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Editörden: Yaza Elveda Sizlere Merhaba

Sayın Telve okuyucuları ve Kanada-Türk Toplumunun değerli üyeleri, 

Telveʼnin yeni bir sayısında sizlerle tekrar buluşmaktan mutluyuz.

Oldukça sıcak ve umarız keyifli bir biçimde geçirdiğiniz yaz döneminin ardından yeni bir iş ve okul 
sezonuna girmekteyiz.
Kanada-Türk toplumunun bir parçası ve Turkish Society of Canada olarak, önümüzdeki haftalar ve 
aylarda pek çok faaliyet çerçevesinde sizlerle buluşmayı diliyoruz.

Bu ayki söyleşi konuğumuz; Kanada Türk toplumunun çok iyi tanıdığı, Ankara Kitaplığıʼnın 
kurucularından Sayın Sevim Önen. Kendisi ile yaptığımız ve Kanadaʼda geçen elli yıllık bir dönemin 
izlenimlerini paylaştığı söyleşiyi keyifle okuyacağınıza eminiz.

Jerry Çopuroğlu, ilgiyle okuduğumuz Telvergi köşesinde bu ay da, pek karşılaşmak istemeyeceğiniz 
ancak hayatın bir parçası olan boşanma konusunu vergisel yönleriyle inceliyor.

Erdem Denizkuşu, Rock konserleri açısından oldukça hareketli geçen Toronto yaz günlerinin bir 
analizini yaparak gelecek günlerin yeni konserleri konusunda yararlı ve pratik bilgiler sunuyor.

Türkü, Rock, Jazz Ve HipHopʼun usta müzisyenlerin ruh potasında erimesinden nasıl bir sonuç çıkar 
diye soruyorsanız, Ozan Bozʼun yazısını okumalısınız. Bu genç müzisyen arkadaşımızı ve ekibini,  
başarılarından dolayı kutluyor ve albümlerini merakla bekliyoruz.

Yeniden başlattığımız, <Derneklerimizi Tanıyalım> köşesinde, Bora İnceoğluʼnun anlatımı ile sizlere 
Anadolu Halk Oyuncularıʼnı tanıtıyoruz. 

Yine yeni başlattığımız <Young Voices> köşemizde, genç kalemlerimize yer veriyoruz. Bu bölümde 
Berke Enbatan, bir gencin ilk arabasını alırken dikkat etmesi gereken hususları ve aşılacak engelleri 
dile getiriyor. 

Asumanca Lezzetler köşesi, bu sayıda da hem sağlıklı, hem de lezzetli bir tabağı daha sofranıza 
tavsiye ediyor.

Telve ile keyifli zamanlar geçirmenizi diliyor ve Yönetim Kurulumuz adına sizleri saygıyla selamlıyorum.

Varol Karslıoğlu-Editör
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BAYRAM YEMEĞİ / BAYRAM LUNCHEON

Turkish Society of Canada tüm toplum üyelerimizi Geleneksel Bayram Yemeğiʼne davet ediyor.

Gelin 11 Eylül, 2010 Cumartesi Ramazan Bayramıʼnın üçüncü gününde bayramımızı kutlayalım, sohbet 
edelim, hediye çekilişimiz ve sürprizlerimizle güzel bir gün geçirelim.
 
Adres: Jerusalem Restaurant
4777 Leslie Street North York, ON M2J 2K8
www.jerusalem-restaurant.ca
 
Tarih : 11 Eylül, 2010 (Cumartesi)
Saat : 12.00 - 15.00
Açık büfe yemek ve limitsiz alkolsüz içecek servisi
 
Bayram yemeği ücreti ve diğer bilgiler en kısa zamanda sizlere duyurulacaktır.
 
Bu etkinliğimize sponsor olmak isterseniz,  bize info@turkishcanada adresinden ulaşabilirsiniz.
 
Keyifli bir Ramazan ayı dileğimizle,
 
Daha detaylı bilgi için aşağıdaki kişileri arayabilirsiniz:
Rüçhan Akkök: (416) 821-2411
Nalan Gökgöz: (416) 414-2049
Cihat Enbatan: (416) 464-1507
 
 
The Turkish Society of Canada invites you to the Annual Bayram Luncheon!

Itʼs a chance to socialize with friends and family, enjoy delicious food, win amazing prizes and lots more 
surprises, too.
 
Adress: Jerusalem Restaurant
4777 Leslie Street North York, ON M2J 2K8
www.jerusalem-restaurant.ca
Date: Saturday, September 11th, 2010
Time: 12.00 pm – 3.00 pm
Lunch buffet and unlimited pop will be served.
 
Lunch price and other information will be announced shortly.
 
If you would like to sponsor this event, please contact us at info@turkishcanada.org
 
 
For further information please contact:
Ruchan Akkok: (416) 821-2411
Nalan Gokgoz: (416) 414-2049
Cihat Enbatan: (416) 464-1507

http://www.jerusalem-restaurant.ca/
http://www.jerusalem-restaurant.ca/
http://www.jerusalem-restaurant.ca/
http://www.jerusalem-restaurant.ca/
mailto:info@turkishcanada.org
mailto:info@turkishcanada.org
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ÜYELERİMİZE ONTARIO PLACEʼDE İNDİRİM

Değerli toplum üyelerimiz,
 
Yaz geliyor, ailenizle arkadaşlarınızla açık havanın tadını çıkarın. 
Turkish Society of Canada sizler için Ontario Place ile grup indirimi anlaşması yaptı. 
Biletlerinizi internetden aşağıdaki kullanııcı adı ve şifre ile alarak bu indirimlerden 
faydalanabilirsiniz.
 
Web Sitesi: www.ontarioplace.com
 
İngilizce ya da Fransızca olarak dil seçiminizi yaptıktan sonra ana sayfada İngilizce menüden 
“Corporate Online Clients” yada Fransızca menüden “ Entreprises Clients en ligne” seçeneğine 
tıklayın. Aşağıdaki kullanıcı adı ve şifre ile biletlerinizi alabilirsiniz. Biletler bir giriş için olup, 
22 Mayıs – 19 Eylül tarihleri arasında geçerlidir.
 
Kullanıcı Adı (Promo Code or User name): turkish
Şifre (Password): fun
 
Bilet sınıfı                      Kapıdaki fiyat / Turkish Society of Canada indirimli online fiyat
Yetişkin (6 – 64 yaş)      $33.50 / $22.10 
Çocuk (4 – 5 yaş)          $17.75 /  $12.10    
Yaşlılar (65 yaş+)           $17.75 /  $12.10     
Fiyatlara vergi dahildir.
 
 
Sizlere iyi eğlenceler diliyoruz!
 
Turkish Society of Canada
www.turkishcanada.org
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SÖYLEŞİ
Sevim Önen

Yazı ve fotoğraflar: Varol Karslıoğlu
Bant Çözümü: Başak Karslıoğlu

 

 

Bu ayki konuğumuz, Kanada’da Türk toplumuna yarım yüzyıldır katkıda 
bulunan ve adı kurucularından olduğu Ankara Kitaplığı ile adeta 
özdeşleşmiş olan Sevim Önen.
Bir eğitim ve kültür gönüllüsü olarak tanıdığımız Sayın Önen, Kanada ve 
Kanada’daki Türk toplumu ile ilgili gözlemlerini ve bizzat kendi yaşam 
deneyimlerini bu söyleşide Telve okuyucuları ile paylaşıyor.
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VK: Sevim Hanım bize 
ayırdığınız süre için 
teşekkür ederiz. Bize biraz 
kendinizi ve Kanadaʼya geliş 
öykünüzü anlatır mısınız? 
Bu ülkeye ayak bastığınız ilk 
gün neler bekliyordunuz, 
neler hissettiniz? Sizi biraz o 
günlere götürelim.
SÖ:  Kanadaʼya gelişimiz biraz 
eşimin iş durumu dolayısıyla 
oldu. Çünkü bütün eğitimine 
ve herşeye rağmen işler orada 
istediği gibi gitmedi, yani 
mesleki bakımdan yerine 
oturmadı. Ve bu durum 
kendisini çok rahatsız 
ediyordu. Onun için devamlı 
olarak zaten Amerikaʼda da 
eğitim yaptığı için, “Gidelim 
Amerikaʼya çalışacağım bir 
müddet orada.” diyordu. Ben 
de “Hayır ben gitmem.” 
diyordum. Sonunda baktım ki 
yani Oʼnun için çok önemli ve 
istikbali  için belki de iyi olabilir 
diye düşündüm. Dedim ki; 
“Pekiyi beş sene için gidelim. 
Orada veya dönüşte para 
biriktiririz, bir referans alırız bir 
kumpanyadan, ilişki kurarız ve 
devlete çalışmazsın, 
döndüğün zaman daha iyi bir 
işte, istediğin gibi birşeyi 
kurarsın.” Beş sene için diye 
geldik.

VK:  Eşinizin branşı neydi?
SÖ:  İnşaat mühendisi kendisi 
ve Columbia Üniversitesiʼnde 
bursla okudu. Bursu Orman 
Genel Müdürlüğüʼnün inşaat 
işleri için almıştı ve orada 
mecburi hizmeti vardı. Onun 
sekiz senesini yaptı fakat on 
sene yapmadığı için de hizmet 
bedeli ödemek zorunda kaldı. 

Ama buraya gelince de dört 
elle sarıldılar. Yani ilk işe 
gelmesi biraz zor oldu çünkü 
yeni mezun biri değil tecrübeli. 
Tecrübeli birine iş vermekten 
çekiniyorlar iş sahipleri. İlk bir 
kaç ay sıkıntı çekti iş bulmakta 
fakat işe girer girmez altı ay 
sonra inşaat kısmının başına 
getirdiler. Ve ondan sonra da 
çok büyük işler yaptılar. O 
sırada çalıştığı Rubin 
Corporation şimdi bu Daw 
Jones gibiydi. Yani onların 
performansı ile borsa 
performansı ortaya çıkardı. O 
kadar büyük bir şirketti. Ve 
muazzam işler yaptılar. Büyük 
mahalleler, yüksek binalar 
(high rise). Mesela Bloorʼdaki 
Colonade gibi binalar. Bir kaç 
sene orada çalıştı ve ondan 
sonra dediler ki; “ Biz inşaat 
kısmını kapatıyoruz. Dışarıya 
vereceğiz bundan sonra ama 
sen eğer işini kurarsan, sana 
veririz. “ Tabii bu çok güzel 
birşey. Zaten Oʼnun da bütün 
istediği kendi ofisi olsun, kendi 
işlerini yapsın, yani inşaat 
hesapları yapsın. Oʼnun için 
idealdi ve o iş başlayınca 
benim içime bir ateş düştü 
çünkü,” Bu işler kızışırsa ne 
olacak ileride?” diye. O arada 
çocuklar okulda başarılıydılar. 
Bende bol bol kitap okudum, 
kurs aldım. Kendimi daha çok 
dönüşe hazırlıyordum. Fakat 
beşinci senenin sonunda eşim 
dedi ki: “Bak çok iyi para 
kazanıyorum bir müddet daha 
bu işi uzatalım. Biraz daha 
para biriktirelim.” Zaten o 
sırada da Türkiye de işler pek 
yolunda gitmiyordu.

VK: Sizin buraya gelişiniz 
hangi yıldı?
SÖ:  1960. Ve ondan sonra 
düşünün Türkiyeʼde olan 
hadiseleri. Tahmin edersiniz. 
Nihayet sekizinci senenin 
sonunda gitmeye karar verdik 
ve eşim bir sene evvel gitti 
orada araştırma yaptı. 
Çocukların okul durumu zor 
olacaktı, çünkü lise yaşına 
gelmişlerdi. Çocuklar yalnızdı 
ve tek göçmen ailenin 
çocuklarıydı. O da tereddüt 
ediyordu çünkü elli yaşına 
gelmiş ve bir iş kuracak, iyi 
gidecek mi gitmeyecek mi, 
tabii tereddütleri var. Ondan 
sonra geceleri midesi 
ağrımaya, geceleri üç aşağı 
beş yukarı dolaşmaya başladı 
odada. Çocuklar; “Gideriz ama 
biz koleje buraya geliriz.” 
dediler. “Peki” dedik, makul, 
tabii alışmışlar. Velhasıl en 
sonunda, işler de fevkalade 
gidiyor.  İyi bir kazanç yapıyor, 
istediği ve sevdiği bir işi 
yapıyor. Sonunda kalma kararı 
verdik. Baktım ki aile için daha 
iyi olabilir. Ben kendi başımın 
çaresine bakmam lazım.

VK:  Herhalde siz de alıştınız 
bu arada?
SÖ: Ben dönmek istiyordum 
çünkü buraya geldiğimden beri 
yerleşmeyi düşünmedim. 
Buradaki yaşantı, kıymetler, 
insan ilişkileri bana uygun 
gelmedi. Dönmek istemenin 
bir sebebi de Torontoʼnun 
sıkıcı bir şehir olması idi. Yani 
Kanadaʼyı takdir etmekle 
birlikte, pozitif şeyleri mesela 
sağlık işleri, sporda olan 
düzen ve organizasyonları. 
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Yani pozitif çok şey var, her 
mahallede kütüphane olması, 
bütün bunlar çok güzel. Takdir 
ettim Kanadaʼyı fakat aklım hep 
Türkiyeʼdeydi. Çünkü geldiğim 
zaman 35 yaşındaydım. Yani 
arkadaşlarım, muhitim, ailem, 
her şeyim oradaydı.

VK:  Siz burada çalışma 
hayatına girmediniz ilk başta.
 SÖ:  ABDʼde iken çalışmıştım. 
Talebe Müfettişliğiʼnde yönetici 
asistanı (executive secretary) 
olarak ve imza yetkisine sahip 
olarak çalışmıştım. Ancak 
Kanadaʼda işe girmedim. Çünkü 
o kadar iyi bir kazanç yapıyordu 
ki benim girip de bir yerde 
çalışmam pek fayda 
sağlamayacaktı. Gireceğim işler 
satıcılık şu bu, beni tatmin 
etmeyecekti. Sadece laf olsun 
diye bir çalışma olacaktı, o 
yüzden istemedim. O sırada bir 
çiftlik, bir yazlık yer aldık. O 
benim üzerimde pozitif bir tesir 
yaptı. Çünkü ben 5.ve 8. seneler 
arasında depresyona girdim. 
Hakikaten çok kötü 
durumdaydım. O ara bir ev aldık 
ve birkaç sene sonra bir yazlık 
aldık. Zaten bir yerde 
kalacaksam, orada kök salmam 
gerekir diye düşünüyordum. İlk 
defa tekrar doğa ile yüz yüze 
geldim. Hakikaten Kanadaʼnın 
doğası hakikaten harika ve 
özellikle baharda inanılmaz bir 
şey ve bu beni çok etkiledi çünkü 
ben doğayı seven bir insanım. 
Çocukluğumda da en güzel 
hatıralarım bağlarda geçmiştir. O  
bana çok faydalı oldu. Ve ilk defa 
Nüzhet ile beraber yaptığımız bir 
iş oldu. Çünkü o kadar çok 
çalışıyordu ki ve Nüzhet daha 
çok spora meraklıdır. İkimiz de 

çiftlik de çok zevk alarak 
çalışıyorduk. Sebze 
yetiştiriyorduk. Nüzhet arı 
yetiştirip bal çıkarıyordu. Çok 
pozitif oldu.
Ondan sonra bu araştırmalar, bu 
sıkıntıların verdiği şeyle bir şey 
yapmak, yani her zaman bir şey 
yapacağım diye düşünmüştüm. 
Çiftliği alınca biraz kuru yaprak 
ile kolaj falan yapmaya 
başladım. Kendi kendime bir 
şeyler yapmaya başladım. 
Ondan sonra “Bir yağlı boya 
dersi alayım.” dedim. Yağlı boya 
dersi alınca, çok sevdim. Hep 
yapmak istiyorum dedim. Ama 
ciddi yapmak istedim. Çünkü 
dışarıda aldığınız kurslar, hep bir 
şeye bakarak resim yapıyorsun. 
Onun üzerine York 
Üniversitesiʼne gittim ve York 
Üniversitesiʼnde BA aldım Güzel 
Sanatlar dan ve o seneden beri 
sergi yaptım 30-40 küsür sene.

VK:  Sizin lisans eğitiminiz 
hangi daldaydı?
 SÖ:  Türkiyeʼde Fransız Dil ve 
Edebiyatından mezunum. 
Türkoloji aldım aynı zamanda. 
Fakat daima sanat ve el işleri 
beni tatmin ederdi. Dikiş 
dikerdim, nakış yapardım. Yani 
ellerini kullanmayı seven bir 
insandım. Onun için resim beni 
çok tatmin etti. Ve Kanadaʼda 
daha pozitif ve doyurucu bir 
hayat yaşamama sebep oldu. 
Görüşüm değişti, çok 
memnunum yaptığım için.

VK:  Sevim Hanım, Ankara 
Kitaplığı bu yıl onuncu yaşını 
kutluyor. Geriye baktığınızda, 
bu kütüphaneyi kurarken ön 
gördüğünüz amaçlara ne 
ölçüde ulaştınız, hayal 

ettikleriniz gerçekleşti mi? İlk 
kitapları nasıl temin ettiniz? 
Mesela Ankara Kitaplığıʼnda 
düzenlediğiniz ilk etkinlik ne 
idi? Hangi konuk vardı? Bize 
hatırladığınız kadarıyla o 
günlerden bahsedebilir 
misiniz? Ve mesela 
unutamadığınız bir etkinlik, 
sizi en çok sevindiren ve üzen 
olaylar Ankara Kitaplığı 
çerçevesinde, biraz bu 
konulardan bahsedebilir 
misiniz?
SÖ:  Ankara Kitaplığı tamamen 
bir süpriz oldu yani böyle bir 
hazırlığımız yoktu. Ve böyle bir 
niyetimiz yoktu. Fakat her zaman 
okumayı severdim ve hep 
okuyan bir insan ve Türkiyeʼye 
her gidişte kutu kutu kitap getiren 
bir insandım. Arkadaşlar 
arasında her zaman dertleşirdik, 
Türkçe kitap bulmanın 
güçlüklerinden, takip 
edememekten. Sonra 
evliliğimizin 50. sene yemeğinde 
hediye istemedik. “Bir yere bir 
bağış yapın.” dedik. Fakat bu 
ihtiyacımızı bilen yakın 
arkadaşlarımız, ki aşağı yukarı 
100 küsur kişilik bir toplantıda bir 
araya gelmişlerdi, bağış 
topluyorlardı ve bize getirdiler. 
“Haydi bakalım kütüphaneyi 
kurun.” dediler. Yani tamamen 
bize emri vaki bi vazife verildi 
toplum tarafından ve 
arkadaşlarımız tarafından ve 
Türk toplumu tarafından. Kitap 
benim için her zaman çok önemli 
bir şey olduğundan memnun 
oldum. Ama nasıl yapacağız 
bunu nasıl ortaya çıkarıcağız? 
3-5 arkadaş araştırma yaptı. Her 
zaman kurucu olarak benim 
adım geçiyor ama ben kurucu 
değil kuruculardan biriyim. Eşim 
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ondan sonra, Seyhan, Çetin, 
Yaman bir gruptuk, yani hepimiz 
bu iş için uğraştık. Beş sene 
yaklaşık araştırma yaptık, “Bunu 
nasıl ortaya çıkarabiliriz, Ontario 
Hükümetiʼnin bir yardımı olabilir 
mi, onlardan bir şey görebilir 
miyiz?” diye. Çünkü bizim için 
yeni bir konuydu. Sonunda 
anladık ki bu iş bize düşüyor, o 
zaman binada kullanılmayan bir 
oda vardı. Dedim ki: “Küçük ama 
biz başlayalım”. Burada 
başlayalım, bu parayı aldık, 
ancak kendimi suçlu hissetmeye 
başladım. Bankaya koyduk 
parayı ama birşey yapamadık. 
Kendi kitaplarımızdan 300 kitabı 
ayırdık, çocuklarıma 
bırakacaklarım müstesna olarak 
diğer hepsini. Arkadaşlar raflar 
yaptılar. Ondan sonra masa 
aldık, bilgisayar aldık. Böyle 
başladık. Ankara Kitaplığıʼnı, kar 
amacı gütmeyen bir kurum 
olarak oluşturduk.
 
VK: Herhalde Şöyle de 
diyebiliriz: Ankara Kitaplığı 50. 
evlilik yıldönümünüz için 
verilmiş bir hediye idi.
SÖ: Evet hakikaten öyle oldu 
ama benim için fevkalade oldu 
benim hep sevdiğim bir konuydu. 
Kitap ve edebiyat. Ben hatta 
ressamlığı hiç düşünmemiştim. 
Çünkü benim yetiştiğim 
senelerde resimle ilgili pek bir 
şey yoktu Ankaraʼda. Yani 
sergiler falan sonradan çıktı, 
sonradan merak oluştu 
Türkiyeʼde. Onun için böyle bir 
alışkanlığım yoktu. Her zaman 
okul defterlerimi, süslerdim. 
Karakalem ile falan kendi 
kendime bir şeyler yapardım 
ama okul için. Asıl ben daima 
edebiyatta bir şey yapacağım 

diye düşünmüştüm. Belki yazar 
belki kritik (eleştirmen) olurum 
diye kendimi hazırlıyordum daha 
çok kısmet başka türlü oldu. 
Fakat bu kitap işi de çıkınca beni 
bu açıdan tatmin etti. Çünkü çok 
sevdiğim bir konu. ABDʼde iken 
ve eşim çalışırkan ben de 
Amerikan Edebiyatı kursları  
aldım. Fransız Edebiyatı 
mezunuyum, Türk edebiyatı tabii 
her zaman öncelikli, Kanada 
edebiyatını da buradaki o ilk 
5-8.sene diliminde devamlı kitap 
okuyarak tanıdım ve her zaman 
takip ederim.

VK:  Pekiyi şöyle bir şey 
sorayım yeri gelmişken; 
şimdiye kadar kaç kitap 
okudunuz tahminen?
SÖ: Hiç bilemem. Şu anda çok 
daha fazla okuyabiliyorum daha 
fazla vaktim var. Dediğim gibi 
geliş ve sekizinci sene arasında 
en çok yaptığım şey kitap 
okumaktı. Her hafta gidip 
kütüphaneye bir sürü kitap alır 
gelirdim. Bunların çoğu psikoloji, 
sosyoloji ve edebiyat üzerine 
odaklanmıştım. Onun için beni 
çok tatmin etti. Fakat, 
kütüphaneci , Tipiʼye danıştık, 
kendisi  Romasʼ da kütüphaneci 
olarak çalışıyordu. Oʼnun direktifi 
altında herşeyimizi, hazırlığımızı 
yaptık. Ondan sonra toplum, bu 
konuya çok açmış herhalde 
çünkü derhal  bağışlar başladı. 
Biz de tabii bütün resmi 
kanallara mektup yazdık, 
onlardan da kitaplar geldi. 
Elçilikten, bakanlıkların 
bazılarından falan, onlardan da 
kitaplar geldi. Ondan sonra ben 
şöyle düşündüm şimdi, 
kütüphaneye insan çekmek ve 
kütüphaneyi  değerlendirmek için 

aktivite yapmak lazım. Masal 
günlerini teklif ettim ve 
söyleşilere. Yönetim kurulumuz 
kabul etti ve derhal masal 
günlerine başladık. Çok tutuldu 
masal günleri, söyleşiler şöyle 
yani yeni gelenlere Kanada 
hakkında bilgi vermek burada 
mesela mali konularda, eğitim, 
sağlık konularında. Bizim 
çektiğimiz sıkıtıları çekmesinler 
diye. Yani bizim geldiğimiz 
senelerde böyle bir durum yoktu. 

VK: İlk konuşmacınızı 
hatırlıyor musunuz 
etkinliklerde?
SÖ: Bilemeyeceğim. Ama 
söyleşiler hemen başladı ve 
devamlı kitap bağışı yapılıyordu. 
Mesela Ercüment Akman vardı 
Washingtonʼa nakletti. Bize 500 
kitap verdi. Mesela Muaffak 
Üzümeri vardı, bize 300 kitap 
verdi, yani böyle büyük bağışlar 
da oldu, küçük bağışlar da oldu 
ve biz de her sene Türkiyeʼde 
çıkan bestseller, çok tutulan, çok 
isim yapmış kitapları getirtmek 
için ısmarladık. Daha çok 
arkadaşlara çünkü posta parası 
vermemek için. Yani  emin olun 
bugün hala paramızın büyük 
kısmı bankada duruyor.Çok 
küçük bir bütçe ile çalıştık her 
zaman ve kitapları getiren 
arkadaşlarımın bazısı aldı 
getirdikleri kitapların parasını 
bazısı almadı. Çok yardım 
gördük. Hakikaten toplum çok 
destekledi. Yoksa bir kişi bir iş 
yapılmaz. Demek ki bir 
ihtiyaçmış.
 
VK: Örnek olmak lazımmış 
yani, toplumsal bir girişimi 
başlatırken insanlara ilham 
verecek şekilde de örnek teşkil 
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On yıldır Kanada Türk toplumuna ışık veren Ankara Kitaplığı, Sevim 
Hanım ile Nüzhet Beyʼin evliliklerinin 50. yıl hediyesi olarak doğdu.

Söyleşiler hemen başladı ve devamlı kitap bağışı yapılıyordu. Mesela Ercüment Akman vardı 
Washingtonʼa nakletti. Bize 500 kitap verdi. Mesela Muaffak Üzümeri vardı, bize 300 kitap 
verdi, yani böyle büyük bağışlar da oldu, küçük bağışlar da oldu ve biz de her sene Türkiyeʼde 
çıkan bestseller, çok tutulan, çok isim yapmış kitapları getirtmek için ısmarladık.
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etmek de önemli diye 
düşünüyorum.
SÖ: Evet tam denk geldi, onu 
demek istiyorum. Yani hem 
benim sevdiğim ve 
yapabileceğim bir iş olarak hem 
de toplumun bir ihtiyacı olarak. 
Şimdi bakın Turkish Society of 
Canada var, bina alım grubu var. 
Federasyon faaliyetler 
düzenliyor, söyleşiler arttı. 
İletişim o kadar ilerledi ki 
insanların bilgi toplama, haber 
alma imkanları çok daha 
genişledi ve kolaylaştı. O 
bakımdan bizim belki bize de 
eski ihtiyaç kalmadı. Ben geçen 
sene söyleşilerin kitap ve 
edebiyat üzerine yapılmasını 
teklif ettim bunun üzerine. Çünkü 
öteki dernekler yapıyor artık bu 
işi. Fena olmadı, hikayecilerimizi 
tanıttık. Ve bu arada en çok 
iftihar ettiğim şeylerden biri, 
Türkiyeʼden sanatçı getirmek. 
Biliyorsunuz Adalet Ağaoğluʼnu 
getirdik, Buket Uzunerʼi getirdik. 
Ayşe Kulinʼi de getirmek istedik 
ama maalesef kendisi çok 
meşgul. Maalesef olamadı, bir 
kitabı filme alınıyormuş. 
Amerikaʼda hem de. “Çok 
meşgulüm ama Kanadaʼya 
yolum düşerse mutlaka 
geleceğim kitaplığınıza.” dedi. 
Yani Ayşe Kulinʼin böyle bir vaadi 
var bize. Onun dışında da başka 
yazarlar üzerinde de 
düşünüyoruz. Hatta sizlerin de 
aklınıza gelen birşeyler olursa 
lütfen bize iletin. Daha çok 
toplumun bildiği, sevdiği yazarlar 
olması tarih konusunda olabilir, 
edebiyat olabilir, sosyoloji olabilir. 
Bunlar en çok ilgi toplayan 
konular.

VK: Şu ana kadar, örneğin 
Emre Kongar ile hiç temasınız 
oldu mu?
SÖ: Olmadı. Emre Kongar 
olabilir. Çünkü hem şahsiyet 
olarak hem yazdığı kitaplarıyla . 
Ciddi konuları halka indirmesini 
bilen bir insan. Çok ciddi bir 
insanı getirirsin, toplumu takip 
etmiştir, etmemiştir. Ama Emre 
Kongar bu niteliklere sahip 
yazarlardan bir tanesi. Parisʼteki 
Nedim Gürselʼi de düşündük.

VK: Ankara Kitaplığı her yıl bir 
öykü yarışması düzenliyor. 
Ben bu vesileyle şunu sormak 
istiyorum: Her türlü hızlı 
iletişimin ve internetin 
elimizde olduğu bu dönemde 
özellikle gençler açısından 
yazma yeteneklerimizi ne 
kadar koruyabiliyoruz? 
Çocuklarımızın Facebook 
duvar notları, SMS ve Twitter 
mesajları  yerine duygu ve 
düşüncelerini daha düzenli ve 
kapsamlı bir biçimde ifade 
etmeleri için neler yapmalıyız? 
Neler yapıyor ya da 
yapamıyoruz? Ankara 
Kitaplığıʼnın yanısıra ailelere 
bu konuda çok iş düşüyor 
herhalde.  Diyasporda, çift dilli 
bir ortamda yaşamamız da 
işleri daha karmaşık hale 
getiriyor. Bu konularda neler 
söyleyeceksiniz?
SÖ: Öykü yarışmasına bu 
belirttiğiniz ihtiyaçlardan dolayı 
başladık.  Çünkü Türkler uzun bir 
zamandır daha çok konuşarak 
meseleri halletmiş. Yazmaya o 
kadar meraklı bir millet değiliz, 
bunu kabul etmek lazım. Son 
100-150 yılda daha çok yazılı 
edebiyatımızın ortaya çıktığını 
söylemek mümkün. Mesela ben 

Divan-ı Lügat-ı Türkʼü getirttim. 
Böyle tek tük yazılı edebiyat 
eserlerimiz var. Ancak Türkler 
yazan bir millet diyemeyiz. Bu 
yüzden de tarihimiz daha çok 
onun bunun dilinden öğreniliyor 
maalesef. Geriye fazla yazılı bir 
belge bırakamamışız, tarihimize 
genel olarak baktığımızda. Bu 
nedenle öykü yarışması yapalım 
dedik. Benim düşüncem daha 
çok göçmen tecrübeleri üzerine 
yazılmış öykülerdi. Göçmenlikten 
dolayı baştan geçen bazı 
durumlar, bazı problem ya da 
sürprizler. Ancak arkadaşlar, 
“Konuyu serbest bırakalım, fazla 
kısıtlamayalım, küçük bir 
toplumuz kaç kişi yazar.” dediler. 
Sonuçta böyle devam ettik. Yani 
biraz alışmamız lazım, herşeyi 
dille halletmekten çok yazmaya. 
Tenkitlerimizi de öyle. 
Bakıyorum, mesela ABDʼde bir 
konu oluyor, hemen yazılar 
yazılıyor, cevaplar veriliyor. Biz 
kendimizle ilgili konulara bile 
cevap vermekten çekiniyoruz. Ya 
da vakit bulamıyoruz, veya o 
alışkanlığımız yok. Yani bu 
alışkanlığı edinmemiz lazım. 
Biraz daha yazıyla konularımızı 
halletmemiz lazım. Çocuklarımız 
konusunda çok üzülüyorum. 
Hem kitap, hem de yazı 
konusunda. İleride ne olacak?  
Globe & Mailʼde bu konuda 
makaleler çıkıyor son 
zamanlarda. Bir tanesi diyor ki: 
“Radyo çıktı, kitap battı dediler, 
batmadı. Televizyon çıktı, kitap 
artık okunmaz dediler. Doğru 
çıkmadı. Bilgisayar çıktı, kitap 
okunmaz dediler, bu da doğru 
çıkmadı.  Kitap batmayacak. 
Güzel bir makale. Bu makaleyi 
kestim ve astım. Bu tip yazılar 
çıkıyor. Bilmiyorum, benim 
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makineyle başım pek hoş 
olmadığı için fazla, pek içine 
giremiyorum.

VK: Aslında kitap da teknolojik 
bir devrim sürecinde. 
Biliyorsunuzdur, artık bir e-
kitap kavramı var: Yüzlerce 
sayfalık bir kitabı, neredeyse 
tek tuşla bir kaç saniye 
içerisinde indirip, yolda 
giderken, otobüste, trende, her 
yerde, küçücük elektronik bir 
cihazdan okuyabilecek ve 
dijital olarak saklayabilecek bir 
noktaya geldik. Ama okuma 
merakı hep aynı. Önemli olan 
bu merakı canlı tutmak.

SÖ:  Evet belki okumanın şekli 
değişecek, ama okuma merakı 
kalacak. Bu seferki öykü 
yarışması kitabının önsözüne 
bunu yazdım. Kitap, bilgisayar, 
cep telefonu. Ne olursa olsun. 
Yine de oraya birşeyler koymak 
için birilerinin bir şeyleri bir araya 
getirip oraya yazması lazım. 
Kalemle veya sözle. Onun için 
yine de fikirlerimizi bir araya 
getirip nakletmeye alışmamız 
lazım. O bakımdan yazma itiyadı 
güzel bir şey bence. Kitap 
okumak, benim için yemek içmek 
kadar önemli. Biz böyle büyüdük. 
Ancak şimdiki çocuklar değişik 
büyüyorlar, dizüstü 
bilgisayarlarını yataklarına bile 
alıyorlar. Bu kadar iç içeler bu 
makineler ile. Bu bizlere çok şey 
kazandırdığı kadar, kaybettiriyor 
da. Bu benim görüşüm. İnsan 
sosyal bir mahluk. İnsanların, 
yaratılış olarak insanla temasa 
ihtiyacı var. Bir arada olmak bir 
sosyal tatmin sağlıyor. Şimdiki 
çocuklar bunu kaybediyorlar gibi 
geliyor bana. Melesa biz babam, 

çok nadir böyle iyi bir satış 
yaptığı zaman sofranın etrafına 
otururduk ve bize nasıl satış 
yaptığını, ne olduğunu anlatırdı. 
Bazen eskilerden bahsederdi. 
Babamı, fıstık ve çekirdek 
yiyerek zevkle dinlerdik. Bu sofra 
sohbetleri bir zevkti.  Biz şimdi 
çocuklar ve torunlarla, 
yıldönümlerinde bir araya 
geldiğimiz zaman, belli bir 
aşamadan sonra bizim 
konuşmalarımızın onları 
ilgilendirmediğini farkediyordum. 
Ancak daha ileri bir aşamada, 
şimdi üniversite çağındaki 
torunlarımın, beni tekrar ve 
ilgiyle dinlediklerini ve 
hoşlandıklarını görüyorum. Hatta 
bana, anılarımı yazmamı teklif 
ediyorlar. Ben ise onlara eskileri 
anlatmeyı iş ediniyorum. Kuzey 
Amerikaʼda hoşlanmadığım bir 
özellik te, pek çok şeyin yaşlara 
göre kategorize edilmesi. Sonuç 
itibariyle, bazı değerlerin 
kaybolduğunu, makinenin bu 
anlamda zararlı olduğunu 
düşünüyorum, şahsi görüşüm 
itibariyle.

VK: Tabii Kanada ve dünya 
sizin buraya geldiğiniz günden 
beri çok değişti. Kanada 
açısından bakarsak, geriye 
baktığınızda o zaman olup da 
bugün aradığınız bir üstünlüğü 
bir özelliği var mı bu ülkenin? 
Yani Kanada ile ilgili olarak? 
Kanadaʼda şu iyiydi, değişti 
dediğiniz bir özelliği var mı?
SÖ: Kanadaʼda kalma kararımı 
vermekte, o zamanki Başbakan 
Trudeauʼnun çok büyük katkısı 
oldu. Bence o Kanadaʼyı doğru 
bir yörüngeye oturttu. Çünkü ilk 
defa bir İngiliz müstemlekesi 

(sömürgesi) değil de müstakil 
(bağımsız) bir ülkede olduğumu 
hissettim. Biz İzmirʼde büyüdük. 
Babam gençken Menemenʼden 
gelmiş iş kurmuş. Biz İzmirʼde 
doğduk. İzmir işgali görmüş bir 
adam. Birgün ben babamdan; “ 
Yok Yunanlılar yok şunlar “ diye 
azınlıklar için bir kötü laf 
duymadım. Ama “Ah o İngilizler.” 
derdi. Bir araya politikaya 
karışmış, Celal Bayar ile çalışmış 
İzmirʼde. Bunu duyardık. O 
yüzden buraya geldiğim zaman 
İngiliz müstemlekesinde olmak 
bana çok ağır geldi. Fakat 
Trudeau burayı Kanada yaptı. 
Dedim ki: “Şimdi ben 
Kanadaʼdayım. “ Onun için 
kalma kararımda rol oynadı. Ve 
bence Trudeau gelmiş geçmiş 
başbakanların en iyisi idi.
 
VK: Bence siz de şanslısınız. 
Trudeau gerçekten Kanada 
tarihine derin izler bırakmış bir 
insan ve onun dönemini 
yaşadığınız için çok 
şanslısınız. 
SÖ: Doğru. Hakikaten öyle. 
Oʼnun getirdiği insan hakları, çok 
kültürlülük (multiculturalism) gibi 
şeyler muhakkak çok pozitif. 
Kanadaʼnın beğendiğim 
taraflarından biride kanun 
önünde herkes eşit. Önyargı yok 
mu var tabii. İnsanoğlu bence 
doğuştan öğle. İnsan kendine 
benzer insanla rahat ediyor. 
Kendinden faklı insan sizi bir 
nevi tehdit ediyor. İnsanların bir 
arada yaşaması lazım. şimdi 
benim Kanadaʼda beğenmediğim 
şu anki şey gruplaşılıyor. 
Müslüman okulu, Yahudi okulu 
bunlar bence Kanada için iyi bir 
gelişme değil.
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VK: Bir de millet olmayı 
zorlaştırıyor. Sosyal bir tür 
kulüp gibi oluyor.
SÖ: Bir çocuk sınıfta bir Çinli ile 
veya bir Müslümanla bir siyahla 
arkadaş olursa zaten ondan çok 
farklı olmadığını görecek. Biraz 
gözü böyle falan ama aynı 
şeyleri istiyor. Bu bakımdan 
bence Müslümanları, Katolikleri 
ayırdığın zaman ön yargı olacak 
tabii. Çünkü tanımayacak 
birbirini. Biz mesela özel okula 
göndermedik çocukları hiç bir 
zaman. Devlet okuluna 
gönderdik. Her türlü arkadaşı 
oldu. Grup kurdular bir ara küçük 
bir grup olarak konser 
veriyorlardı . Kanadaʼnın 
gidişinde beğenmediğim bir yön 
bu bölünme. Çok kültürlülük 
yanlış tatbik ediliyor bence. Çok 
kültürlülük fikir olarak iyi. Ama 
insanları muayyen  gruplara 
sokmamak lazım. Yani toplum 
olarak. Mesela olimpiyatlar da 
herkes Kanadaʼyı destekledi ve 
Kanadaʼlılık hissetti. Kanada 
kazansın falan diye. Eğer 
Kanada bir millet olarak 
gelişecekse, ben demiyorum ki 
aşırı milliyetçi olsunlar. Hem aşırı 
milliyetçilik hem aşırı dincilik 
zararlı. Bir ülkeye en zararlı şey. 
Çünkü insanların görüşünü 
daraltıyor. Milletini sevip, 
korumak, destekleme başka 
fakat benden iyisi yok falan böyle 
saçma sapan şeyler insanlara 
zararlı.

VK: Peki Sevim Hanım sizin 
burada geçirdiğiniz uzun 
dönemde Kanada Türk 
toplumu nasıl değişti acaba?
S: Büyük değişiklik var tabii. 
Altmışlı senelerinde çok az Türk 
vardı. 8-10 aileyi geçmiyorduk. 

Fakat herkes birbirini tanıyordu. 
60 la 70 arasında gelenlerle 
beraber büyüdü. Fakat daima bir 
aradaydık. Mesela biri taşınacak 
herkes gider yardım ederdi. 
Birine ev lazım ev tutulur. Yani 
birbirine destek veriyordu 
toplum, o bakımdan küçük fakat 
iyi geçinen bir toplumdu. Sonra 
dernekler kurulmaya başladı. İlk 
Türk Dostluk Derneği 
Almanyaʼdan gelen işçilerin israrı 
ve isteği ile oldu. Daha ileri bir 
safhada Türk Kültür Folklor 
Derneğiʼni kurduk. O dernek çok 
güzel çalıştı. Belki bizim 
çalışmalarımızı gördünüz. Yani 
herkes canla başla çalıştı. Çok 
güzel işler yaptık. Tiyatrosundan 
Türkiyeʼyi tanıtıcı sergiler yaptık. 
ROMʼda sergi yaptık, el 
sanatları. Üniversiteler de ve 
merkez kütüphanesinde 
çinilerimizle, kilimlerimizle sergi 
yaptık. Çok gayret sarfedildi ve 
çok güzel şeyler yapıldı. 
Yemekler yapıldı, Cumhuriyet 
baloları başladı. Bugün Türk 
kültür ve Folklor Derneği 
çalışmalarına devam ediyor. 
Ayrıca, derneklerin sayısı arttı ve 
daha iyi organize oldular. Bir 
cami açıldı, Turkuaz TV kuruldu.

VK: Biz de Turkish Society of 
Canada olarak giderek daha 
etkin bir dernek haline gelip, 
sizin bakış açınızdan da bir 
boşluk varsa tamamlamayı 
arzu ederiz.
SÖ: Ben çok takdir ediyorum 
Turkish Society of Canadaʼyı, 
güzel çalışıyorsunuz. Güzel 
şeyler yapıyorsunuz ve güzel 
tarafı dışarıya açılıyorsunuz.
 
VK: Sevim Hanım, ben 
birbiriyle bağlantılı iki hususu 

sormak istiyorum: Kısa süre 
önce aldığınız Newcomers 
Champion ödülü ile ilgili 
olarak ne söyleyeceksiniz? Bir 
de bugün biri size telefon açıp 
Türkiyeʼden Kanadaʼya 
göçmen olarak gelmek 
istiyorum derse acaba ne 
söylersiniz ona ilk sözünüz ne 
olur?
SÖ: Gelenlerin çoğu ekonomik 
sebeplerden geliyor. Başka ne 
sebepler olur bilmiyorum. Bence 
karı koca anlaşıp gelsinler. İkisi 
de istesin. Birinin mesleğinin 
yürümesi diğerinin yürümemesi 
burada aksatıyor işleri.

VK:  O kadar önemli bir 
noktaya parmak bastınız ki 
ben bunun çok trajik 
örneklerini gözlemledim. 
Bence buraya gelirken en 
büyük tehlike eşlerin farklı 
bakış açısına sahip olmaları. 
Ailenin bu yükü kaldırması çok 
zor oluyor ve hakikaten çok uç 
örnekler gördüm.
SÖ: Başımdan geçtiği için 
biliyorum. Çünkü çok güçlük 
çektik. Benim çektiğim sıkıntıları 
kocama ve çocuklarıma da tehzir 
ettim herhalde. Ama dediğim gibi 
beş seneliğine geldik. Ondan 
evvel ben beş sene Amerikaʼda 
oturdum. Gördüm Kuzey 
Amerika hayatını. New York 
olmasaydı belki daha çok 
sempati duyardım. New York 
beni kültür olarak doyurdu, insan 
olarak aç bıraktı. Yani ne kocam 
ne ben bir tek arkadaş 
edinemedik. Hep Türklerden 
birkaç kişi ile beraberdik.

VK: Yani pek çok metropolde 
olduğu gibi kitleler içinde 
yanlızlaşmak bu.
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SÖ: İnsan ilişkileri eksik. Büyük 
şehir olarak çok iyi. Açıkçası 
hakikaten çok şey öğrendim. 
Hem kültür hem görgü 
bakımından çok şey öğrendim. 
Ama insan olarak tatmin 
olmadım.

VK:  Bize birkaç cümleyle 
ressam Sevim Hanımʼdan 
bahseder misiniz? Her ne 
kadar sohbetimizde bu konuya 
daha önce değinmiş olsak da.
SÖ:  Resim çok güzel bir uğraşı. 
İnsanı bir çok bakımdan tatmin 
ediyor. Bilhassa rengi 
seviyorsanız. Renksiz bir hayat 
düşünemiyorum. Renksiz bir 
hayat nasıl olurdu? O bakımdan 
herkese tavsiye ediyorum. 
Profesyonel olmasanız bile hobi 
olarak yapmak istiyorsanız. 
Kimseye göstermeyin isterseniz.  
İnsanı çok dinlendiren birşey.  
Daha bilinçli olarak bakıyorsunuz 
herşeye. Daha çok zevk alarak 
bakıyorsunuz. Güzel bir uğraşı. 
Çok zevk alarak yaptım. Hala 
fırsat bulursam yapıyorum.

VK: Newcomer Champion 
ödülü aldınız bunun hakkında 
ne diyeceksiniz?
SÖ: Bu toplum bana gerçekten 
çok ödül verdi. Laik olduğumdan 
daha fazla ödül aldım. Belki beni 
bir sembol olarak gördüler onun 
için. İlk defa Kanadaʼdan olması 
güzel birşey, çünkü toplumu 
takdir ettiklerini de gösterir. Onu 
düşünerek memnun oldum. 
Arkadaşlara da teşekkür ederim 
böyle bir fırsat yarattıkları için.

VK: Biz de sizi kutluyoruz. 
Türk toplumu adına, böyle bir 
ödül aldığınız için. Bunca yıllık 
emeklerinizinsonucunda hak 
ettiğinizi düşünüyoruz. 
Gelecekte nasıl bir Ankara 
Kitaplığı hayal ediyorsunuz?
SÖ: O bir problem. Yönetim 
kurulu olarak bu konuyu bir iki 
defa ele aldık. Ne yapabiliriz 
diye. Bildiğiniz gibi yer çok 
önemli. Ben kütüphaneye 
başlarken  onuncu seneye 
varacağımızı düşümemiştim. 
Yani artık Türk evinin bir parçası 
olacak diye düşünmüştüm. Ve 
niyetim de oydu, çünkü 
kütüphanelere kitap verdiğiniz 
zaman, Kanada Hükümetine, 
kitaplar devletin oluyor. Ben 
dedim ki; “Madem bir Türk 
kütüphanesi yapacağız, bu bizim 
binamızda, Türk evinde olsun, 
isteyen gelsin okusun.” Ve 
idealimde bu vardı. Maalesef 
bina işi uzadı. Olamadı. O 
yüzden onuncu seneye geldik. 

Ümit ediyorum ki bundan sonra 
bu iş ortaya çıkarsa ve hızlanırsa 
benim idealim kütüphanenin Türk 
evinin kütüphanesi gibi çalışması 
ve oraya gelenlerin burdaki 
kitaplardan istifade etmesi.

VK: Sevim Hanım, bu uzun ve 
samimi söyleşi için size çok 
teşekkür ediyoruz.
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AMAN YUVANIZI BOZMAYIN
 

Kanada’daki 20 yıllık meslek hayatımın hiçbir döneminde içinde bulunarak profesyonel görüşümü 
bildirmeyi istemediğim bir konudur boşanma konusu.

Özellikle eğer çiftleri uzun yıllardır tanıyorsam ve kendilerine yıllar boyunca belli bir güven 
sağlamışsam, ve bu çiftler bana ayrı ayrı görüşümü sormak için geliyorlarsa o zaman durum daha bir 
zorlaşır. Kime ne, niçin ve nasıl söyleyeceğimi bilemem. Hele bir de ortada çocuk varsa durum içinden 
çıkılmaz bir hale gelebilir. Ama her meslekte olduğu gibi mesleki şapkamı takıp durumu 
değerlendirmeye çalışırım. Tabi eğer bir arada yaşamak olanak dışıysa, o zaman bu ortaklığa bir son 
vermek herkes açısından en uygunu olacaktır diyelim ve bu konuyu böylece kapatalım.

Evlilikler çeşitli nedenlerle sona erebilir, ancak burada da Kanada’da her konuda olduğu gibi, vergi 
konusu yine karşımıza çıkacak ve birtakım kararlar vermek zorunda kalmamız kaçınılmaz hale 
gelecektir. Boşanma sürecinde çiftler belli bir duygusal dönemden geçmekte olup bu aşamada bazı 
kararları duygularıyla alıyor olabilirler. O yüzden bu dönemde en akıllıca yapılacak iş bir uzmanla fikir 
alışverişinde bulunmak ve görüş almaktır. Çünkü yanlış alınabilecek bir karar, ileride istenmeyen 
sonuçlar doğurabilir.

Boşanma sürecinde çiftlerin en çok üzerinde durduğu konu gayet tabi nafaka konusu ve sonra da 
malvarlığının paylaşımı konusudur. Bu yazımda kısaca bunların vergilendirilmesine değineceğim.

Her boşanmada değilse bile, çoğu durumlarda çiftlerden birinin diğerine nafaka ödemesi söz 
konusudur. 1997 yılından önce, bu tür ödemeler yapan tarafın gelir vergisi bildirimi yapılırken gelirinden 
düşülür, geliri elde eden kişi tarafından da vergiye tabi gelir olarak beyan edilirdi. Bu durum 30 Nisan 
1997 tarihinden sonra bu uygulama değiştirildi ve nafakanın eş için mi yoksa çocuklar için mi 
verileceğine bağlı olarak vergilendirilmeye tabi tutuldu.

Nafakanın vergi kanunlarına göre tarifini yaparken ne tür ödemeler nafaka kabul edilir 
sorusuna su yanıtı vermemiz mümkündür:

Yapılan ödeme mahkeme kararı veya tarafların karşılıklı anlaşması sonucu olmalıdır,

            .  Ödemeler periyodik, yani aylık, üç aylık, haftalık vs. gibi yapılmalıdır,

            .  Ödemeler yapılan kişi veya çocuklarının aylık yaşamını devam ettirebilmesi için olmalıdır,

            .  Ödeme yapan ve yapılan kişiler ödeme sürecinde ayrı yaşıyor olmalıdırlar,

          

TelVErgi
Jerry Copuroğlu, TEP, CGA
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          .  Ödemeyi yapan ve yapılan kişiler ödemenin nasıl ve nerelere harcanacağına beraberce 
karar verebilirler.                           

          30 Nisan 1997 tarihinden sonra başlanan ve bu tarihten önce başlamış olup durumunda 
herhangi bir sözleşme gereği değişiklik yapılmamış olan, eşler için ödenen nafakalar, yukarıdaki 
koşulları taşıdıkları sürece ödeyenin gelir vergisi bildiriminde gider olarak düşülebilir, ödemeyi alan taraf 
için de gelir olarak kabul edilir.

         Çocuklar için ödenen nafakaların vergilendirilmesi de 30 Nisan 1997’den sonra değişti. Bu 
durumda yapılan ödemeler, ödemeyi yapanlar için gider kabul edilmediği gibi, ödemeyi alan taraf için de 
gelir olarak bildirilmez. Burada dikkat etmemiz gereken başka bir konu da, eğer ortada çocuk varsa, 
yapılan sözleşmede açıkça belirtilmediği sürece kanun önünde yapılan bütün nafaka ödemeleri çocuk 
için yapılıyor kabul edilir ve vergilendirilmesi de buna göre olur. İşte bu yüzdendir ki bu konunun 
boşanma görüşmeleri sırasında, dikkatle düşünülmesi ve planlanması gerekir.

         Akla gelen bir başka soru da tarafların birbirlerine direk olarak ödemeleri yerine taraflardan birinin 
masrafları karşılaması durumunda ne olacağıdır. Bazen eşlerden biri diğer eşin kira, eğitim gideri vs. 
gibi masraflarını karşılamayı kabul etmektedir. Böylesi durumlarda, iyi planlandığı takdirde bu ödemeler 
de vergi kanunu açısından nafaka kabul edilecektir. Burada, planlamadan kastım, boşanma 
sözleşmesinin açık ve seçik bu konuları kapsamasıdır. Dikkat edilmesi gereken konular:

.  Ödemeler, ödemeyi alan tarafın yaşamını sürdürebilmesi için önem taşımalı,

.  Ödemeler sürecinde, taraflar ayrı yaşamalı,

    Mahkeme kararı veya yazılı sözleşme, bu ödemelerin ödemeyi yapan kişi tarafından gider 
ve ödemeyi alan kişi tarafından da gelir gösterileceğini açıkça belirtmelidir. Örneğin evden 
ayrılan anlaşma gereği eski oturduğu evin emlak vergisi ödemelerini yapmaya devam ediyorsa ki bu 
evde hala eski eş ve çocuklar yaşamaya devam ediyorlarsa, eski eş bu tutarı gelir olarak beyan ettiği 
sürece, ödeme yapan eş gider olarak yazabilir.          

    Nafaka konusunu kısaca özetledikten sonra başka bir konu olan malvarlığı bölüşümüne de 
kısaca değinelim:

    Gayet tabi içinde oturulan evin veya bankada faiz getiren bir paranın bölüştürülmesi durumunda 
herhangi bir vergi söz konusu değildir. Ancak eğer ortada bölüştürülecek bir RRSP hesabı varsa durum 
değişiktir. Bildiğimiz gibi; RRSP hesabına yatırılan tutarlar, gelirden düşülür ve çekildiğinde gelir olarak 
beyan edilir. Acaba taraflardan biri diğer tarafa RRSP hesabına yatırılmak üzere ödeme yapacağı 
zaman aynı durum oluşacak mıdır? Vergi kanunu bu konuda yine taraflar ayrı yaşıyorsa ve ortada 
mahkeme kararı ve anlaşma varsa, RRSP planı içindeki tutarlar direk olarak diğer tarafın RRSP planına 
transfer edildiği sürece, bu tutarın vergiden muaf tutulmasını öngörür. 

    Bu tatsız konuda son olarak değineceğim konu da, Kanada Emeklilik Planı (Canada Pension 
Plan) ödemeleridir. Eğer eşler bir yıldan fazla evli kalmışlarsa, karşılıklı anlaşma gereği halihazırdaki 
veya gelecekteki ödemelerin bölüşülmesi olasılığıdır. Bu konuda eşler aksi bir durum üzerinde de 
anlaşabilirler.
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Yani anlaşmaya bir madde koydurarak bu parayı bölüşmek istemediklerini belirtebilirler. 

  Peki diyeceksiniz, biz bütün bunları gerçekleştirmek için avukatlara bir sürü ödeme yapacağız 
bunları vergiden düşebilir miyiz. Bu sorunun yanıtı evet. Eğer ödemeler nafaka hakkını alabilmek için 
yapılmışsa o zaman bu giderler vergiden düşülebilir. Yalnız dikkat edilmesi gereken konu avukatın 
vereceği faturada nafaka hakkı için belirlenen ücreti açıkça belirtmesidir..O yüzden avukatla ilk 
görüşmelerin başladığı anda bu istekte bulunmak yerinde bir vergi planlaması olacaktır. 

 Bir küçük ekleme daha yapmam gerekirse; boşanma sonrası çocukların velayetini alan taraf artık 
bekar statüsüne gireceğinden, çocukları vergi bildiriminde eş olarak kabul edip bildirerek “equivalent to 
spouse” indiriminden yararlanabilir. Tabi çocukların kendisiyle beraber yaşaması burada dikkat edilecek 
konudur.

 Sanırım bunları okuduktan sonra aslında karar vermesi çok zor bir konu olan boşanma konusunun 
vergi açısından da çok kolay olmadığına karar vereceksiniz. Umarım bu yazıyı kendilerine uyarlamak 
zorunda olan çok aile yoktur toplumumuzda. Ülke koşullarının ve gurbetin yarattığı kültür şokunun 
sonucunda ne yazık ki aileler kolaylıkla parçalanabiliyor. Ama yaşamın her aşamasında olduğu gibi 
vergi planlamamızı yapmak çok önemli.

 

      Bol kazançlı, az vergili günler dileklerimle.

 

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı yazarın konuyla ilgili kişisel 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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TORONTOʼDAN GEÇEN ROCK RÜZGARI
Erdem Denizkuşu

Bu yaz Toronto’da iz bırakan topluluklardan biri de Sting idi.
Torontoʼda yaşıyorsanız ve benim gibi rock müzikten hoşlanıyorsanız, çok şanslısınız. Çünkü 

Toronto birçok sanatçının ve grubun Kuzey Amerika turlarında mutlaka uğradıkları şehirlerden bir 
tanesi. Geçtiğimiz yıllarda da zaman zaman çeşitli grupların konserlerine gitme şansım olmuştu, ancak 
bu yıl oğlum Derinʼin de ilgisinin rock müziğe yönelmesiyle, bu konserler eski dostlarla tekrar buluşma 
hatta bazen onları ilk kez görme fırsatı yarattı.
 
Aslında bu sezon geçtiğimiz Ekim ayında Metallica ile başladı sayılır, Metallicaʼyı 1993ʼte Istanbul İnönü 
stadında seyretmiştim . O zaman 24 tane kutu Pepsiʼye bir konser bileti veriliyordu. İnönü stadında 
25000 kişinin Enter Sandman ile birlikte kafa sallamasını yani “headbang” yapmalarını hala 
unutamıyorum. Sanırım Metallica da unutamamış olacak ki, Avrupa turlarında genelde İstanbulʼa 
uğruyorlar. Ekim ayında Air Canadaʼdaki konserde, Metallica artık biraz daha metalden rockʼa geçen, 
melodik ve kendilerine özgü soundʼu hissettiren şarkılarını çaldı. Yeni albümleri Death Magneticʼi 
tanıtan bu turda, nedense ilgi yine Black albümünden çaldıkları,yani 17 yıl önce dinlediğimiz 
şarkılarıydı. Konserin izleyicileri ise 16-17 yaşından ta 60 yaşına uzanan geniş bir yelpazeyi temsil 
ediyordu.
 
Uzunca bir ara ve Eric Clapton konserine bilet bulamamamla sonuçlanan girişimden sonra, bu yaz bir 
dizi konsere gitme fırsatım oldu. Sezonu Haziran başında Rogers Centreʼda efsanevi Eagles ile açtık. 
Bir araya geldikleri Hell Freezes Over konser albümü ve DVDʼsinden sonra grup tekrar tartışmaya 
başlamış ve bu tartışmanın sonucunda geriye kalan beş kişiden Don Felder da gruptan ayrılmış (bir 
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diğer teoriye göre de atılmıştı). Geriye kalan grup üyeleri Glen Frey,Don Henley, Joe Walsh ve Timothy 
Schmidt yeni bir tura başladılar. Açılış grubu Dixie Chicks olan konser gerçekten muhteşemdi, yeni 
albümleri olmadığı için bütün şarkılar Eaglesʼin bilinen hitlerinden oluşuyordu. Benim için en güzel 
sürpriz Hotel Californiaʼyi Hell Freezes Over albumunden farklı olarak, orijinaline yakın çalmaları oldu. 
Akustik gitar sololu Hotel Californiaʼya bir türlü alışamamıştım.  Bu konserde ayrıca “fotoğraf makinesi 
getirmeyin” uyarısının da dikkate alınmaması gerektiğini öğrenmiş oldum. I-Phone ile çekilmiş bir iki 
sefil fotoğraf haricinde maalesef elimde hiç bir fotoğraf yok.
 
İkinci konser yine Haziran ortasında bu sefer Molson Amphitheaterʼdaki Jethro Tullʼdi. Artık 60ʼını 
geçmis olan Ian Andersonʼun flüt performansı muhteşemdi, ancak artık yavaş yavaş şarkı söyleme 
yaşını geçtiğini de hissettiriyordu. Her ne kadar konser müzik kalitesi açısından çok iyi olsa da , seçilen 
şarkılar bence vasat sayılabilirdi. Bouree,Aqualung, Budapest, Beggars Farm gibi şarkılar tamam, 
ancak gerek “Thick As a Brick” gerekse de “Crest of a Knaveʼden” çok az şarkı çalındı. Jethro Tullʼi da 
bundan 15 yıl önce İstanbul Açıkhavaʼda izlemiştim, açıkçası o konser bundan çok daha iyi aklımda 
kalmış. Bu konserin güzel taraflarından biri Molson AmphitheatreʼI görmemi sağladı, konser için çok 
güzel bir mekan. Sahneye çok daha yakın olma şansına sahipsiniz, tabii ki ACC yada Rogers Centre 
gibi spor amaçlı bir alan değil. Sahneye yaklaşmak için bir ton para dökmenize gerek kalmıyor. Diğer bir 
güzel anı da “ A Whiter Shade of Pale” ile tanınan Procol Harumʼun açılış grubu olmasıydı, gerçekten 
çok kaliteli ve rafine bir program sundular.
 
Bir sonraki konserimiz yine eski dostlardan Scorpionsʼti. Scorpionsʼu da 1993ʼte İnönü stadında bu 
sefer çimenlerde seyretmiştim. Geçen yıl sonunda son albümlerini çıkarıp, son kez tur yapacaklarını 
duyunca bu konseri kaçırmamam gerektiğini anladım. İliklerimize kadar ıslandığımız fırtınanın ardından 
( Torontoʼda G-20 toplantısının bittiği saatlerde) yine Molson Amphitheatreʼda yerimizi almıştık. Ama 
maalesef açılış grubu Cinderellaʼnin bir çok şarkısını kaçırdık, neyse Scorpions programa başlamadan 
içeriye girmeyi başardık. Yaklaşık iki saatlik performans sırasında Scorpions hem yeni albümünden 
hem de klasiklerden bir çok şarkı seslendirdi. En çok alkışı ve katılımı sanırım Torontoʼdaki Rusların da 
katkısıyla Winds of Changeʼde aldılar. Derin ve benim için ise konserin en iyi şarkısı tabii ki “Rock You 
Like a Hurricane” idi. Eğer dediklerini yaparlarsa sanırım bu Scorpionsʼu canlı olarak seyrettiğimiz son 
konser olacak, tabii zaman ne gösterir bilinmez. Ama 63 yaşındaki Klaus Meineʼnin sesi bence hala 
aynı, Rudolph Schenker ve Matthias Jabsʼin gitar soloları da her zaman olduğu gibi büyüleyici.
 
Müzik seçimimiz gitgide sertleşirken, bir sonraki konserimiz yine efsanevi Hard Rock-Heavy Metal 
grubu Iron Maidenʼdi. Iron Maidenʼı da İstanbulʼda 1995ʼte seyretmiştim, ancak tam Bruce Dickinsonʼun 
gruptan bir süre ayrıldığı döneme geldiğim için hala kendimi tam Iron MaidenʼI seyretmiş kabul 
etmiyordum. Heavy Metal dünyasında vibratolu vocal yapma becerisine sahip birkaç solistten biri olan 
Bruce Dickinson aynı zamanda ticari pilot olarak da çalışan ilginç bir kişiliğe sahip. Genelde konserlere 
gittikleri uçağı kendisi kullanıyor, uçak dediysem öyle küçük iş jeti değil, bayağı büyük ticari jetler. Grup 
harmonili gitar girişleri ve soloları; en iyi basçılardan kabul edilen Steve Harrisʼin tüm şarkılara sessizce 
dudakları ile eşlik etmesi ile hatırlanıyor. Hem eski albümlerden, hem yeni çıkaracakları albümden 
seçtikleri parçalarla inanılmaz bir gece yaşattılar. Her ne kadar “Aces High”, “2 Minutes to Midnight” ve 
“Run to the Hillsʼi” çalmasalar da , hitlerinin çok olması sebebiyle bir ölçüde kendilerini affettirdiler. Bu 
konserin açılış grubu, Derin sayesinde tanıdığım Dreamtheatreʼdi. Performanslarıyla gerçekten iyi bir 
grup olduğunu kanıtladılar, sanırım ileride bu grubu daha çok dinleme fırsatı bulacağım.
 
Bu yazın şimdilik son konseri Stingʼdi. Stingʼi gerek tek başına, gerekse de iki yıl önce yine muhteşem 
Police ile birlikte dinlemiştim. Ama bu konserin farkı Stingʼe kalabalık Royal Philarmoni orkestrasının 
eşlik etmesiydi. Stingʼin kendi şarkıları her zaman senfonik bir hava taşıyor zaten, ilginç olan en iyi 
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Punk Rock gruplarından biri olan Police sarkılarının da senfonik düzenlemelerinin çok güzel olmasıydı. 
Doğal olarak bu konserin izleyici grubu farklıydı, harika bir gecede çok yetenekli, bir o kadar da 
alçakgönüllü bir sanatçıyı seyrettik. Garip Sting, Desert Rose çalarken ön sırada ayakta duranlardan 
göbek dansı bekliyordu, ancak pek aradığını bulamadı, bu sefer kendisi oynamaya başladı Bu parçada 
bazen sahneye dansöz bile çıkarıyordu, bu sefer kendisi ve vokalisti ile idare etti. Konserin bence en 
güzel şarkıları Police döneminden King of Pain ve Next To You idi. Belki günün birinde bu konseri 
Police ile tekrarlarlar, kaçıracağımı zannetmiyorum.
 
Her ne kadar yaz konserleri bitse de en son konserimiz 15 Eylülʼde Air Canada Centreʼda. Pink 
Floydʼun beyni Roger Waters, The Wall albümünün 30. yıldönümünde albümü baştan sona çalacak. Bu 
dünya turunun ilk konseri olduğu icin, sürprizlere gebe. Heyecanla bekliyorum.
 
Konserleri izlemek isteyenler için belki bazı bilgiler faydalı olabilir.
 

-          Konser biletleri genellikle LiveNation ya da Ticketmaster aracılığı ile satılıyor. Bu web 
sitelerinden gelecek konserleri ve turları izleyebilirsiniz.

o   www.ticketmaster.ca
o   www.livenation.com

-          Konserde hangi şarkıları çalacaklar diye merak ediyorsanız, turun önceki konserlerinin 
şarkı listelerini  www.setlist.fmʼ den bulabiliyorsunuz. Grubun adını yazmanız yeterli, daha 
güzeli şarkıların Youtube izin verdigi sürece linklerine ve sözlerine de ulaşıyorsunuz. Böylece 
konsere tüm şarkıları daha önce dinlemiş ve hazır olarak gidebilirsiniz.

-          Benim gittigim konser mekanları içinde en iyisi Molson, yalnız biletlerinizi kapalı alandan 
almaya çalışın. Torontoʼnun yaz aylarının havası malum, sırılsıklam olabilirsiniz.

-          Kışın ise en çok kullanılan mekanlar Air Canada Centre, Rogers Centre ve Massey Hall.  
Özellikle ACCʼnin akustiği maalesef konser için idealden uzak.

-          Bu kadar konser yanında gidemediklerim; Santana, Eric Clapton, Tom Petty and 
Heartbreakers, Elton John (Hamilton) ve Paul McCartney. Bir de konseri iptal olan Simon & 
Garfunkel var ki, onu dört gözle bekliyorum.

 
 
Hepinize bol müzikli günler !

http://www.ticketmaster.ca/
http://www.ticketmaster.ca/
http://www.livenation.com/
http://www.livenation.com/
http://www.setlist.fm/
http://www.setlist.fm/
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Türkü, Rock, Jazz ve HipHop Toronto’da bir barda karşılaşırlar ve....
  

Torontoʼda yaşayan gitarist ve besteci Ozan Boz ilk albümü Second Natureʼı çıkarmaya hazırlanıyor. 
Second Nature, türkülerin etrafında oluşturulmuş, jazz, rock ve elektronik unsurların oldukça yoğun 
olarak kullanıldığı farklı bir albüm. Üç yıldır Toronto-Montreal-İstanbul üçgeninde gidip gelen proje için 
nihayet bitiş çizgisi görünüyor.

Bu proje ile hedefinin türkü melodilerinin etrafında Batı müziği elementlerinin, armonilerinin ve 
ritimlerinin kullanıldığı yeni parçalar oluşturmak olduğunu belirten müzisyen, girişiminin Kanadalı 
müzisyen arkadaşlarından çok ilgi ve destek aldığını ekliyor.
 
Fikirlerini ön kayıt haline getirdikten sonra Ontario Arts Councilʼdan projeyi tamamlamak üzere burs 
kazanan Ozan, geçtiğimiz ay Canada Arts Councilʼden albüm tanıtım konseri için burs kazandı. Second 
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Natureʼın bu sonbaharda piyasaya çıkması bekleniyor. Tanıtım konseri de dünya müziği çalısmalarıyla 
tanınan Small World Music organizasyonunun katkıları ile 2011 yılının başlarında gerçekleşecek.

Albümde Ozanʼa eşlik eden müzisyenler arasında Montrealʼde yaşayan ud ustası İsmail Hakkı 
Fencioğlu, yine Montrealʼden kanun sanatçısı Didem Başar, Torontoʼdan bağlama sanatçısı Sidar 
Demirer ve vokalist Özgü Özman, İstanbulʼdan klarnet üstadı Selim Sesler yer alıyor. Juno ödüllü 
gitarist Michael Occhipintiʼnin yanısıra albümde yeralan diğer isimler Chris Gartner (bas) ve Debashis 
Sinha (vurmalı) dünya müziği platformunda Kanadaʼnın en gözde müzisyenlerinden.

Ozanʼın beste ve aranjmanların yanısıra yapımcılığını da üstlendiği bu albümde elektro gitarlar, 
elektronik ritim ve ses programlamaları da kendi ürünü. “Bu proje ile amacım bir jazz ya da türkü 
albümü yapmak değil, bu türküleri benim nasıl duyduğumu ya da türkülerin müzisyen kişiliğim üstünde 
bıraktığı izleri belgelemekti “ diyen Ozan projenin genel hatlarını şöyle anlatıyor:

“Kanadaʼnın dünya müziğine yaklaşımı çok özgür. Burada her projeye temiz kanvasta başlama 
fırsatımız oluyor. Müzisyenler yeni şeyler öğrenmeye çok meraklı ve zor projeleri seviyorlar. Kafamdaki 
konsepti, groove ve sesi yaratmam için sınırları zorlayan yaratıcı müzisyenlere ihtiyacım vardı, bu ekip 
ile onu başardığıma inanıyorum.“

Ozan, türkü seçimindeki kriterinin türkülerin esnekliği ve formatlarının manipülasyona açıklığı olduğunu 
belirtiyor: “Ana melodinin güçlü olması da çok önemli idi. Ayrıca Özgüʼnün vokal renklerini geniş 
yelpazede kullanabileceğim aralıkları olmasına da dikkat ettim“.

Bazı parçalar enstrüman solo ile başlıyor, vokal melodisinin kısa girişinden sonra ritim ve elektronik 
elementleri ile dönüş yapıp hiç beklenmedik yerlere gidiyor. Her parçada sadece bir Türk enstrümanı 
kullanılmış. Bir parçada ud kullanıldıysa kanun ve klarnet bulunmuyor. Aynı şekilde, klarnet varsa kanun 
ve ud yok. Bu kararın gerekçelerini Ozan şu şekilde anlatıyor: “Albümde Türk sazlarını çalan 
müzisyenler alanlarında en iyiler arasında ve hepsinin kendine ait özgün bir tarzı ve sesi var. Bu 
nedenle her parçayı bir enstrümana adayarak dinleyicinin dikkatinin o enstrümana ve o müzisyenin 
ustalığına yönelmesini hedefledim. Parçada hangi Türk sazı kullanıldıysa onu doya doya dinleme 
fırsatınız olacak.”

Çocukluğu babasının görevi nedeni ile Anadoluʼnun şehir ve kasabaları arasında taşınmakla geçen 
Ozan, müzik yaklaşımının temellerini bu göçmen yaşam tarzının yanısıra meraklı kişiliğine bağlıyor. 
“Çocukken etrafımda bana gitar öğretecek kimse yoktu. O şekilde kendi kendine bir şey öğrenmenin ne 
kadar tatmin edici bir his olduğunu keşfettim. Üniversiteye başladığımda rock düşkünü bir çocuktum, 
dinleyebileceğim herşeyi dinledim ve ilgim çok kısa zamanda jazzʼa kaydı. Aynı zamanda Ahmet 
Kanneciʼden gitar dersleri almaya başladım ve o şekilde teknik ve teorik bilgimi geliştirdim. Kanadaʼya 
taşınıp yerleşik hayata geçer geçmez Humber Collegeʼda jazz eğitimine devam ettim. Bu arada Michael 
Occhipinti ile tanıştım ve o şekilde bütün taşlar yerine oturdu. Michael, müziğe yaklaşımı ile bana çok 
ilham verdi ve çalışmalarıma destek oldu. O sırada beste yapmaya başlamıştım, bu bestelerden 
Michaelʼin prodüktörlüğünü yaptığı bir EP. Türk müziğini çalışmalarıma dahil etme fikri uzun zamandır 
aklımda olan ama ötelediğim bir şeydi. Üç yıl önce Toronto Jazz Festivaliʼnde Dhaffer Youssefʼu 
dinlerken ani bir karar aldım, o gece kafamda genel planı yapıp ertesi gün bu proje için çalışmalara 
başladım. Aranjman aşamasında türküleri armonik olarak manipüle ettim, geleneksel armoni 
merkezlerini ve yapılarını değiştirdim. Dolayısıyla parçaların seyirleri içinde çok şey olup bitiyor. Bazı 
parçaların ritim anahtarlarını değiştirdim, yavaş olanları çift zamana taşıdım. Ama bütün bu 
manipülasyonlara rağmen hedeflediğim birşey bu iki türün, Türk ve Batı müziği, birbirine ödün 
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vermeden bir arada varolması idi. Parçalarda eğer Batı enstrümanlarını izole edip sadece Türk 
sazlarını ve vokali dinleyebilseniz tamamem geleneksel yorumlandığını duyarsınız. Aynı şekilde Türk 
sazlarını ve vokali çıkarıp geriye kalan Batı enstrümanlarını dinleyebilseniz duyacağınız müzik modern 
grooveʼu olan Batı müziği olurdu. Ben o yüzden bu projedeki yaklaşımıma müziklerin birbiri içinde 
erimesi anlamına gelen “fusion” yerine, müziklerin içiçe geçmesi anlamında “confluence of music” 
diyorum. Bu üç yıllık hazırlık aşaması bütün lojistik zorluklarına rağmen çok zevkli bir süreç oldu. Bir 
sonraki aşamayı dört gözle bekliyorum.”

Albüm ve tanıtım konseri ile ilgili gelişmeleri Ozanʼın myspace sayfasından takip edebilirsiniz:
 
http://www.myspace.com/ozanboz

http://www.myspace.com/ozanboz
http://www.myspace.com/ozanboz


TURKISH SOCIETY OF CANADA  TELVE VOLUME: 4 ISSUE 26        SEPTEMBER 2010

! PAGE 23

DERNEKLERİMİZİ TANIYALIM

Anadolu Halk Oyuncuları
                               

Sayın Telve Okuyucuları,

Uzun zamandır ara verdiğimiz "Derneklerimizi Tanıyalım" dizimize bu sayımızda Anadolu Halk 
Oyuncularını tanıtarak devam ediyoruz. Söyleşimizi koordinatör Bora İnceoğlu ile 
gerçekleştirdik.

 
1- Derneğiniz hangi tarihte, nasıl kuruldu? Kuruluş gerekçeleri ve hedefleri nelerdi?
 
Anadolu Halk Oyuncuları Mayıs 1982 tarihinde Kuzey Amerika, özellikle Toronto ve çevresindeki 
Türklere ve diğer etnik gruplara Türk halk oyunlarını ve müziğini tanıtmak, aynı çerçevede Türk halk 
oyunları ve halk müziği çalışmaları ve gösterileri yapmak amacı ile kuruldu.
 
2- Bugüne kadar yaptığınız çalışmalar hakkında bilgi verebilir misiniz?

Bugüne kadar düzenli olarak Ekim-Mayıs ayları arası hemen hemen her Pazar Türk Halk dansları ve 
müzikleri çalışmaları yapmaktayız. Ayrıca gerek kendi düzenlediğimiz gerekse diğer Türk ve diğer etnik 
derneklerinin düzenledikleri kültürel amaçlı festivallere katıldık. Bugüne kadar 204 ayrı etkinlikte 793 
kere sahne aldık.
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3- Derneğinizin şu anki yönetimi kimlerden oluşuyor, görev dağılımı nasıl?

Derneğimizin yönetim kurulu 5 kişiden oluşuyor. Görev dağılımı:
Koordinatör: Bora İnceoğlu
Dans Direktörü: Burcu Arığsoy
Müzik Direktörü: Esat Efe
Finans Direktörü: Kadir Yılmaz
Halkla İlişkiler Direktörü: Ebru Toprak
 
4- Derneğinize kişisel olarak üye olunabiliyor mu, üyelik koşulları nelerdir?
 
Derneğimize üye olmak için herhangi ücret alınmamaktadır. Tek şartımız, üye olan kişilerin çalışmalara 
düzenli olarak gelmesi ve dernek yönetiminin karar verdiği gösterilere çıkmasıdır.
 
5- Önümüzdeki dönemde gerçekleştirmeyi planladığınız etkinlikler ve çalışmalar hakkında bilgi 
verebilir misiniz?

2010-2011 dönemi çalışmaları Ekim 2010ʼda başlayacak. Etkinlik olarak, şu anda planladığımız,  2011 
Şubat ayında yapacağımız yıllık gelir arttırma gecesi ve Mayıs 2011ʼde gerçekleştireceğimiz 30. yıllık 
Türk Halk Dansları ve Müzikleri gecemiz var.
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Young Voices

How to buy a first car (without being stuck with junk)
Berke Enbatan (*)

In this article I will provide the necessary knowledge and steps for teenagers to safely purchase a used 
vehicle.

1) Figure out your maximum budget and stay within it at all times, even if youʼre "just looking". 
Why not? Because when you look around for more expensive cars they start to make the attainable 
cars look worse. This puts you in risk of buying a car that may look better but performs worse, don't fall 
for the looks of the car, it puts you in an aesthetic point of view rather then a functional one.

2) View at least ten cars in your price range before making a decision. Test drive each car with 
someone who knows and understands cars well, your parents might not work in this situation. If your 
parents aren`t very good with cars, bring them anyways, but a person who is truly knowledgeable about 
cars is very valuable.

3) Do a lot of research before-hand, looking at prices is not enough. you need to know more than 
the blue book price for the car. you need to know about common problems found in the car for that year 
and model, you need to know the car is in good mechanical condition so it doesn`t fall apart on the 
freeway, and if the condition of the body is good. If possible get a report of all the accidents its been in 
and copies of the cars service records (carfax).

4) Based on your test drive, research, and your preferences narrow the field to three or four. Ask 
specific questions about each vehicle, don`t be afraid to ask anything that is related to the cars 
performance and its value even if you sound silly the information could help you. Things like the 
number of previous owners, one is ideal, how many accidents its been in and the severity of the 
accidents, which parts were affected, and whether any of the previous were smokers. It is also good 
to know if its been used in any harsh climates. these are all fair questions and the dealer shouldn`t 
have any problems with answering these.
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5) With input from your parents and mechanical expert, pick the car you will buy and prepare to 
negotiate the price. the asking price is only a guide most of the time, dealers leave some wiggle room 
so that they can negotiate and on average will come down 10 to 15 percent. when negotiating price 
bring a parent. Their presence helps give you an edge and they can help you haggle.

6) Once you have agreed on a price, and if you are spending in excess of a couple thousand 
dollars, it is worthwhile to condition the sale of the car on an inspection. This means that you will 
only purchase the vehicle if it passes a mechanical and structural inspection to your liking. If the seller 
isn`t willing to give you this then you should be very skeptical. Inspections cost a couple hundred 
dollars and you should be factored into your budget, but it could end up saving you a lot of time, money 
and grief later. The inspector will be able to catch things that you might have missed during the test 
drive.

7) Once it has successfully passed the inspection it is time to close the deal and drive away in 
your new car. All that is left is to pay the seller. Do not pay in cash if at all possible. Get a cashiers 
check, which is as good as cash. or a money order if the seller does not take a personal check. The 
bigger your paper trail the better, even on private sales insist  a detailed bill of sale that lists things like 
the condition of the car at the time of the purchase, the price it sold for, the contact info of both the 
buyer and seller, and the terms of sale. Don`t make oral contracts or agreements because they are 
hard to prove and even harder to enforce.

Final Tips

When setting your budget initially always factor in the cost of inspection, insurance, registration, license 
plates, and taxes.

Don`t be fooled by a cars looks, cars that are terrible mechanically can be prettied up and made to look 
really good.

Listen to the experts, if your mechanic tells you it isnʼt a good car it probably isnʼt, they have no reason 
to lie to you.

I hope this information will help you make a safe and efficient used car purchase

Safe shopping to all Telve readers :)
(*) 1994 doğumlu Berke Enbatan 5.5 yaşında ailesiyle birlikte önce Amerikaʼya, daha sonra 
Kanadaʼya geldi. Ve şimdiye kadarki tüm eğitimini Kanadaʼda gerçekleştirdi. Şu anda lise 3. 
sınıf öğrencisi.  
Sportmen bir genç olan Berke Mississaugaʼdaki bölgesel bir takımda buz hokeyi oynuyor ve 
okulunun da rugby takımında yer alıyor. Ayrıca bisiklete binmeyi, ve su sporlarını seviyor. 
Bağış toplama amacıyla her yıl gönüllü şirketlerin organizasyonu ile yapılan CN Tower 
tırmanma yarışmasında iki kez birincilik kazandı.
Berke ayrıca bir otomobil tutkunu. Arabalara, motor tamirine ve eski arabaların uzun uğraşlar 
sonucu tümüyle elden geçirilerek restorasyonuna ilgi duyuyor.

Bu merakının sonucu olarak ailesine yaptığı sayısız (!) araba alımı önerilerini bu kez Telve 
okurlarıyla paylaşıyor.
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ASUMAN'CA LEZZETLER www.arnavutcigeri.blogspot.com
Peynirli Cevizli Erişte

Sevgili Telve Okurları,

Telve’nin bu ayki sayısında sizlerle, yapımı çok kolay ve bir o kadar da 
sağlıklı bir tarifimi paylaşacağım: "peynirli, cevizli erişte". Ev eriştesi ile 
daha da lezzetli olacaktır ama burada bulmak zor olduğu için ben, Türk 
bakkalından aldığım “Filiz“ marka hazır erişte ile hazırladım. Şimdiden 
“afiyet olsun“ ... 

Malzemeler: (4 kişilik)

• 2,5 su bardağı ev eriştesi
• 2,5 su bardağı kaynar su
• 200 gr. ezilmiş az yağlı beyaz peynir ya da tulum peyniri
• 1/2 su bardağı iri dövülmüş ceviz
• 4 çorba kaşığı zeytinyağı
• 1/2 su bardağı doğranmış yeşillik ( taze soğan, maydanoz, dereotu)
• 3 diş doğranmış sarımsak
• Deniz tuzu, karabiber, kırmızı pulbiber

Hazırlanışı:

• Erişteyi verilen miktardaki suda, tencerenin kapağı yarı kapalı olarak haşlayın.
• Bir tabakta erişte haricindeki diğer malzemeleri iyice karıştırın.
• Erişteler yumuşayıp suyunu çektiğinde, diğer malzemeleri de ekleyip ocağın altını 

kapatın.
• Servis tabağına alıp, tercihen sıcak servis yapın.

http://www.arnavutcigeri.blogspot.com/
http://www.arnavutcigeri.blogspot.com/
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Turkish Society of Canada “Membership Application Form “

Membership Category:
( ) Individual member: $20 ( for one year starting signed date )
( ) Student / Senior (+ 65): $10 ( f or one year starting signed date )
Member contact info:
Title: Mr. ( ) Mrs. ( ) Miss( ) Ms ( )
Name: ___________________________________ Last Name: ________________________
Occupation: _______________________________
Address: _________________________________
City: ______________ Postal code: _________Province: __________ Country: ____________
E-mail: ___________________________________ Phone: __________________________
Preferred type of contact: (please select one)
E-mail:_______ Phone: ________ Mail: _______
Referred by (if Applicable):____________________
Signature: ________________ Date: ____/_____/______
D M Y
We have activities for children and youth. Please provide information regarding your children 
(e.g. name, age):
____________________________________________________________________________
______
____________________________________________________________________________
______
____________________________________________________________________________
______

Please fill in your information. Mail the completed and signed form with your cheque to the 
address at the bottom of the
page. Please make your cheque payable to: Turkish Society of Canada. Thank you!
Turkish Society of Canada, 5100 Erin Mills Parkway, PO Box 53060 Mississauga, ON L5M 5H7
Web: www.turkishcanada.org , E-Mail: info@turkishcanada.org

http://www.turkishcanada.org/
http://www.turkishcanada.org/
mailto:info@turkishcanada.org
mailto:info@turkishcanada.org
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      Sharing through the TELVE             

Turkish Society of Canada is a not-for-profit organization that aims to promote 
and participate in mainstream cultural, civic and social activities in visual arts, 
performing arts, literacy, music and culinary arts with unique activities.
The Turkish Society of Canada takes an innovative, grassroots approach to 
socio-economic development of the community that encourages new comers to 
socialize and integrate to the daily life. It supports community-based initiatives, 
collaboration with like-minded organizations and groups in four strategic areas:
1. Business and Community Development;
2. Skills Development;
3. Attracting and retaining youth;
4. Improving access and usage of the community resources.

Thank you for your support. Latest member count is 225 ! 

Calendar of Events

September 11, 2010" Ramadan Feast Luncheon

5100 Erin Mills Parkway
P.O. BOX 53060
Mississauga, ON
L5M 5H7
E-mail: info@turkishcanada.org
Web: www.turkishcanada.org

mailto:info@turkishcanada.org
mailto:info@turkishcanada.org
http://www.turkishcanada.org/
http://www.turkishcanada.org/

