanıp, daha üzüntülü bir sesle. “Anne,
kapalı yerde o gaz ocağın kullanılmaması gerek, sakın gazlı şeyler
kullanmayın, zehirleneceksiniz!…”
“ Tamam haklısın oğlum, kullanmayız onları, sen müsterih ol, üzülme, eğer yarın sabah elektrikler gelmezse, Erdem’lere veya Barış’lara
gideceğiz.” diye söz verdik. Son
cümlem: “Özgür’cüğüm, iyi geceler, sen şimdi benim yerime sıcak
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çünkü sabahın erken saatlerinde
konuştuğumuzda, Oshawa’da da,
bir kaç kez aralıklarla, elektriklerin
kesilmiş olduğunu söylemişti. Kendisi eczacı ve (ortak olduğu) sahibi
olduğu, günün 24 saati açık olan
Shoppers Drug Mart’ta çalışıyordu .
Bu gün dükkanın müşterilerin dolu
olduğunda, aniden elektrikler kesilince, herkesin ellerinde, sepetlerinde eşya doluyken, dışarıya fırladıklarını, karanlıkta güvenlik görevlisinin kontrol edemediğini anlatmıştı.
Aralıklarla dört kez aynı olay oluyor. Bu nedenle zararları çok olacaktı. Ayrıca Barış’ın hanımı Duy-

Evin içi 10 dereceyi gösteriyordu. Dışarıda ise hava eksi 27
bir çay içiver” deyip telefonu kapadık. Aradan 10 dakika geçmemişti
yine telefon. Küçük oğlumuz Erdem, eşi ve oğluyla, iki gün önce
Noel kutlaması için Montreal’e gitmişlerdi, oradan arıyorlardı. Erdem
ağabeyinden bizim karanlık ve soğukta evde kalıp, gaz lambası ve
gaz ocaklarıyla uğraştığımızı öğrenmişti tabii. “Ben size evimiz boş,
buz fırtınası başlamadan önce bize
gidin demedim mi? Çok merak ediyorum, gazdan zehirleneceksiniz,
gece lamba düşüp, yangın çıkabilir,
lütfen hemen gidin…”
Yine biz kendi aklımızı beğenip,
“Bir şey olmaz bize” deyip, saat
11’e dek okumamıza devam ettik.
Ortanca oğlumuz Barış’ı aradık,

gu da arayıp, Oshawa’da öğle sonu
herşeyin normale döndüğünü, bizi
beklediğini bildirmişti.
İnat edip evde kaldığımız soğuk
gecede, alışkanlığımı bırakamadım,
yatağımda her akşamki gibi günlük
yazmak istedim. Lambayı yatağımın başucuna yerleştirip bu unutulmaz günümüzü, yaşadığımız olayları detaylarıyla defterime yazdım.
Üşüyordum, yine de kalemi tutmaya gayret ediyordum. Öyle bir an
geldi ki herşeyi normal bulup,
yanıbaşımdaki lambayı bile
farketmedim. İnsanoğlu her şeye ne
de çabuk alışıyor...
Uyandığım zaman hava oldukça
karanlıktı. Ümitle parmaklarım

elektrik düğmesine gitti, nafile. Pilli
radyoda kaldı ümitler. Sabah 7 haberleri başlamış, spiker Toronto’da
fırtınanın bıraktığı hasarları sayıp
duruyordu. Panjurları açtığımda,
dışarısı da alacakaranlıktı. Ufukta
ne tan yeri kızıllığı ne de izi vardı.
Aşağıya inip termostata baktığımda
evin içi 10 dereceyi gösteriyordu.
Dışarıda havanın eksi 27 olduğunu
öğrenince, psikolojik olsa gerek,
titremeye başladım. Kanada’ya ilk
geldiğim yıl akıllı bir arkadaşımın
önerisi üzerine almış olduğum
(Cehennem ceketi dediği) balon
gibi kabarık parkayı bulup giydim.
Mutfağa girmek istedim, ayaklarım
geri geri döndü, sanki her düğmeye
bastığımda kahvaltı mı hazırlayacaktım. Yine yatağıma mı dönsem,
diye düşünürken Şükrü aşağıya iniyordu pijamayla. “Üzerini giyin,
kalın süveter var...” derken tam o
sırada telefon çaldı. Özgür’dü yine .
“Sıcak bir şey, kahve mi, çay mı
olsun?” der demez, “Sakın gelme”
dedim. “Geldim bile! Çok yakınınızda bir Tim Horton’s açık, hemen
geliyorum...” deyip kapadı.
Özgür’ü kapıda karşılarken kendimi
çok suçladım. Çünkü evi bize çok
uzak. Bu havada, yollar kar, buzla
kaplı. Ellerindeki sıcacık paket ve
kahveleri masaya koyar koymaz,
Çay dolu bardağı alıp iki avucumda
sıkıca tutarken, “Sağ ol anneciğim,
fakat sabahın erken saatinde, bu
kötü hava şartlarında, yazık değil
mi sana” diye söylenmeye başlayın-
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ca, Özgür, acıyarak bir benim parka
içindeki halime, bir babasının başındaki kocaman , yün şapkaya bakıp, başını iki tarafa sallayarak
“Öldünüz mü diye merak ettim!...”
Özgür sık sık kinayeli konuşur. Gülüştük, çayın sıcaklığı da ortamı
yumuşattı. Bir yandan getirdiği
peynirli, yumurtalı sıcak tostlarımızı yerken bir yandan da konuşmaya
devam ediyorduk. Gülmeye başladım, “Özgür” dedim, fakat konuşamadım, yutkundum, çayımdan bir
yudum daha içip “Yaşlılar inatçı
olur, eğer biz de İleride yaşlanıp
inatçı olursak bize hatırlatın.” der
demez, bana dönüp, alçak sesle
“Oldunuz bile!” Bu iki kelimeyle
mesaj verilmişti. Üçümüzün de yüzümüzdeki buruk gülümsemeyle bir
müddet konuşmaya devam ettik...
Saatine bakıp İsteksizce ayağa
kalktı, “Ofice gideceğim” deyip,
herzamanki gibi şefkat ve saygıyla
ellimizi öptü. Babası, oğlunun bu
ilgi ve fedakarlığından, duyduğu
memnuniyetini ifade eden bakışlarıyla oğluna sarılarken hıçkırıklarını
tutamadı. Özgür de gözleri dolarak,
benim de elimi tutup, “Hemen hazırlanıp gidin” dedi ve ayrıldı.
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Hawai!” diye tekrarlayınca, hepimiz birden gülüştük. Beş yaşındaki
torunumuz Berk bize yine sürpriz
hazırlamış, o güzel resimlerini kendi çizip, boyamış. Bana takdim ettiğinde, figürleri tek tek “Bu dede, bu
babaanne” annesi, babası ve çok
sevdiği bebek erkek kardeşi Deren’le kendisini gösterdi. Bu benim
için paha biçilmez hediye, soğuktan
donmak üzere olan kalbime şifa
oldu. Duygu’nun gösterdiği yakınlık bizi daha da mutlu etti. Berk ve
Deren’le yakından ilgilenip, doya
doya onlarla oynadığımız bu güzel
günler, ileride hatıralarım arasında
özel bir yer alacaktır...

Şimdiyse senin halin
Ölümden acı,
Kara kış ortasında
Küçük zerdali ağacı…
Cahit Külebi

Üç günümüz de birbirinden güzel
geçerken, bir yandan da evimizi
düşünüyorduk. 33 yıldır tanıdığım
Rum komşumuza ara sıra telefon
edip durumu soruyoruz, ne yazık ki
haberler iyi değil. Frank
“Mahallede kimse yok!...” diyordu.
Oshawa’da Barış’ın ilk şakası,
Onlar kışları devamlı şöminelerini
“Anne, buzlar vadisinden sonra bu- yakar, ancak geceleri kaloriferi açıp
rada kendini nasıl buluyorsun?”
takviye ederler. Hatta bazı yemeksorusuna: Önce, Cennet demek iste- lerini de o fırınlı sobalarında pişirirdim. Fakat küçüklüğümüzden beri ler. Büyük bahçelerinin bir köşesi
bize Cennet’in buz gibi serin bir yer her yaz harmanlar gibi odunlarla
olduğunu söylerler, birden ürperdolar. Çiftlikte doğup büyümüş oldim doğrusu. Dilime Hawai sözcü- maları, onlara tecrübeler kazandırğü geldi. “Hawai burası! Evet
mış. Bizler hazıra, kolaya kaçıp ev-

deki iki şöminemizi de kullanmadığımız gibi, bir de içlerine güzel ve
ışıklı görüntülerine kapılıp, elektrikli modern ısıtıcılar koyduk. Hiç
olmazsa gazlı soba olabilirdi. Aklımıza bir gün gelip de oduna muhtaç
olacağımızı getirmedik bu güne
dek. Ne de olsa burası Kanada, tüm
felaketlerle kısa zamanda
başedebilir diye belediyelerimize
güveniyorduk... Nihayet 26 Aralık
Perşembe akşamı, Frank telefonla
müjdeyi verince, hemen
Scarborough’ya dönmek istedik. Ne
de olsa evin çevresini ve içini merak ediyorduk. Barış ve Duygu’nun
ısrarlarını kıramayıp, akşam yemeğinden sonra, üstüne çaylarımızı
içer içmez ayaklandık. Buzdolabınızdaki kalmış yemekleri atmamızı
sıkı sıkı tembih etti Barış. Paketlenmiş, iki gün yetecek kadar da taze
kumanyalarımızı alıp vedalaştık.
Evimizin önüne yaklaşırken ışıklarımızı açık bulduk. Hep benim alışkanlığımdan, karanlıkta her odaya
girdiğimde elektrik düğmelerine
basmışımdır. Hemen Şükrü aşağı
bodruma inip su vanasını açtı. Çok
şükür borularda don ve patlama olmamış. Kalorifer çalışıyordu yine
de ev normal sıcaklığa ancak gece
yarısı erişti. İlk fırsatta Barışlara,
Özgür ve Erdem’lere telefon edip
durumumuzla ilgili rapor verdik.
Aceleyle odaları dolaştım, kırık
cam falan yok. Yalnız mutfaktaki
çiçeklerim beş gün içinde soğuktan
sararıp , bazıları da kurumuş.
Kimbilir bahçedeki kar ve buzlar
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altındakiler ne oldu. Belki de bahar- man hazırlıklı olmak gerektiğine
da yerlerinde yeller esecek. Pence- karar verdim. Bu tecrübemden aldıreden dışarıya bakarken Cahit
ğım derslerin başında:
Külebi’nin dörtlüğünü hatırladım:
*Evlerimiz için aydınlanma ve ısıt‘’Şimdiyse senin halin
ma alternatifleri her zaman hazır
olmalı. Örneğin: jeneratör, en
Ölümden acı,
önemli ihtiyaç. Bir çok elektrikli
araçlar için güç kaynağıdır. Yakıtı
Kara kış ortasında
da hazır olmalı, bildiğim bir huzur
Küçük zerdali ağacı...’’
evinde jeneratörün ikinci gün mazotu bitti ve bulunana dek, bir gün
Artık sıra, zamanımızın en büyük
alışkanlığı, daha doğrusu hastalığı çalıştırılamadı.
desem, bilgisayarlarımızın başına
oturduk. Bir çok kanallarda, Türkiye’de 17 Aralık’ta başlamış olan
olaylarla ilgili oturumlar devam
ediyordu. Kaçırılır mı hiç...

muntazam budatılmalı veya kestirilmeli.
*Elektrik, telefon kabloları yeraltına alınmalı. Bu ilkel durum Kanada’ya yakışmıyor, kablolar ağaçların dalları arasından geçirilmemesine özen gösterilmeli.
*Hava raporlarını ciddiye alıp, bireylerin tedbirli olması: Gerekirse
seyahatleri ertelemeli veya iptal
etmeli, seyahat sigortalarını asla
ihmal etmemeli.

*Odun yakılan şömine ve sobaların
*Belediyeler bu denli afetlere karşı
her an kullanılabilir olması: Bacalar
daima hazırlıklı olmalı, halka dödüzenli temizlenmeli, çatlaklar tanük genel ikaz sistemi oluşturmalı,
mir edilmeli.
acil durumlarda gerekli ihtiyaçlara
*Konserveler, bozulmayan kuru
cevap verebilmeli.
Bu beş günlük, yüzbinlerce insanın yemiş, kabuklu ceviz vs. yedekte
Hepinize güzel ve sağlıklı bir bahar
yaşamını altüst eden Buz Fırtınası bulundurulmalı.
dilerken bu konuda tedbirli olup,
ve ya adına ne derseniz deyin, buna
*Evlerin çok yakınına ağaç dikilgereğini yapmanızı dilerim.
benzer tabii afetlerden ders alıp,
madden ve duygusal olarak her za- memeli. Büyük, çok yaşlı ağaçlar

Advertise online with TELVE
+1000 Turkish Canadians visit Telve’s site after it goes online.
www.turkishcanada.org is the most visited Turkish Community
website
Attract the community’s attention with your advertisement.
Telve’s advertisement rates per issue:
Full page: $50
Half page: $25
1/4 page: $12.50
Business Card, 1/8 page: $7.50
Bu Sayıda

15

TÜRK MÜZİĞİ

Yıl 8, Sayı 55

Tekbir
Dr. İlhami Gökçen
ilhamigo@hotmail.com

Türk Dinî musikisinin belki de en
tanınmış eseri, ‘Tekbir’dir. Bazen
‘Bayram Tekbiri’ olarak da anılır.
Sözleri Arapça’dır:

Tekbir’in de, XVII. yüzyılda yaşa- Kıskanıp gizlemiş kazâ ve kader
mış olan Buhurîzâde Mustafa Itrî
Belki binden ziyâde bestesini.
Efendi tarafından bestelendiği genel Bize mirâsı kaldı yirmi eser.
olarak kabul edilir.
‘Nât’ıdır en mehîbi, en derini.
Allahu ekber, Allahu ekber lâ ilâhe Yahya Kemal, Itrî adlı uzun şiirinin Vâkıâ ney, kudüm gelince dile,
başlangıcında, Tekbir’den şöyle söz Hızlanan mevlevî semâıyle
illâllah
açar:
Vallahu ekber, Allahu ekber ve
Yedi kat arşa çıkmış ‘Âyin’i.
lillâhil hamd
Büyük Itrî’ye eskiler derler,
Görüldüğü gibi, tekbir, ‘Allahu
Son üç mısrada, Itrî’nin Segâh
Bizim öz mûsıkîmizin pîri;
ekber’ diye başlar, ezan’ın da öyle
Mevlevi Ayin’ine de gönderme yaO kadar halkı sevkedip yer yer,
başladığı gibi.
pılmakta.
O şafak vaktinin cihangîri,
Arapça’da ‘kebir’ kelimesi,
Türk musikisinin geleneksel öğreniNice bayramların sabâh erken,
‘büyük’, ‘ekber’ ise, ‘en büyük’
mi ağızdan ağıza yani oral olduğunGöğü, top sesleriyle gürlerken,
demektir. Öyleyse, ‘Allahu ekber’,
dan bir parçanın çoğu kez birçok
Söylemiş Saltanatlı Tekbîr’i.
‘Allah en büyüktür’ demektir. İki
versiyonları bulunur. Tekbir’in
defa tekrar edilerek, Allah’ın yüce- Yahya Kemal’in Tekbîr için,
böyle birçok versiyonları vardır.
‘saltanatlı’ demesi herhalde birçok
liği ifade edilmiş olur.
durumlarda (Bayram namazlarında, Bu versiyonlardan ikisini aşağıya
Tekbir’in bundan sonra gelen sözleri, ‘La ilahe illallah’tır ve bu
‘Allah’tan başka ilâh/tanrı yoktur’ Türk musikisinin geleneksel öğrenimi
demektir. Buna, ‘tevhid’ yahut
ağızdan ağıza olduğundan bir parçanın
‘kelime-i tevhid’ de denir.
Arapça, ‘tevhid’, ‘vahdet’ yahut
‘bir olmak’tan gelir. Burada,
İslâmiyetin tek tanrılı bir din olduğu pekiştirilmektedir çünkü, Arabistan’da daha önce putlara tapılıyordu yani onların çok Tanrılı bir
dinleri vardı.

çoğu kez birçok versiyonları bulunur.

kurban kesilirken, Mevlid merasim- çıkardık.
lerinde, cenazede, savaşlarda) söyTekbir, serbest yani bir usule bağlı
lenişinden dolayı olsa gerektir.
olmayarak (her ne kadar ilk notada
Yahya Kemal’den ve onun Itrî şii- Durak Evferi deniliyorsa da) ve gerinden söz açılmışken, Itrî’nin ge- nellikle çalgı eşliği olmadan okuOndan sonra gelen, ‘vallahu ekber, çen sayıda yayınlanan ‘Nâ’t
nur. Üç defa tekrar edilir. Kısa olAllahu ekber ve lillâhil hamd’ de
Mevlâna’ bestesi için de şu mısrala- masına rağmen Segâh makamında
‘yemin ederim ki en büyüktür, Al- rın söylenmiş olduğunu kaydedeçok etkili bir bestesi vardır.
lah en büyük ve hamd (şükran) ve
lim:
minnet Allah içindir’ demektir.
Bu Sayıda
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Bu son notada görülen onaltılık es (sus) parçaya başka bir güzellik katmakta.
Not. Yayınlanmış eserleri söylemeyi öğrenmek isteyenler benimle temasa geçebilir.
Bu Sayıda

17

İNCELEME

Yıl 8, Sayı 55

OKUYAMAYAN AKILLI ÇOCUKLAR
Mahir AYDIN
İnşaat Mühendisi

(Y az ar, r ahmetli babasının
Alzheimer rahatsızlığı dolayısıyla
2007’den itibaren beyin gelişmesi
ve beyin rahatsızlıklarını incelemektedir. Çocukların beyin gelişmesindeki önemi dolayısıyla
Dyslexia konusundaki incelemelerinin özetini bu yazıda bizimle paylaşıyor. Yazar, profesyonel yardım
için anne-babaların öncelikle okul
yöneticilerine danışmasını tavsiye
etmektedir.)
Dyslexia, çocuğun okurken ve yazarken kelimelerin hecelenmesinde
karşılaştığı zorluk olarak tanımlanabilir. Hecelemedeki zorluktan dolayı dyslexic çocuklar okuma ve yazmada yaşıtlarına göre geri kalırlar.
Okunaksız ve harfleri ters yazmak
(örneğin “b” yerine “d” veya “M”
yerine “W” yazmak) gibi problemler dyslexic çocuklarda sıkça görülür. Bazı yayınlarda dyslexia öğrenme engeli (learning disability)
olarak ifade edilse de bu doğru olmayabilir. Dyslexic çocuklar genellikle yaşlarına göre normal zekaya sahiptirler, ancak öğrenme şekilleri farklıdır. Okulda ve evde alacakları yardımlarla okuma-yazma
engelini aştıktan sonra, bu yazıda
verilen örneklerden görüleceği gibi,

hayatta çok başarılı olabilirler.
Dyslexia’nin sebebinin biyolojik
olduğu ve çoğu kere anne veya babadan çocuğa geçtiği bilinmektedir.
Son yıllarda yapılan araştırmalara
göre, dyslexic insanlar işitme ve
sesleri ayırmakta zorluk çekmiyorlar, fakat beyinlerinde seslerin belirli anlamlara dönüştüğü bölge ile
yazı karakterlerine çevrildiği bölge
arasındaki bağlantıların yeterince
gelişmediği tahmin ediliyor. Sesler
ve yazı karakterleri arasındaki ilişkinin bire-bir olduğu Türkçe, Almanca, İtalyanca, Arnavutca ve
Fince gibi lisanlarda (deep
orthographies) dyslexic çocuklar
önemli bir zorlukla karşılaşmadan
okuma-yazmayı öğrenebiliyorlar.
Bu ilişkinin zayıf olduğu İngilizce,
Fransızca, Arapça ve İbranice gibi
lisanlarda (shallow orthographies)
çocukların okuma-yazmaları zor
olabiliyor.
İngilizcedeki kelimelerin %83’ü
Latince ve Yunanca asıllıdır ve bu
kelimelerin hecelenmesinde önemli
bir zorlukla karşılaşılmaz. Geri kalan %17 kelimeler Anglo-Saxon
asıllıdır ve bunların büyük bir kısmında ses-yazı karakteri ilişkisi za-

yıftır.
Örneğin İngilizcede
“a” (Türkçe okunuşu: “ey”) sesi
kelimeler içinde 8 ayrı şekilde yazılabiliyor: “paper, make, faith, may,
vein, eight, obey and steak”. Bu
kelimelerdeki “..a..”, “..a..e”,
“..ai..”, “..ay..”, “..ei..”, “..eigh..”,
“..ey..” ve “..ea..” yazı karakterlerinin hepsi aynı “a” (ey) sesini vermektedir. Çocuğun bu kelimeleri
işittiğinde anlamlarını tahmin ederek veya benzer sesli kelimeleri hatırlayarak hecelemesi gerekmektedir.
İngilizcedeki okuma-yazma
zorluğunu gösteren bunun gibi birçok örnek vermek mümkün.
İngilizcede hecelenmesi zor AngloSaxon kelimelerinin sayısının çok
olmamasına rağmen bunların günlük konuşma lisanında yaygın olması ve Grade 1-3’deki okuma parçalarının da günlük konuşma lisanıyla yazılmaları dolayısıyla çocuklar okuma-yazmada zorlanabiliyorlar. Grade 1-3’de normal çocukların bile karşılaştığı bu zorluklar, ses
-yazı karakteri ilişkilerinde zaten
beyinsel problemleri olan dyslexic
çocuklar için katlanarak büyür.
Eğer bu çocuklar aileden ve okuldan yeterince yardım alamazlarsa,
ileriki sınıflarda eklenen yeni ders-
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leri de iyi takip edemeyebilirler.
Birde bunlara ergenlik (puberty)
çağındaki bedensel (physiological)
ve ruhsal (psychological) değişimler eklenince dyslexic gençlerin
çektiği sıkıntılar giderek artar. Meselenin büyümeden kontrol altına
alınabilmesi için anne-babaların ve
okulun dyslexic çocuklara ilk senelerde yoğun şekilde yardım etmeleri
ve birlikte okuma-yazma engelini
aşmaları gerekir.
Dyslexic çocuklar en az normal çocuklar kadar akıllıdırlar. Ancak
zeka testlerinin bazı bölümlerinin
lisana dayalı olması dolayısıyla
testlerde başarılı olamayabilirler.
Dyslexic çocukların beyinlerindeki
hücreler dyslexia zorluklarını telafi
etmek için farklı şekilde bağlantı
kurarlar. Sonuçta normal çocukların kolayca yaptıkları onlara zor
gelirken, diğerleri için zor olan meseleleri kolayca çözebilecek yeteneğe sahip olabilirler. Nitekim, araştırmalar nufusun yaklaşik %10’nu
dyslexic iken, iş dünyasındaki girişimcilerin %30’nun dyslexic olduğunu gösteriyor. Özellikle yaratıcılığı gerektiren müzik, sanat ve bilim alanlarında çok başarılı olabiliyorlar. Virgin grubunun kurucusu
Richard Branson ile film yıldızı
Tom Cruise’un kişisel dyslexia tecrübelerini Youtube’da izleyebilirsiniz. Walt Disney, Ted Turner,
Thomas Edison, Dustin Hoffman,
Whoopi Goldberg, Robert
Williams, Jay Leno, John Lennon,
Muhammed Ali, George
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Washington, Winston Churcill ve
John F. Kennedy dyslexia olduğu
tahmin edilen meşhur insanlardan
sadece birkaçı. Bunların çoğu okul
yıllarında zorluklarla karşılaşmışlar,
ama sonuçta engelleri aşarak çalışma hayatlarında çok başarılı olmuşlar.
Anne ve babalar dyslexic çocukları
için ne yapabilir?
- Her rahatsızlıkta olduğu gibi
dyslexia’da da erken teşhis çok
önemlidir. Eğer aile veya okul
çocuğun dyslexic olabileceğinden şüpheleniyorsa, okul tarafından hemen dyslexia testi yapılmalıdır. Test neticesine göre
okulda özel ek eğitim verilebilir.
- Anne-babalar çocuklarının
moralini yüksek tutmaya çalışmalıdır. Zaten okulda arkadaşlarından geri kalan çocuğun
moralsiz ve yorgun eve döndüğünde ona şefkatle yaklaşan,
anlayışlı ve her zaman yardıma
hazır olan büyüklerine ihtiyacı
vardır. Anne-babalar onun en
az arkadaşları kadar akıllı olduğunu ancak farklı şekilde öğrendiğini; okuma-yazma güçlüklerini yendikten sonra çok başarılı
olabileceğini anlatmalıdır.
- Okul yöneticileri ile birlikte
bir yol haritası belirleyerek, evde okuma-yazmasına yardımcı
olacak çalışmalar yapmalıdırlar.
- Çocuk dyslexic olsun veya

olmasın, onu okumaya alıştırmak için anaokulunu
(kindergarten) beklemeye gerek
yoktur.
Bebekken oturmaya
başladiktan sonra kucağınıza
alarak ona eğlenceli çocuk kitapları okuyabilir, kelime haznesini geliştirecek çocuk şiirleri
ve şarkıları söyleyebilirsiniz.
1 . 5 - 2 ya ş ı n d a n i t i b a r e n
“sticker” kitapları ile daha ciddi
çalışmaya başlayabilirsiniz.
Bundan sonra çocuğunuzla yakınınızdaki kütüphaneyi haftada
en az bir defa ziyaret edip oradaki çocuk eğitim faaliyetlerine
katılabilir ve evinize 4-5 çocuk
kitabi ile dönebilirsiniz. Bu kitapları çocuğunuzla birlikte hafta boyunca okumanızın onun
üzerinde çok olumlu etki yapacağı muhakkaktır.
- Grade 3’ün sonuna kadar çocukların okuyabildikleri kelimelerin %50’sinin “görme kelimeleri” (sight words) denilen 220
kelimeden ibaret olduğu
(örneğin, “and, could, four,
good, must, white, yes” kelimeleri gibi) araştırmalar sonunda
tespit edilmiştir. Çocuğun bu
kelimeleri gördüğü anda ezberden (hecelemeden) okuması gerekir. Anne-babalarin özellikle
bu kelimelerle yazılmış hikaye
kitaplarını bulup çocukla birlikte okumaları çok faydalı olur.
- Dyslexic çocuklar birbirine
yakın harfleri ve kelimeleri
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okumakta zorluk çekebiliyorlar. Bu konuda elektronik kitaplar faydalı olabilir. Yazılardaki
font büyüklüklerini arttırmak ve
her satırdaki kelime sayısını
azaltmak okumayı kolaylaştırabilir. Ayrıca Dyslexic çocukların “sans serif” denilen fontları
(örneğin “Times-Roman” yerine “Arial” fontu) daha kolay
okudukları da biliniyor. Elektronik kitaplarda font şeklini de
kolayca değiştirmek mümkündür.
Sonuç olarak diyebiliriz ki dyslexic
çocuklar en az diğer çocuklar kadar
akıllıdırlar; okuma-yazma engelini

okulun yardımı ve anne-babaların
Dummies”by Tracey Wood,
şefkatli yaklaşımları ile aştıktan
Katrina Cochrane 2009
sonra hayatta hayal bile edemeyeWeb kaynakları:
cekleri başarılara erişebilirler.
Wikipedia: http://
Kaynaklar:
en.wikipedia.org/wiki/
Kitaplar:
Dyslexia
“Dyslexia: A Complete
Guide to Parents and Those
Who Help Them” by Gavin
Reid, 2011.

Canadian Dyslexia
Association: http://
www.dyslexiaassociation.ca

“ D ys l e x i a ” b y A r d a
Darakjian Clark, 2005

International Dyslexia
Association Ontario Branch:
http://idaontario.com/

“Understanding &
Managing Dyslexia for

Dyslexia Resources Canada:
http://www.dyslexia.ca
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Attract the community’s attention with your advertisement.
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Full page: $50
Half page: $25
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ASUMAN’CA LEZZETLER
Asuman Dinçer
Deniz Mahsullü Makarna

Sevgili Telve okuyucuları,
Şu soğuk kış günlerinin yorgunluğunu bize unutturacak, kendimizi sıcacık bir yerlerde, deniz kenarında hissettirecek bir tarife ne dersiniz? Bu kışın başka türlü geçeceği yok, bari hayallerimizle biraz renk katalım...
Siz benim bu kadar ayrıntılı yazdığıma bakıp da ’amaan işi çokmuş bu tarifin’ demeyin sakın. Aslında malzemeleri hazır olduğunda, 10-15 dakika içinde hazırlanabiliyor. Özellikle midyelerin temizlenmesi ve pişirilmesi
çok önemli olduğu için benim anlatımım biraz uzun oldu...
Deniz ürünleri sevenlerin çok beğeneceğine eminim. Ben yanında ızgara somon filetosu da yapmıştım ama aslında çok geldi. Birkaç meze ile tek başına ’ana yemek’ olabilir bence.
Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun.
Sevgiler,
Asuman Dinçer
Makarnanın hazırlanması:
Makarnaları 'al dente' kıvamda pişirmelisiniz. Bunun için 8-9 dakika pişirme süresi yeterli olacaktır.
Makarna ve deniz mahsullerinin pişme işlemi eş zamanlı olmalıdır. Bu yüzden makarna suyunu kaynamaya koyduktan sonra diğer yanda büyükçe bir tencerede ya da wokta deniz ürünlerini pişirmeye
başlayın.
Eğer makarnanız sostan daha erken piştiyse, altını kapatıp içerisine 1 bardak soğuk su ilave edin ve sos
pişene kadar bekletin. Kesinlikle sos pişmeden süzmeyin. Makarnayı süzdükten sonra yıkamayın ve
fazla bekletmeden sosa ekleyip karıştırın.
Bir de; bu tarifi hazırlarken taze deniz ürünleri kullanmanızı özellikle öneririm. Donmuş malzeme ile
aynı lezzeti yakalayamayız.
Midyenin kuralları ve temizlenmesi:
Mümkünse midyeleri pişireceğiniz gün satın alın.
Midyelerin kabuklarını sert kıllı mutfak fırçası ile fırçalayın.
Soğuk su ile kumlarından arındırana kadar yıkayın.
Bu arada çiğken açık olanları, iki parmağınızla hafifçe bastırdığınızda kapanmıyorsa mutlaka atın.
Midyeleri kayalara bağlayan lifler duruyorsa onları da temizleyin.
Bu Sayıda
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En önemlisi; Piştikten sonra hiç açılmayan midyeleri sakın yemeyin..
Şimdi hazırız, tarifimize geçebiliriz.
Malzemeler: (4-6 kişilik)
3-4 yemek kaşığı zeytinyağı
2o adet midye
20 adet kum midyesi (littleneck clams)
10 adet deniz tarağı (scallops)
12 adet jumbo karides (başsız, kabuklu)
2-3 diş sarımsak
5-6 tane taze fesleğen yaprağı
1 su bardağı beyaz sek şarap
1 adet (796 ml / 28 oz) konserve domates
ya da 2 su bardağı taze domates
(kabuğu soyulmuş ve yemeklik doğranmış)
1 tutam kırmızı pul biber
Deniz tuzu
Taze çekilmiş karabiber
1-2 yemek kaşığı taze maydanoz (ince kıyılmış)
1 paket spaghetti ya da linguine (900gr)
Hazırlanması:
Makarnanızın suyunu koyun.
Makarna haşlanırken, büyük boy bir tencerede zeytinyağını ısıtın. İnce doğranmış sarımsakları ekleyip
30 saniye kadar kavurun.
1 su bardağı beyaz şarabı ilave edip, 1 dakika, alkolü uçana kadar kaynatın.
Domatesleri, pulbiberi, tuzunu ve irice doğranmış fesleğenleri ekleyin ve tencerenin kapağını kapatıp,
domatesler eriyip suyunun çoğunu çekene kadar pişirin (1 paket makarna ile karıştırdığımızda yetecek kadar suyu kalmalı).
Sırası ile önce kum midyelerini koyup 2-3 dakika pişirin, sonra midyeleri ve karidesleri ekleyin. Tencerenin kapağını kapatıp, midyelerin ağzı açılıp, karidesler pembeleşene kadar, ara sıra tencereyi sallayarak pişmeye bırakın.
Bu arada teflon tavaya biraz tereyağı koyup, deniz taraklarını arkalı önlü kızartın.
Haşlanıp süzülmüş makarnayı büyük boy bir servis tabağına alın, üzerine deniz ürünlü sosu , deniz taraklarını ve maydanozları koyup, taze karabiber çekin ve sıcak servis yapın.
Afiyet olsun.
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TARİHİ BİR AÇILIŞ: ABD’DE KAMU ALANINA İLK
ATATÜRK HEYKELİ DİKİLDİ

The Ataturk Society of America,
harcanan büyük emeklerin karşılığını alarak, 10 Kasım 2013 tarihinde
Ata'mızın heykelini Washington
DC'de açtı. Heykelde, Atatürk bir
öğretmen, bir reformist olarak görünüyor. Sol elinde kalın bir kitap,
Nutuk, duruyor. İşaret parmağı kitabın bir yerinde kaldığı yeri tutu-

yor. Bunun gibi pek çok detayın
yer aldığı heykelin hazırlanması ve
dikilmesi ile ilgili sürecin detaylarını, Ataürk Society of America tarafından hazırlanan ve Telve'ye bir

kopyası gönderilen aşağıdaki yazı- kiye Büyükelçilik Rezidansındaki
da bulabilirsiniz:
10 Kasım Atatürk'ü anma törenine
katıldılar.
ABD başkenti Washington'da, 10
KASIM 2013 günü, kentin en Amerika Atatürk Derneǧi ASA Yöönemli tarihi meydanlarından
Sheridan Circle’da tarihi bir gün
yaşandı. Cumhuriyetin kuruluşunun
90. yılında ve Atatürk'ün aramızdan
ayrılışının 75. yılında, 208 cm. boyundaki bronz bir Atatürk heykeli,
törenle açıldı. Heykelin açılışına,
Türk-Amerikalı vatandaşlar, yabancı diplomatlar ve diǧer misafirler
tanıklık ettiler. Açılışı Türkiye’nin
Washington Büyükelçisi Namık
Tan, ASA kurucu başkanı Hüdai
Yavalar, ASA başkanı Prof. Bülent
Atalay ve heykeltraş Jeffrey Hall
birlikte yaptılar. Açılış töreninden
sonra, misafirler Washington
D.C.’nin Elçilikler sırasında bulunan, şehrin ünlü tarihi simgelerin- netim Kurulu'nun projesi olan bu
den biri olan, 1936 senesinde Ata- heykelin tüm masrafları Hüdai ve
türk’ün isteǧi ile satın alınmış. Tür- Mirat Yavalar çifti tarafından karşı-
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landı. ASA kurucu başkani Hüdai
Yavalar'ın "çok uzun yıllardır benim en büyük rüyamdı" dediǧi
Atatürk heykeli projesinde, masraflar dışında diǧer önemli konu, heykelin nereye konulacaǧı konusuydu.
Büyükelçi Namık Tan'ın da projemize olumlu bakması üzerine,
derneǧimiz, Büyükelçilik Rezidansı
yanındaki kamu alanına heykelin
konulması için, Washington belediyesine başvuru da bulundu. Belediyeden izin çıkabilmesi icin projenin
üç deǧişik komiteden geçmesi gerekti: Danışman Mahalle Komitesi,
Washington DC Kamu Alanı Komitesi, ve Amerikan Başkanının
seçtiǧi 12 mimardan oluşan Tarihi
Eserleri Koruma Komitesi.... Bu
komitelerden izinlerin alınması sürecinde, Yüksek Mimar Nuray
Okay Anahtar, bu konulardaki çok
deǧerli bilgileriyle projemize destek
vererek, izinlerin alınmasını takip
etti. Washington'da cok zor, hatta
neredeyse "aşılması imkansiz" olarak bilinen, bu komitelerden izin
alınması süreci, komitelerdeki bazi
üyelerin de Atatürk'e karşı olan
hayranlıklarının da etkisiyle başarıldı, ve üstelik heykelin konulacaǧı
kamu alanı şehir tarafından bu projeye baǧışlandı.
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görev ona verildi. Lokal bir sanatçı
olan Hall heykeli kısa bir hazırlık
sürecinden sonra, 6 ay içinde tamamladı. Jeffrey Hall, ASA Başkanı Bülent Atalay, ASA Yönetim
Kurulu üyeleri ve Mimar Nuray
Anahtar'la birlikte heykel taslaǧının
hazırlanması ve heykelin yapımı
sürecinde devamlı görüşmeler yaptı. Görüşmeler sonucunda heykelin

bir bütün olarak, Atatürk’ün reformist ve eǧitimci lider kişiliǧindeki
görüntüsünü yansıtmasında karar
kılındı. Halkını eǧiten ve halkının
fikirlerine çok önem veren lider
vasfına bir gönderme olarak, Atatürk bir konuşma sırasında, bir elinde” Nutuk”, diǧer eliyle de bir konuyu anlatırken canlandırıldı.
Heykeltras Hall, Atatürk'ün renkli

Yer izinleri alınırken, ASA Yönetim Kurulu üyeleri, heykeli yapacak
olan sanatçıyı bulmak için araştırmalar yapıyordu. Dört aday sanatçı
arasından, ünlü heykeltraş Jeffrey
Hall'un eseri en uygun bulundu, ve
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gözlerine, kravatının çizgilerinin ne
yönde olacaǧına, ayakkabısının stiline ve diǧer bütün detaylara önem
vererek, sonunda herkesi duygulandıran eşsiz bir yapıt ortaya çıkardı. Heykelin arkasındaki duvar üzerinde de bronz harflerle, Atatürk'ün
ünlü "Yurtta Sulh, Cihanda
Sulh" sözlerinin İngilizcesi yer aldı.
Heykelin bulunduǧu Sheridan
Circle meydanı, Beyaz Saray’a inen
Massachusetts Bulvarı adlı yolun
üzerinde bulunuyor. Bu yol üzerinde Amerika Başkan Yardımcısının
evi ve büyük elçilikler sıralanıyor.
Atatürk'ün heykelinin bulunduǧu
meydanın ortasında ise, ABD'nin
çok ünlü bir heykeltraşının, Gutzon
Borglum'un eseri olan, General
Philip Sheridan'in at üstünde bir
heykeli var. Sheridan meydanı adı
da oradan geli yor. Gutzon
Borglum, ABD'nin South Dakota
eyaletindeki Mount Rushmore

daǧındaki
Başkanların
(Washington, Jefferson, Lincoln, ve
Roosevelt) büstlerini yapmış olan
heykeltraş olarak ünlenmişti. Atatürk, askeri strategist dehasi, sosyal,
eǧitim ve ekonomi dallarındaki re-

formları, devlet adamlıǧı yönleriyle, Washington, Jefferson ve
Lincoln'un tek tek en iyi yeteneklerini kendi kişiliǧinde geliştirmiş ve
başarıyla uygulamıştır. Baskan
Roosevelt'de Atatürk'ün vefatını

duyduǧunda, " Bu büyük adamla
cok tanışmak istiyordum. En büyük üzüntüm artık bunun imkansız oluşudur" demişti.
Atatürk'ün büyüklüǧü, psikiyatri
profesörü, yazar Arnold Ludwig'in
yaptıǧı bir araştırma sonucu da bilimsel olarak kanıtlanmıştı. 2002’
de yayınlanan "The King of the
Mountain" (Daǧın Kralı) adli kitabında, Prof. Ludwig, yaptıǧı bilimsel araştırma sonucu Atatürk'ün 20.
yüzyılın 2300 milli lideri arasında
1. sırada geldiǧini açıkladı.
Birçok ülke temsilciliǧini bünyesinde toplayan, her gün deǧişik ülkelerden birçok kişinin ziyaret ettigi
bir konumda olan Washington
DC’de, dünya barışını ilke edinmiş
humanist bir liderin, büyük Atatürk'ümüzün heykelinin bulunmasına öncü olup bunu
gerçekleştirebildiǧi icin Amerika
Atatürk Derneǧi onurludur ve gururludur.
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THE OSCAR SHORTS
Metin GÜLER
pirpir@hotmail.com

Every year my wife and I go to the
Tiff Bell Lighbox theatre to watch
the short films nominated for the
Oscar’s that year. This year we did
the same. I mentioned last month
how documentaries are not really a
category followed by the Oscar audience. Well short films are even
less so. Do you even remember one
short film nominated for an Oscar?
No, right? I personally love short
films, when they are done right.
They are focused on just that little
story, without having to worry
about things like character development , subplots etc. You get a
glimpse at somebody’s life, an exciting event, a horrifying moment,
or just enjoy a cool concept in a
short period of time. You can find
so many of them these days on
Youtube or Vimeo.
Getting back to the Oscar shorts we
watched last week. I was surprised
to see that all of five of them were
quite good and gave us such a variety of stories. The first one was a
film from Denmark, called
“Helium”. It was about this caretaker who would tell these fantastical stories of what the afterlife is

like to terminally ill children at a
hospital. It was just so touching to
see the innocent kids still holding
onto their innocence as they passed
on. We could barely hold back our
tears. The next one was “The Voorman Problem”. A 7 minute short
about a psychiatrist who visits a
man in prison, who claims to be
God himself. A bit of a mental cat
and mouse game, with an interesting twist ending. A French film
“Just Before Losing Everything”
was an intense thriller with a simple
idea. A battered woman trying to
secretly escape her husband with
her two kids, as the husband almost
catches them in the act. It seems
like a simple concept, but the way
they set up the film, which starts
with the audience not knowing
what they are running from and the
multiple near misses, you could
really feel the tension and the fear
that the family was experiencing.
It’s in films like this that I think
short films shine, when it aims to
just get one emotion out of the audience, and works that to the limit.
Then it was the intense war thriller,
“That Wasn’t Me”. A couple of
doctors get caught behind the lines

in an African country, where rebels
use child soldiers in their armies.
The children, caught up in the
rhetoric and fervor of the war, do
unspeakable things to the captives.
However, one of doctors, who survives, ends up saving one of the
children when government forces
attack. Years later, that child now
an adult, tells the horrifying story of
how he was saved from himself to
an audience at a university. And
lastly, a cozy Finnish comedy, “Do
I have to take care of Everything?”,
about a dishevelled family trying to
make it to a wedding on time, when
they realize they end up at a funeral
instead.
When you leave the theatre, you
feel like you have just been to a restaurant with a taster menu, and had
small but great dishes throughout
the night. I recommend you all to
check these out. They will be playing at the Tiff Bell Lightbox until
March 6th. I include the details below. And every year, they are
shown throughout the month of
February. You can also catch the
Animated Short Films nominated
for the Oscars, so you can even take
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your kids along.

a poignant story about paternal love
for a child. It’s one of those movies
you have to see. I watched it during the Toronto International Film
Festival, and I dare to hold your
tears back. For more details check
out the link below.

This has nothing to do with the Oscars, but I thought before I finish, I
have to make this recommendation
about a film that just opened at the
Tiff Bell Lightbox as well. “ Like
Father, Like Son”,
a heartwrenching Japanese film, about two The Live Action Oscar shorts are
families who find out that their kids playing everyday until March 6th:
were switched at birth, and decide
http://tiff.net/filmsandschedules/
to switch them back. It’s especially
tiffbelllightbox/2014/2550013859

“Like Father, Like Son” (March 7
to March 13)
http://tiff.net/filmsandschedules/
tiffbelllightbox/2014/2330020759
You can also catch The Human
Rights Film Festival from February
27th to March 6th:
http://tiff.net/filmsandschedules/
tiffbelllightbox/2014/2440005420
Enjoy .
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GİTMEK Mİ ZOR KALMAK MI….
Jerry ÇOPUROĞLU
TEP, CGA

Kanada’ya gelmenin ne kadar güç
olduğunu hepimiz biliyoruz, peki
gitmenin o kadar kolay olmadığını
biliyor muyuz? Bu ayki konumuz o
olacak. Kısaca neleri göz önünde
bulundurmamız gerektiğini bir hatırlayalım.
Geri dönüşte ilk tespit edilecek
nokta, bu dönüşün kesin dönüş olup
olmadığıdır. Yani dönüş, geri dönüsü olmayan bir yol olmalıdır. Gayet
tabi vatandaşlık hakkını alan kişiler,
birkaç yıl sonra tekrar gelmek isterlerse kimse onlara engel olmaz ancak burada geri dönüş kararının
alındığı tarihteki niyet çok önemlidir.
Kesin dönüş yapmak isteyen bir
kişi ne yapar? Öncelikle evini, arabasını, eşyalarını satar, banka hesaplarını kapatır, sürücü belgesini
iptal ettirir, yani ilerde kendisinden
yıllık aidat ödenmesini talep etmeyecekleri her turlu şeyi iptal eder.
İşte bunları yapan kişinin niyeti kesin dönüş niyetidir. Yapılmadığında
kişinin emin olmadığı ve hala burada vergi yükümlüsü olabileceği düşünülür.

Child Disabilit y Benefit
(Engelli çocuklara ödenen
maaş)

Emeklilik maaşları

RRSP veya RRIF’den elde ediUniversal Child Care Benefit
lecek gelirler
( 6 yaş altı çocuklara ödenen
aylık $100.00)
Gibi gelirler “Non-Resident Tax”
GST/HST Benefit (3 aylık dö- dediğimiz 25%’lik bir vergiye tabinemlerde ödenen vergi iade- dir. Bu vergi Türkiye ile yapılan
kabul edilen son vergilendirme anleri)
laşması ile faiz gelirlerinde 15%’e
Bu ailelerin dönüş tarihlerini vergi indirilmiştir. Son değişikliklerle
dairesine bildirmeleri önemle üze- açılabilecek Vergi dışı tasarruf herinde duracağınız bir başka konu- saplarında biriken paralar için kazanılan faiz vergi dışı kalmaya devam
dur.
edecek ancak bu hesaplara herhangi
Eğer geçmiş dönemlerde Home bir ekleme yapılamayacaktır.
Buyers Plan (RRSP planından ev
alımı için çekilen ve her yıl plana Bunun dışında Kanada’yı terkeden
geri koyulması gereken fon) veya kişiler, aşağıda listesini verdikleriLifelong Learning Plan (Eğitim gi- min dışında ve piyasa değeri
derlerini karşılamak için RRSP’den $25,000.00’in üzerinde olan malçekilen ve yine geri ödenmesi gere- varlıklarını bir formla vergi dairesiken fonlar) gibi vergi planlaması ne bildirmek yükümlülüğündedir:
programlarına katılan kişiler ve haNakit para,
la ödenmesi gereken bakiyesi olanlar bu bakiyeyi kanunda belirtilen
Emeklilik planları, RRSP plan60 gün içinde ya yerine koymalı
ları, RRIF planları, Özel
veya ilk beyanda gelir beyan edip
emeklilik veya kar payı fonvergisini ödemelidirler.
larının bulunduğu planlar,

Geri dönüşten sonra Kanada’da
Kesin dönüş yapan aileler bazı hak- vergi beyanında bulunma yükümlülarını kaybederler. Bunlar:
lüğü sona erer ancak Kanada‘da
Canada Child Tax Benefit elde edilen:
(Çocuk maaşı)

Kira gelirleri

Yatırımlardan elde edilen gelirler

Kanada’ya göç ettiklerinde beyan ettikleri yurt dışında
bulunan veya Kanada’da
bulundukları süre içersinde
miras yoluyla elde ettikleri
veya eğer 60 ayla 10 yıl ara-
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sında Kanada’da vergi yükümlüsü olup da vergiye
tabi olmayan taşınmazı bulunanlar,

bulunulacak ve dünya üzerinde kazanılan bütün gelirler bu bildirimde
vergilendirilecektir. Eğer halihazırda bu gelirler için dış ülkelerde vergi ödenmişse, bu vergi “Foreign
Kişisel eşya olarak tabir ettiği- Tax Credit” olarak bildirimde indimiz ve piyasa değeri rilecektir.
$10,000’in altında olan eşSon olarak üzerinde durmak istediyalar.
ğim, dönüşün kesin olup olmadığıBu form vergi dairesine gönderilen na karar veremeyecek kişilerin ne
vergi bildirim formuyla birlikte yapması gerektiğidir. Bu durumda
gönderilecektir. Gönderilmediği yapılacak en doğru şey, vergi dairetakdirde gecikilen her gün için sine NR73 formunun doldurulup
$25.00 olmak üzere, maksimum verilmesidir. Burada sorulara veri$2,500 cezası vardır.
lecek yanıtlardan vergi dairesi bu
Akla gelecek bir soru kesin dönüş kişilerin durumunu tespit edecek,
yapılmaması ve tüm bağların kesil- ve bunu yazılı olarak bildirecektir,
memesi durumunda ne olacağıdır. böylece ilerde herhangi bir sorun
Bu durumda her vergi yükümlüsü- olmayacaktır.
nün yapacağı gibi her yıl bildirimde Yazıma son vermeden önce kesin

dönüş yapanların konuya önem vermelerini ısrarla önermek isterim,
geçmişte kuralları uygulamayıp,
daha sonra cezasını çeken çok kişiler tanıdım. Konu hassas olduğundan dönme kararı alındığında, bir
danışmana danışmak sizi ilerde birçok baş ağrısından kurtaracaktır.
Herkese bol kazançlı, az vergili
günler dileklerimle.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı yazarın konuyla ilgili kişisel
derlemeleri ve genel görüşleri/
yorumları olup, tüm hakları yazara aittir. Kaynak gösterilse dahi
köşe yazısının tamamı özel izin
alınmadan kullanılamaz. Ancak
alıntılanan köşe yazısının bir bölümü, alıntılanan köşe yazısına aktif
link verilerek kullanılabilir.
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EDİRNE’DE BİR HAFTASONU
Esra TOKMAKÇI

Bir Cumartesi sabahı İstanbul Anadolu yakasından Edirne’ye doğru
yola çıktık. Sabah 10 gibi Edirne
şehir merkezinde arabayı park etmiş, otopark da yönümüzü anlamaya çalışıyorduk. Önce bir harita
bulmak için Turizm bakanlığının
ofisini aradık, malesef ofis
haftasonu kapalıydı. Devlet dairesi!

ken abla ben de siftah yapmadım 1.Gün
diyenlerle çevreniz birden sarılıyor.
Biran önce aralarından sıyrılıp gezi- Rüstem Paşa Kervansarayı iç avlu
Eski Cami
ye devam...
Bedesten
Binaları gezerken tarihçeleri, miSelimiye Cami ve külliyesi
mari detayları hakkında biraz bilgi
alıp gezmekde fayda var. Selimiye Arasta
de ters lalenin hikayesini bilip, ters Alipaşa çarşısı
Aydın da tava ciğer
laleyi görmek keyif veriyor.

Sonra bir kitapçıdan Edirne’yi tanıtan güzel bir kaynak kitap bulduk. Kervansaray ve Taşhan şehir merEşim ve benim boyunlarımızda bi- kezinde Mimar Sinan tarafından
rer kamera, şehri gezmeye başladık. yapılmış, şu an otel olarak kalabileceğiniz tarihi hanlar. Akşam şehir
merkezinde yemek yerseniz yürüyerek otele dönmek çok rahat.

Kervansaray, Eski Cami, Selimiye
çevresinde bir tur attık. Çok turistik olan bu bölge de Edirne’nin Roman nüfusundan satıcılar çevrenizi
sarıyor. Güvercinlere yem atmak,
dua kolyeleri, çiçekler, falcılar der-

Beyazıt külliyesi
Eski akıl hastanesi
Saray içi
Balkan Savaşları Anıtı
Kırkpınar civarı
Zindan restoranda akşam
Öğle molasında hemen şehir mer- yemeği + fasıl
kezinde Aydın restoranda Edirne
nin meşhur tava ciğerini yemenizi 2. Gün
tavsiye ederim. Ayrıca Edirne nin Üç şerefeli cami
Badem ezmesini almak için de Beylerbeyi Cami ve mezarlık
Keçecizade şekercisini, Beyaz peySinegog
nir almak için Sivrikaya yı, et almak için de Osmanlı Bölge kasabı- Darül- Hadis camii
Kıyık Et lokantasında öğle
nı öneriyorum. Ayrıca Kıyık da
Kıyık Et lokantasi Ali İlte yi de yemeği
özellikle öneriyorum. Bu tavsiyeleri
Şükrü Paşa anıtı ve tabyalar
esnafdan alıp, bizzat test ettik ve
Karaağaç ve Trakya Üniversitesi
çok memnun kaldık.
içinde kalan eski tren garı
Gezi Programımız:
Lozan Anıtı
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Cido Research is hiring!
We are looking for Native Turkish Individuals from Turkey.
They will be conducting interviews with medical and business professionals in Turkey from our Toronto
Location.
There is no selling or fundraising.
Job Hours: 2am-10am
Job type: Part time
Job pay rate: $15/hr
Job location: 7089 Yonge st. Unit 207. Thornhill ON L3T 2A7
Must be fluent in Turkish and English.
If interested in the position, please submit full resume to chandani.sheth@cidoresearch.com
Chandani Sheth
Human Resources Manager
289-843-7417 x3021
Chandani.Sheth@cidoresearch.com
www.CidoResearch.com

Bu bölümde yer almasını istediğiniz eleman
ve hizmet arama, gönüllü destek ilanlarınızı
telve@turkishcanada.org adresine
gönderebilirsiniz.
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CTC Announcement: 7th Annual Turkish Canadian Youth Congress is
now open to the public .....
Dear Friends,
Council of Turkish Canadians (CTC) is proud to announce Seventh Annual Turkish Canadian Youth Congress
organized in collaboration with Modern Turkish Studies Initiative, Norman Patterson School of International
Affairs at Carleton University will be held on Saturday, March 15, 2014, in Ottawa, ON.
CTC would like to let you know that the congress is now open to the general public with registration. There is a
registration fee of $50 CAD.
The congress' programme covers interesting topics and divers speakers who are subject matter experts in their
respective areas. Please consult with the attached congress programme for further information.
Also there will be a banquet to celebrate the event on Saturday evening and seats can be reserved for $60
CAD each for the banquet.
To pre register with the congress, please send an email
to ctc@turkishcanadians.com by Monday, March 10, 2014. The email should contain the words
"REGISTRATION REQUEST" in the subject line, and in the body please indicate whether you
would like to join the banquet.

Once your pre registration request is received by CTC you will receive a confirmation email. The fee for the
congress registrarion and banquet can be paid at the entrance as well as sending a cheque to the following
address.
CTC – Council of Turkish Canadians
2706 Alta Vista Drive, Suite 801
Ottawa, ON K1V 7T4
Canada
CTC would be pleased if you could indicate how you would like the pay the fee if you would like to addend the
conference and/or banquet.
We hope to see you at the congress.
Thank you,
CTC Youth Conference Organization Committee
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Aşağıda Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu -Toronto tarafından, Science for Piece (U of T) organizasyonu sponsorluğunda gerçekleştirilecek International Women's Day (2014) - Re-visiting Violence Against
Women : Focus Turkey panelimizin davetiyesini bulabilirsiniz. Panel 9 Mart 2014 Pazar günü University of
Toronto, Bahen Centre, 40 St.George Street, Romm 11700, Toronto adresinde gerçekleştirilecektir.
Panelle ilgili daha fazla bilgi icin:
http://www.scienceforpeace.ca/international-women-s-day-2014-re-visiting-violence-against-women-focusturkey
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Başarılı sanatçımız Cem Başarır resim sergisi 21 Şubat 2014, Cuma günü açıldı. Cem
Başarır, bu sergisindeki yapıtlarını Atatürk’ten esinlenerek hazırladığını belirtiyor. Sergi
15 Mart 2014 tarihine kadar Çarşamba - Cumartesi, saat 12:00-18:00 saatleri arasında
sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.
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TSC Linkedin Sayfası
Siz toplum üyelerimizi Linkedin sayfamız üzerinden bağlantı kurmaya davet ediyoruz. Duyurularınızı ve iş ilanlarınızı Linkedin online platformu üzerinden yollayabilirsiniz. Sizi arayanlar size ulaşsın, siz aradığınız nitelikteki üyelerimize ulaşın.
Linkedin: http://www.linkedin.com/groups/Turkish-Society-Canada-3742183

TELVE İnsan Kaynakları Sayfası
Değerli Üyelerimiz ve Telve
okuyucuları,
Kanada Türk toplumu bireylerinin birbirini daha çok tanıması,
birbirlerinin faaliyetlerinden
mümkün olduğu kadar haberdar
olması ve bunun sonucunda toplumsal yardımlaşma, sinerji ve etkinliğin arttırılmasına
yardımcı olmak amacı ile, toplumumuzda eleman veya hizmet arayan üyelerimizin bilgilerini ve isteklerini, benzer iş kollarında pozisyon arayan veya
hizmet veren okuyucularımıza

duyurabilmek için, 2014 Ocak
ayından başlamak üzere Telve
içinde yer alacak küçük ilanlar

şeklinde bir insan kaynakları
sayfası hazırlamak istiyoruz.
Bu sayfada yayınlanacak ilanlar
ücretsiz olacaktır. Telve okuyucularına duyurmak istediğiniz
çalışma arkadaşı gereksinimi
veya hizmet alma isteğinizi belirten ilan ve duyurularınızı telve@turkishcanada.org eposta adresinden bize iletmenizi
bekliyoruz. Duyurularınızın şimdilik 20 kelime ile sınırlı kalmasını ve en geç her ayın 25'ine
kadar bize gönderilmesini rica
ediyoruz.
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BE PART OF TURKISH CANADIAN COMMUNITY
JOIN OUR CONTINUOUSLY GROWING ORGANIZATION!
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
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
Asuman Dinçer: http://www.arnavutcigeri.blogspot.com/
TELVE YAYIN İLKELERİ ve YAYIN KOŞULLARI: http://telve.turkishcanada.org/
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