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Size güzel haberlerimiz var; 

Yayın ve yazı kadromuz hızla 

genişliyor.  Yeni okuyucu-

larımızın sayısı da.  Olumlu ve destek verici 

yorumlar aldıkca, hem seviniyoruz, hem de 

çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Turkish Society of 

Canada sizlere kolayca ulaşabilmek, uluslararası 

daha geniş platformlarda sesini duyurmak amacı 

ile sosyal medyayı kullanmaya başladı.   

Bizlere Facebook sayfamızdan ulaşabilir,          

Twitter’den de takip edebilirsiniz:   

TRSocietyofCanada(@TRSocieyofCAN) 

Esra Tokmakçı Türkiye’ye dönünceye kadar bizden 

yardımlarını esirgemiyor, editörlük görevini 

paylaşmaya devam edeceğiz.  TSC’nin yönetim   

kurulundan arkadaşlarımız; Hasan Dinçer teknik 

konulardan sorumlu, Lale Küstü ve Cihat 

Enbatan Türkçe kopya editorleri, Erdem Erinç 

Đngilizce kopya editörü olarak aramızda.  Şubat 

sayısında kelimelerin bölünmesi ile ilgili, kendilerini 

rahatsız eden ufak bir teknik problemimiz oldu, bu 

sayımızda daha dikkatliyiz.   

Prof. Mustafa Koç, “Food Security” ile ilgili yazı-

larını  bizlerle paylaşmayı kabul etti. “Food Securi-

ty” ile ilgili küresel endişelerin gittikçe arttığı bu dö-

nemde, Prof. Koç’un yazılarını ilgi ve endişe ile 

okuyacağınızdan eminiz.  

Birinci sayfamızdaki resmin konusu “Migrating 

Landscapes” ile ilgili haberi uluslararası gökdelen 

projelerine imza atan ve Toronto Türk Toplumunun 

sessiz ama çok başarlı üyelerinden Mimar Hatice 

Yazar’ın kaleminden okuyacaksınız.  

Geçtiğimiz ay, Toronto’lu film severler TIFF’te, 

Ercüment Akman’ın girişimi ile gerçekleştirilen 

“Yılmaz Güney” filmlerini izlemek fırsatını buldu. 

Etkinliğin haber yazısı Uluç Özgüven’den.  

Diğer önemli bir toplum etkinliği, TCHCC’nin gele-

neksel “Büyüklerimiz ile” günü ile ilgili haberleri     

8-10 sayfalarımızda bulacaksınız.  

TSC yoğun çalışmalarını sürdürüyor.  Bu günlerde, 

TCHCC ve ĐTÜ ile birlikte düzenledikleri 23 Nisan 

Çocuk Bayramı’nı kutlama etkinliğinin  hazırlıklarını 

tamamlamak üzereler.  Etkinliğin detayları ve davet 

haberi 13-14 sayfalarımızda.  

Bu sayımızdan itibaren bir şiir köşemiz olacak. Şiir 

meraklısı iki arkadaşımız Nilgün Erinç ve Melek 

Ökten seçtikleri şiir demetlerini bu köşede sizlerle 

paylaşacaklar. 

Aramıza yeni katılan yazar arkadaşlarımız, New Jer-

sey’den Erhan Berber – “Bir-Lik”, Halifax’dan 

Deniz Gülerman – “Halifax’dan Fısıltılar”, Missi-

sauga’dan Telve’nin geçtiğimiz iki sene editörlüğünü 

yapan Varol Karslıoğlu – “Wheels & Roads”, ve 

Toronto’dan  Emre Yurga’nın, köşe yazıları ile 

Telve’miz yakında bülten olmaktan çıkıp, bir dergi 

haline gelecek.  

Amacımız, yazarlarımız ile okurlarımız ile hep      

beraber olmak.  

Editorial 
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Hatice Yazar, Architect, B. 

Arch, MS Arch S, LEED AP  

hyazar23@gmail.com 

Migrating Landscapes, a re-

cent exhibition held in down-
town Toronto in February, 
showcased Canadian entries in 
the 13th international Venice 
Biennale in Architecture, a 
global architectural fair to be held in August 2012.  

One of the entrants was the young and talented 
Turkish born architect-designer, Emre Yurga. Yurga 
competed in the open ideas exhibition for young 
Canadian architects and designers. 

The exhibition was organized by the team of 
546789 Architecture and academic Jae-Sung Chon, 
who themselves have won the competition to create 
Canada’s official entry at the Venice Biennale.  The 
theme of the exhibition was migration and cultural 
memory.   

Featured designers presented ideas about their per-
sonal journeys and thoughts about the migrant ex-
perience as seen through their unique lens of archi-
tectural form.  

Yurga’s entry, titled “Reconstructed Skin” was 
prepared in a team with his Waterloo School of De-
sign graduate classmate Christina Kalt.  A clay 
sculpture of a body floats in stark contrast over a 
faceted acrylic geometric construction. The form 
was first modeled in the building information mod-
elling (BIM) computer program ‘Revit’ then built out 
of acrylic and laid like an unfurled skin below the 
sculpture.  

Reconstructed Skin was the winner of the competi-

tion’s “Public’s Choice Award” and clearly reso-
nated both with the jury and with the viewing public 
who had been invited to select their favourite en-
tries by ballots distributed at the show.   

When asked about the idea behind his instal-
lation Yurga says:  

‘We explored the transformation into a new 
vision of the disconnection between indentify 
and place created when people are displaced.  
The Body is an organism living in a confusion 
of forces both inherited and created by the 
surrounding culture, family, and traditions.  It 
is a home and recollection space for remem-
bering many stories about ones past and 
dreams for the future.  

In this installation, the sculptured Body is a 
home for exiles with its memory constructed 
skin hovering above a commercialized foreign 
space.  Using a childhood game called fortune 
teller which bridges both cultures, the unfold-
ed skin is designed with multiple repetitions 
by refolding the multiplicity of memories upon 
itself to create a model of space for the recon-
ciliation of the past and the future. The Acrylic 
is an ephemeral light material transforming 
memories into the voids of space and the 
lightness of form in public space.’  

After graduating from the Istanbul Technical Uni-
versity with a Bachelor of Architecture in 2003, Yur-
ga immigrated to Canada to pursue new opportuni-
ties in his profession.  In 2009 he graduated with 
distinction from the Waterloo School of Architecture 
and Design with a Master of Architecture and is ac-
tive in local Toronto community organizations.  He 
is currently working with the Riverdale Women’s 
Immigration Centre on urban planning for a new 
community centre expansion.   

ARCHITECTURE 

“Migrating Landscapes” - A Torontonian Turkish Architect Emre Yurga at the 
finals of 13th International Venice Biennale 
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With his advocacy, Yurga hopes to bring energy to 
planning this renewal project without commercializ-

ing their space.   

Yurga says:  

‘This can really give the 
immigration centre a 
launching pad to rein-
vent themselves and per-
sonalize their space by 
shaping a comfortable 
familiar community place 
in their new environment 
that helps them to inte-
grate.’ 

Yurga’s vision is to expose 
immigrants to sustainable 
features and materials in 
architecture so that they 
may feel empowered and 
possessed of the same ben-
efits prized by local residents.  This would be deliv-
ered in unique non-commercialized public space, 
customized and informed by new Canadians experi-
ences.   

In conclusion Yurga ended with this comment 
about his hopes for the future:  

‘Whether in ideas or in design, it’s really about 
bringing yourself in tune with current Canadi-
an values by integrating with your new experi-

ence with new 
material and 
technology and 
becoming more 
malleable in the 
new environ-
ment.’   

ARCHITECTURE  

“Migrating Landscapes” - A Torontonian Turkish Architect Emre Yurga at the 
Finals of 13th International Venice Biennale (Cont.) 
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About Hatice Yazar 

Hatice Yazar, Architect, B. Arch, MS Arch S, LEED AP, is a multidisciplinary architect based in Toronto with 

extensive experience in large institutional and commercial projects. She managed the recent 3 million 

square foot, Nation Towers 64 storey Mixed use Commercial, Hotel and Residential complex project in 

Abu Dhabi as well as other major commercial, mixed-use projects and on projects with LEED certification 

and sustainability targets.  She opened and managed an office in Hong Kong in 1997-98 on behalf of a 

Toronto firm.  Hatice joined a large Toronto Architectural office in 1993 after graduating from the 

Massachusetts Institute of Technology with a Master of Science in Architecture Studies.  She also has a 

Bachelor of Architecture (1984) from Carleton University, is a LEED AP and member of OAA and RAIC. 

Hatice recently spoke at Clean Tech Venture Capital Forum in San Francisco, at Urban Green Expo in New 

York and at TCREW events.  

Left to right: Emre Yurga-Christina Kalt-Hatice Yazar 



“Birinci, ikinci, hatta üçüncü jenerasyon Kanada’lı 

olalım, her birimiz dünyanın bir ucundan kendimize 
özgü hatıralarımızı ve yaşam şeklimizi getiriyoruz 
Kanada’ya” diyor, “Migrating Landscapes”in 
(Göçmen Tabiat) yaratıcıları 
Johanna Hurme (Finlandiya 
doğumlu), Sasa Radulovic 
(Yugoslavya doğumlu) ve Jae-
Sung Chon (Güney Kore 
doğumlu) ve devam ediyorlar: 
“Bizlere yabancı olan bu peyzaj 
ve mimari bağlama yerleşirken 
ev ve yaşam şeklimizde uyum 
konusunda değisiklikler 
yapmamız durumu çıkıyor 
ortaya.  Netice olarak da alışa geldiğimiz, kendi 
kültürümüzü yansıtan ögelerde yeni düzenlemeler 
yapıyoruz. “ 

Özetle, bu “Migrating Landscape” bir şekilde 
yerleşimini bozma, ve de yeniden yerleşme 
dinamiği içinde Kanada’nın sosyal, kültürel ve 
yapısal özünü ortaya çıkarıyor.  Bize bu 
projeyi ve Venedik Bianelini tanıtırmısınız?  

 
Venedik Bienali, Đtalya’nın 
Venedik kentinde her iki 
yılda bir gerçekleştirilen 
ve dünyanın en önde 
gelen güncel sanat 
sergisidir. Bu sergi 
kapsamında, “Venedik 
Film Festivali” ile “Venedik Mimarlık” Bienali 
faaliyetlerini sürdürmektedir. Projemizin amacı, 
belirlenen “Migrating Landscape” teması 
çerçevesinde , sadece vücudun yegane ev olduğu 
göçmenlik deneyimlerini sembolize etmektir. Bu 
kapsam-da, projemizin adı “Yeniden Yapılandırılmış 
Deri” olup göç etme esnasında vukuu bulan kendi 
vücuduna ve fiziki görünüme yabancılaşma ve 
tekrardan kendini olduğu gibi kabul etme durumu 
ile alakalıdır.  Bu üretilen mimari deri, Kuzey 
Amerika’nın kamusal alanı içerisinde vücudun 
gercek anlamda aşılmasıdır.  Bu happening’in (olay) 
amacı, Kuzey Amerika’da eksikliği hissedilen 

kamusal alanın mevcut yokluğunun 
vurgulanmasıdır.  Aynı zamanda, göçmenlik 
deneyimi çerçevesinde kendine ve topluma karşı 
yabancılaşmayı da ifade eder.   
 

Siz, Türk asıllı bir mimar ve 
tasarımcı olarak bu projeye 
başladığınızda benzerlikler 
ve farklılıklar arasında nasıl 
bir denge ile karşılaştınız?  
 
Bildiğiniz gibi, tarihsel olarak 
Türkiye’de varolan kültür 
çeşitliliği Kanada bağlamında 
düşünüldüğünde farklılıklar 
arzeder.  Kanada’ daki kültürel 

çeşitlilikte bir yapaylık söz konusudur.  Bunun 
yanısıra buralara gelen insanların tüm 
geçmişlerinden kopmaları ve yeni diyarlarda 
kendilerini  yeniden anlamlandırma çabaları söz 
konusudur.  Mevcut düzeyde Kanada kimliği daha 
çok mikro kültürlerin birbirlerine henüz karış-madan 
bulunabildiği sömürge sonrası bir toplum yapısıdır.  
Bu özelliği ile Kanada daha çok bir mozaik olarak 
nitelendirilebilir.  Fakat Türkiye tarihsel ve coğrafi 
konumu itibariyle nadir ve güzel bir alaşımdır.  Ben 
Kanada’nın süreç içerisinde bu noktaya gideceğini 
ve onu aşacağını düşünüyorum.  Ama şu an daha 
herşey başlangıç aşamasında.  

 
Bu projede bizim kültürümüz ile ilgili ne tip 
ögeler kullandınız? Toronto’daki 
araştırmalarınızda size yardımcı olacak yeteri 
kadar kaynak bulabildiniz mi?  

 
Bu projeyi tasarlarken çocukluk anıları üzerine 
yoğunlaştık.  Çok çeşitli milletlerden gelen 
insanların çocukluğundaki ortak paydaları ve 
hatıraları üzerine düşündük ve bunun üzerine 
yoğunlaştık.  Bu “Yeniden Yapılandırılmış Deri” 
yapısı, çocukluğumuzda oynadığımız ve Kanada’lı ve 
diğer milletlerde ortak paylaşımı olan kağıt 
origamisi, tuzluk oyununun yapısını esas 

EMRE YURGA ile “Migrating Landscapes” üzerine 
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almaktadır.  Burada güttüğümüz amaç, ortak 
hatıralar çerçevesinde yeniden 
yerleşimi sorgulayıp şu anki 
göçmenlik ve/veya mültecilik 
durumuyla barışmayı ön 
görmektedir. 

 
Sizi biraz tanıyalım, lütfen 
kendinizi ve çalışmalarınızı bize 
anlatırmısınız? Özellikle böyle 
bir projede finale kalmak ve finalde ödül 
almak gerçekten büyük bir başarı.  Nasıl 
başladınız, çalışmalarınız nasıl gelişti? 

 
2003 yılında ĐTÜ Mimarlık Fakültesi’nden mezun 
olduktan sonra Kanada’ya geldim ve 2010 yılında 
Waterloo Üniversitesi’nde yüksek lisansımı bitirdim.  
Türkiye’de şehir koruma ve restorasyon üzerine 
çalışmama rağmen Kanada’da daha cok mimari 
tasarım üzerine yoğunlaştım.  Son zamanlarda 
çevreci teknolojilerin eski ve yeni 
yapılara entegrasyonu üzerine 
çalışmalar gerçekleştirdim. 
Halihazırda ATA Architects 
şirketinde kamusal ve özel sektör 
projelerinde yer almaktayım.  
Aynı zamanda da, mimari 
tasarım teorisi üzerine yazılar 
yazmaktayım ve yayınlar 
yapmaktayım ve çeşitli sergi ve yarışmalara 
katılmaktayım. 

 
Mimari tasarımlarınızı geliştirirken başlıca 
nelerden etkileniyorsunuz?  

 
Genellikle felsefe ve mimarlik ilintisi üzerine 
yoğunlaştım.  Tezimde Foucault ve Heideger’in 
felsefi konseptlerinin mimari bir dille ifade etmeye 
çalışıyorum.  Aynı zamanda, karbon tüketimi düşük 
ve kendi enerjisini üretebilen binalar tasarlamaya 
çalışıyorum. 

 

Tasarım felsefesinin etkisinde kaldığınız 
mimarlar varmı? 
 
Yazınlarından ve mimari fikirlerinden 
etkilendiğim başlıca mimarlar: Aldo Rossi, 
Alvaro Siza, Rem Koolhaas, John Hedjuk 
ve Peter Eisenman.  
 
Sizce, bir tasarımda “Form”mu daha 
önemli “Fonksiyon”mu? 

 
Mimaride formdan veya fonksiyondan daha çok 
programın önemli olduğunu düşünüyorum. Program 
derken de, programın basit anlamının ötesinde yani 
mekanların metrakare tahsisiden ziyade; tasarlanan 
mekanların anlattığı hikayelerin sosyal, kültürel 
veya politik imgeler vasıtası ile mimari dile 
yansıtılması olduğunu düşünüyorum.  

 
Projelerinizi tasarlarken enerji korunması 

sizce ne derece kritik? Belki 
biraz teknik bir konu ama 
nasıl bir yöntem 
uyguluyorsunuz? 
 
Genelde LEED (Leadership in 
Energy and Environmental 
Design) sertifikasında uygulanan 
sınıflandırma metodunu 

kullanıyordum.  Fakat günümüzde artık bunun 
yetersiz olduğunu düşünüyorum.  Daha çok sıfır 
karbon kullanımı (Zero Carbon Footprint) yaratan 
binalar tasarlama çabası içindeyim. Tabi bunun için 
tasarlanan binaların güneş panelleri, geothermal 
teknolojileri vasıtası ile kendi enerjisinin bir kısmını 
üretmeleri  gerekmektedir.  

 
Toronto’nun, şehircilik anlayışı altında 
gelişmesi ile ilgili yorumlarınız nelerdir? 
Mesela, sehir dışından gelen bir arkadaşınıza 
özellikle göstermek isteyeceğiniz bir yapı, bir 
alan veya etkinlik? 

EMRE YURGA ile “Migrating Landscapes” üzerine (Devamı) 
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Toronto’ nun şehircilik 
anlayışında dikkatimi çeken, 
belirli ve kendine has özellikleri 
olan mahallelerin 
mevcudiyetidir.  Genel olarak 
Toronto, ikonik yapıların ön 
plana çıktığı bir şehir değildir. 
Fakat son zamanlarda yapılan 
müze ek binaları -Gehry’nin 
AGO’sunda veya Libeskind’in 
ROM tasarımında olduğu gibi 
formun ön plana çıktığı örnekler de mevcuttur. 
Çoğunlukla Toronto, geleneksel olarak daha modern 

beton kullanımı yoğunlukta 
olan bir şehir.   
 
Hatta bununla ilgili de bir kitap 
önerebilirim:  
 
Concrete Toronto: A Guide to 
Concrete Architecture from the 
Fifties to the Seventies by 
Michael McClelland Graeme 
Stewart. 

 

EMRE YURGA ile “Migrating Landscapes” üzerine (Devamı) 
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D U Y U R U 

Toronto’da yaşayan Türk Sanatçısı Mezzo-Soprano Beste Kalender, 21 
ve 23 Mart 2012 tarihlerinde “Toronto Koerner Concert Hall”da 
Cavalli'nin La Calisto Operasi’nda baş rollerden “Endimione” ile 
debüsünü gerçekleştirecektir.   

Bu eserin oluşturulma aşamasında (1600’lü  yıllar) Đtalya’da Türk baskısı 
hakim.  Prodüksiyon’da Türk kültüründen esintiler, kıyafetler de 
sergilenecek.  La Calisto, mitolojik bir öze sahip. Hikayede halk Đtalyan 
halkını temsil ederken tanrılar Türk motifleri taşıyor olacak.  

Biletler icin box ofis ile direkt temasa gecebilir veya online olarak 
biletlerinizi satın alabilirsiniz:  http://performance.rcmusic.ca/royal-
conservatory-ticket-packages  

Ayrıca, Montreal’de, 11 Nisan 2012’de La Chapelle historique du Bon-
Pasteu’ de L’Institut d’Études Méditerranéennes de Montréal 
(Montreal Akdeniz Araştırmaları Merkezi) tarafından gerçekleştirilecek La 
Méditerranée de Soleyman Le Magnifique (Muhteşem Süleyman'ın 
Akdeniz'i) adlı etkinliğe misafir sanatçı olarak davet edilen Mezzo-Soprano 
Beste Kalender,  Montreal Operası Atelier Lyrique sanatçıları ile ayni 

sahneyi paylaşıp Türk kültürü ve operanın etkileşimini adı geçen eserler ile sergileyecektir.  

Beste Kalender, Kanada Türk toplumunu Toronto ve Montreal’deki bu sanat etkinliklerinde görmekten 
sevinç duyacaktır.  



Deniz Küçükceylan 
 

Türk Toplum Merkezi (TCHCC)'nin düzenlediği, 

Turkish Society of Canada (TSC), ĐTÜ Mezunlar 
Derneği ve Canadian Turkish Film Society'nin 
katkılarıyla, 5 Şubat Pazar günü gerçeklestirilen 
“Büyüklerimizle Toplantı” aktivitesi büyük bir 
katılımla gerçekleştirildi.  Bu anlamlı toplantıya 
katılan T.C. Toronto Başkonsolosu Sayın Ali Rıza 
Güney, etkinliğe katılan büyüklerimize tek tek çiçek 
sunarak, Türk toplumuna katkıları için teşekkür etti. 
 
Büyüklerimizi bir araya getirmek, onlarla sohbet 
etmek ve aynı zamanda kısa bir süre önce aramız-
dan ayrılan, Dr. Ayşe Anwar’ı da anmak amacı ile 
düzenlenen etkinliğe ilgi büyüktü.  Dr. Ayşe Anwar-
ın yaşamından fotoğraflarla kesitler sunan eşi      
Dr. Rashid Anwar’ın ardından söz alan oğlu, müzis-
yen Kerem Anwar yaptığı konuşmasıyla herkese 
duygu dolu anlar yaşattı.  
 
Yaşamına birçok uğraş 
ve başarıyı sığdıran  
Dr. Ayse Anwar, 1949 
yılında Đstanbul Üniver-
sitesi Tıp Fakültesini 
bitirir.  Daha sonra    

çocuk doktoru olarak 
ihtisas yapar ve çocuk 
ölümlerini azaltmak ama-
cıyla araştırmalar yapmak 
için Amerika Birlesik 
devletleri’ne gider.  Daha 
sonra, Toronto Üniversi-
tesi’nde araştırmalarına 
devam eden, Dr. Anwar, 
Dr. Rashid Anwar ile 
evlenerek yaşamına 

Toronto’da devam eder.  
 
Küçük bir çocukken Atatürk ile karşılaşma şansını 
bulan Dr. Ayse Anwar, Atatürk ilke ve devrimle-
rinden çok etkilenen ve daha sonra bu ilkelerin en 
büyük savunuculuğunu yapan çok aydın ve ilerici bir 
şahsiyet idi.  Çağdaş kişiliği ile tüm çevresine ve 
genç nesillere örnek olan Dr. Anwar ayrıca 
toplumuna karşı çok duyarlı ve çok yardımsever bir 
insandı. Birçok Türk derneğine bağışlarıyla katkıda 

bulanan Dr. Anwar, 
örnek kişiliği, alçak 
gönüllülüğü ve yardım 
severliği ile her zaman 
gönüllerimizde 
yaşayacaktır. 

Büyüklerimizle Toplantı - 5 Şubat 2012 
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TORONTO TOPLUM HABERLERĐ 

D U Y U R U 

Toronto’lu Metin Güler’in kısa metrajlı filmi “Uçurumun Eşiğindeki 
Adam”, “23. Ankara Uluslararası Film Festivali”ne kabul edildi.  

Kültür Bakanlığının desteği ile “Dünya Kitle Đletişimi Araştırma Vakfı” 
tarafından düzenlenen ve 15-22 Mart tarihleri arasında devam eden 
festival’in bu yılki ana konusu “Tektipleşme” idi. 

Ankara’da, 17 Mart 2012 tarihinde saat 19:45’te Batı Sineması’nda gösterilen  
“Uçurumun Eşiğindeki Adam”, Toronto’da film öğrenciliği yapan Metin 
Güler’in ilk kısa film çalışması.   

Metin Güler’e festivalde ve gelecekteki çalışmalarında başarılar diliyoruz.  



Deniz Küçükceylan 
 
denizkucukceylan@hotmail.com 
 

Yaşama merhaba dediği o sıcak Haziran ayında, 

Türkiye Cumhuriyeti daha henüz üç yaşında, hızlı 
bir şekilde yeniden yapılanma çabaları içinde, mo-
dern bir ülke yolunda hızla ilerlemekteydi.  Doktor, 
üstelik çocuk doktoru olmaya ortaokulda, Nişantaşı 
Şişli Tereakki Lisesinde okuduğu 
yıllarda karar vermisti.  Erenköy 
Kız Lisesi’nden mezun olur olmaz 
Đstanbul Üniversitesi Tıp Fakülte-
sine yaptığı başvuru kabul edilmiş, 
2. Dünya Savaşı’nın etkilerinin 
ağır hissedildiği o yıllarda Đstanbul 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 
mezun olarak, çocuk doktoru 
olabilmek için ihtisasına başlamıştı 
Ayşe.  Altı yıllık yoğun eğitiminin 
ardından uzmanlaşıp çocuk 
doktoru olmuştu, ama malesef 
hala çocuk ölümlerine engel ola-
mıyordu.  Hastanelerde, tedavi 
altındaki çocuklar göz göre göre 
ölüyorlardı.  Bir şekilde bunun da 
çaresi bulunmalıydı, bulmalıydı.  
 
1955 yılında yaptığı uzun bir gemi 
yolculuğu sonrasında, Amerika’ya gelmiş, Pensil-
vanya’da bulunan Children’s Hospital at Temple 
University Medical School in Philadelphia’da 
araştırmalarına başlamıştı.  Okumaya ve araştır-
maya meraklı her maceraperest gibi o da Đstanbul’a 
doğduğu semt Nişantaşı’na dönecekti bir gün.  
 

Yıllar sonra Toronto’dan Đstanbul’a yaptığı her 
seyahatinde bu duyguyu hep kalbinde yaşadı Dr. 
Ayse Özge Anwar.  Aradan yıllar, cok uzun yıllar 

geçmiş, “kader” denilen “o” şey, engel olamadığı 
“o” şey onu Toronto’da göçmen yapmış, bu şehirde 
evlenmiş, iki çocuk annesi yapmış, simsiyah o gür 
saçlarını kar taneleri gibi bembeyaz yapmıştı.  
 

“Sıkıntılı bir günümdeydim.  Eaton Center’dan 
çıkmış Yonge üzerinden yavaş yavaş yukarı doğru 
yürüyordum.  Wellesley üzerinde önünden geçtiğim 
bir hanın kapısında bir afiş gözüme çarptı. Türkçe 
bir film afişi. Anlayamadım, biran kavrayamadım.  

Merakımdan kendimi hanın içinde 
merdivenlerde buldum.  Açılan 
kapıdan içeri girdiğimde beni 
sımsıcak gözler, gülümseyen bir 
yüz karşıladı, “film gösterimize 
hoş geldiniz efendim“ dedi. Đşte 
Birol Bey, ben o gün o saatte 
Toronto’da yeniden doğduğumu 
hissettim. Yıllardır hasretini 
çektiğim insanlarımı yeniden 
buldum, bir çok dost kazandım, 
sizler beni Toronto’daki hayatıma 
bağladınız, o yüzden benim 
görevim sizin gibi topluma hizmet 
veren herkesi, her kurumu 
desteklemektir.”  demisti Ayse 
teyzemiz.  Đsminin anılmasını 
istemeden, Canadian Turkish Film 
Society’den, Türk Toplum 
Merkezine, Turkish Society of 
Canada’ya, Pape Camisine kadar, 
Türk toplumuna hizmet veren her 

kurumu sessizce desteklemis, Atatürk’ün izinden ve 
ilkelerinden yürüyen modern Türk kadınını temsil 
edebilmek için, ulu önder Atatürk’ü andığımız 10 
Kasım etkinliklerinde, göğsünü gere gere Atatürk 
ilke ve devrimlerini anlatmıştı bizlere.  
 
5 Şubat Pazar günü, Türk Toplum Merkezi 
(TCHCC)'nin düzenlediği, Turkish Society of Canada 
(TSC), Đstanbul Teknik Üniversitesi (ITU) Mezunlar 
Derneği ve Canadian Turkish Film Society'nin 
katkılarıyla, gerçekleştirilen “Büyüklerimizle 
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 Toplantı” etkinliğindeyiz.  Bir 
süre önce kaybettiğimiz Ayşe 
Teyzemizi anıyoruz. Eşi Dr. 
Rashid Anwar’ın binlerce fotoğraf 
arasından seçtiği, çoğu siyah 
beyaz karelerden oluşan 
görüntüleri izleyerek, Ayşe 
teyzemizin yaşamına konuk 
oluyoruz.. Đlk karede kahküllü 
küçük bir kız çocuğu.  Ablası ile 

bir örnek paltosunun içinde sanki 
poz verirken zor durmuş yerinde.  
Öbür karede tıpta okuyan genç bir 
Türk kadını. Yedi yada sekiz erkek 
doktorun arasında, bembeyaz 
önlüğünün içinde tek kadın. Güçlü, 
sert ama tatlı ve kararlı bakışlı.  
 
 

 

“Tanrı cümleye sağlık ve 
sıhhat ihsan etsin.  
Sevdiklerimi ona emanet 
ediyorum! Dışarıda sağnak 
yağmur var.  
Seyrediyorum...“ 
Ben Yağmuru Severim“   

– 1997 Toronto 

Eulogy by Kerem Anwar 

The first vivid memory when I was a little boy sitting on 
the staircase of the house waiting for my mother to 
return from work at the University of Toronto. I was 
captivated, and thrilled to look into her 
blue eyes, sparking, and full of life. 
Through her eyes she illuminated a world 
filled with wonder, beauty, and passion.  
In addition to being a doctor and well-
respected research scientist she was a 
natural teacher with a deep understanding 
and intuition for many subjects. She was 
the primary source of my knowledge and 
answered my many questions from the 
Arts to the Sciences with, brilliance, vivid 
detail, and a wonderful sense of humour. 
What thrilled me most was her caring 
ability to deeply connect with how I 
thought, learned, and felt as a child. And 
this is because she never forgot being a 
child herself! 
 
She helped give me courage, and inspiration me to seek 
out the best life has to offer. When I focused my 
attention in music she was with me to buy my first guitar 
in Toronto. She was also by my side when we got lost 
walking in the hilly side streets in Beşiktaş in search on 
an Ud teacher. When I played football in Grade 7 I would 
laugh when she called out my name after scoring 
because it would drown out the crowd including the 
cheerleaders! 
 
Above all else it was my mother’s undying support that 
meant the most to me. She believed through discovering 
personal values an individual’s best qualities and talents 
can rise above adversity. When I doubted myself the 
most my mother’s belief in me was always a guiding light 
to overcome negativity. This is because I believed in her 

and in her great spirit that still remains with me today. 
She stood for noble principals: 

She was proud of her family, her country Turkiye, 
and her accomplishments. She also grew to 

greatly admire the unique and special civil 
society her second country Canada 
possessed. 
She was a protector of those around her. 
She did not shy away from trouble but 
met it with principal and resolve. 
She had a wonderful sense of humour 
when embracing life and when she could 
choose to see comedy rather than 
tragedy. 
 
She also possessed a magnetic 
personality. She had a great ability to 
engage and make positive connections 
with those of all ages and backgrounds. 

Knowing this she still managed to surprise me on a visit 
to family house in October of last year. I was amazed to 
hear her carry out a 20 minute whistling conversation 
with a bird in the backyard! When I asked her if it was 
strange luck she replied “no we have a talk once or twice 
a week”.  
 
During her final days last November I felt very lucky we 
could have some wonderful conversations in when I was 
at her bedside in hospital. 
One of her last reminders to me, and all of us, is to 
continue embrace the power of love, compassion, and 
courage, over the weakness of anger, aggression, and 
destructive pride. 
 
It is a message that carries more and more meaning 
every day for me will stay with me just like the 
everlasting guiding light of my mother’s sparkling blue 
eyes. 



Uluç Özgüven   

uozguven@yahoo.com 

Yılmaz Güney denince benim 
aklıma Ataköy Açıkhava Sineması 
gelir.  Đlk Yılmaz Güney filmimi 
şimdi “Galleria Alışveriş 
Merkezi”nin temelleri altında 
kalmış olan o sinemanın tahta 
sandalyeleri üzerinde izlemiştim.  

O sert tahta sandelyeler Üzerinde annem, babam 
ve ağabeyimle birlikte uyuklayarak seyrettiğim 
filmlerin bazılarını hala hatırlarım. O filmin de adını 
değil ama son sahnelerini hatırlıyorum.  Sanıyorum 
sekiz yaş civarındaydım.  Orada seyrettiğim o ilk 
Yılmaz Güney filmi bol vurdulu kırdılı bir mafya 
filmiydi.  Yılmaz Güney’in ciddi toplumsal içerikli 
filmler çekmeye başlamadan önceki filmlerinden 
birisiydi, yani ‘Çirkin Kral’ dönemi.  Ona ‘Çirkin Kral’ 
denmesinin nedeni, o yıllarda benimsenmiş olan 
bebek yüzlü erkek başrol oyuncularının tersine, sert 
yüz hatlarıyla ‘içimizden biri’ olduğu için ve aslında 
daha çok sert karakterleri oynadığı içindi.  Aynı 
zamanda o dönemde, 70’li yıllarda çok da film 
çekmiş, senaryo yazmıştır.  Đşte bu nedenlerle 
sinemanın kralı ama ‘çirkin’ kralı. 

Aradan geçen bunca zamana ve memleketten 
uzakta olmama karşın, Yılmaz Güney’le geçen ay 
Toronto’da tekrar karşılaştık, üstelik kendisi artık 
hayatta olmadığı halde.  

Ercüment Akman’ın girişimleri ile TIFF (Toronto 
International Film Festival)’inde 26 Ocak – 5 Şubat 
tarihleri arasında Yılmaz Güney filmleri haftası 
düzenlendi.  Akman’ın açılış konuşmasını yaptığı 
hafta içinde Yılmaz Güney’in sekiz tane filmi 
gösterildi. Oyuncu, yönetmen ya da senarist olarak 
yer aldığı bu filmler şunlardı: 

1970 Umut - yönetmen 

1978 Sürü - senaryo 

1981 Yol - senaryo 

1974 Zavallılar - yönetmen 

1971 Ağıt - senaryo / yönetmen 

1968 Seyyit Han - yönetmen / başrol 

1969 Aç Kurtlar - yönetmen / başrol 

1974 Arkadaş - yönetmen / başrol  

Bizim için 70’li yıllarda siyaset, toplumu iyice 
kutuplaştırmaya başlayınca Çirkin Kral da siyasi 
filmler çeken, oynayan, yöneten, ve ana akım 
dışında film yapan bir sinemacı oldu.  Onun 
filmlerinde dönemin Türkiye’sinin toplumsal 
çelişkilerini, insan yaşamının parıltılı olmayan 
yüzünü görürüz.  Hapishane, Doğu Anadolu’da 
yaşam gibi zamanın gerçeklerini insanın yüzüne 
çarpan filmlerdir bunlar.  Bu yüzden de filmleri 
dönemin iktidarı tarafından yasaklanmıştır.  Hem 
siyasi görüşleri, hem de işlediği bir cinayet 
nedeniyle yaşamının en verimli dönemini hapiste 
geçirmiştir. 1981’de hapisten kaçarak Fransa’ya 
yerleşir ve 1984’de orada ölür.  Baş yapıt 
sayılabilecek 'Yol' 1982 Cannes Film Festivali’nde 
Costa Gavras’ın “Kayıp” filmiyle Altın Palmiye’yi 
paylaşır.  Batılı sinema severler kendisini ve 
yapıtlarını tanıdıkça onu dünyanın önemli 
sinemacıları seviyesine yükseltirler.  

TIFF'in girişimiyle Toronto’lu sinema severlerin 
Yılmaz Güney’i, bir zamanlar bütün filmlerini imha 
etmiş, kendisini vatandaşlıktan çıkarmıs olan 
devletin Kültür Bakanlığının göndermiş olduğu pırıl 
pırıl, Đngilizce alt yazılı kopyalarla tanımış olması 
zamanların, düşüncelerin mutlak değişmez 
olmadığının kanıtı.  

TIFF'in bu gösterimi biz Kanada'li Türk’ler için de 
kültürümüzü tanıtma fırsatı oldu.  Bu gibi 
etkinliklerle toplumumuzun Kanada kültür 
yaşamındaki payının artmasını diliyoruz. 

 

Prof.  

 

“YILMAZ GüNEY” FĐLMLERĐ TIFF’TE 
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Đstanbul doğumlu olup Ataköy'de büyümüştür. Sankt Georg Avusturya Lisesi'nin ardından Boğaziçi 
Üniversitesi'ni bitirdi.  Daha sonra eğitimine devam için ABD'ye gitti.  Oradaki öğrenim ve çalışma 
hayatından sonra Türkiye'ye dönerek mesleği olan bilgisayar mühendisliğine devam etti.  Đş yaşamının 
yanısıra her zaman sanat ve kültürle, özellikle görsel sanatlarla içiçe oldu.  ĐFSAK fotoğraf derneği 
üyeliğini Kanada'ya yerleşene kadar sürdürdü, bu zaman içinde çeşitli sergiler açtı, gösteriler yaptı, 
ödüller aldı.  Türkiye'nin neredeyse tamamını, Avrupa'nın belli başlı şehirlerini gezip, fotoğrafladı. 
Fotoğrafları ve röportajları Turizm Bakanlığı yayınlarında, Vizon Dergisi ve THY Skylife Dergisinde 
yayınlandı.  Türkuaz TV'de 2009 yılından beri aktif olarak çalışan Özgüven aynı zamanda Türkuaz TV’nin 
yönetim kurulu üyesidir. 

Uluç Özgüven’i Tanıyalım 
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Join us to celebrate Turkish "Sovereignty and Children's Day” on Sunday, April 22, 2012. Turk-
ish Society of Canada, Turkish Community Heritage Centre of Canada (TCHCC), ITU Alumni As-
sociation of Canada are organizing an event to celebrate “April 23 - Sovereignty and Children's 
Day” which is also recognized as "International Children’s Day” by UNICEF. We would like to 
extend a special "thank you" to the City of Toronto for their support. 
 
We are inviting the children of all nations to unite in Canada as well. We look forward to seeing 
you and your family with us as we come together to celebrate “April 23rd - International Chil-
dren's Day”. 
 
Date: Sunday, 22 April 2012 
 
Time: 1:30 pm – 5:00 pm 
 
Place: NATHAN PHILLIPS SQUARE 
         100 Queen Street West 
         Toronto, ON, M5H 2N1 
 
Program:  

Flag Raising Ceremony  
International Dance Shows and Folk Dances  
School Choirs and Bands   
Clowns - Face Painting - Magic Show - Balloon Sculpting  
Popcorn & Cotton Candy Stations and many more… 

SUPPORTING ORGANIZATIONS: 
Anatolian Folk Dancers Of Toronto 
Azerbaijani Student Association at the University of Toronto 
Ryerson University-Turkish Students' Association 
University of Toronto-Turkish Students' Association 
Happiness of Children, Hamilton 
Azerbaijani Youth of Canada Network 
Azerbaijani Youth of North America Network 
Canadian Turkish Film Society 
Bosphorus University/Robert College Alumni Canada 
 
MEDIA:  
Turkuaz TV 
Radio Perfect 
 
Information: 
Hülya Sayın: hulyasayin@yahoo.com 
Nalan Gökgöz: nalangokgoz@rogers.com 
Meral Altınada: meralaltinada@yahoo.com 
 



Profesör Dr. Mustafa Koç 
Ryerson Üniversitesi, 
Sosyoloji Bölümü 
Toronto-Kanada 
 
mkoc@ryerson.ca 

 

Türkiye’den Kanada’ya 
yeni gelen konuğum hava alanında şaşkınlıkla 
“Đstanbul bugün Toronto’dan daha soğuk” 
diyor. Gülümsüyorum. Küresel iletişim artık hiç 
bir sürprize olanak tanımıyor. Hava raporu 
bültenlerini, gündelik gazete haberlerini, 
magazin dedikodularını 
anında takip edebili-
yorsunuz dünyanın 
neresinde olursanız olun. 
Hatta trafik (MOBESE) 
kameralarından anında 
Türkiye sokaklarını izle-
yebiliyorsunuz internet 
ortamında. Kişisel özgür-
lükleri ihlal ediyor diye pek 
sevilmeyen bu kameraları 
Kanada emniyet güçleri 
güvenlik nedeniyle dahi 
olsa hangi sokaklara koy-
duklarını duyurmak 
gereğini hissediyorlar.  
 
Đletişim çağının bir 
hastalığı olsa gerek, artık 
kameralar, mikrofonlar ve 
tekekulaklar herkesin evine, cebine giriyor. 
Fransız filozofu Michel Foucoult’un dediği gibi, 
küresel düzeyde, disiplin toplumundan korku 
toplumuna yönelim var. Herkesin birbirinden 
korktuğu, kimsenin kendini özgür hissetmediği 
bir ortam. Baskı ile değil korku ile yönlendirilen 
kişilerin, baskı unsurunu içselleştirerek, 
otosansürle kendi kendilerini kontrolüne 
dayanan bir totalitaryenizm bu. George 
Orwell’in 1984 adlı romanında bahsettiği 

“büyük bilader” sadece MOBESE 
kameralarında değil, internet arama 
motorlarında, cep telefonlarında, kredi 
kartlarında, wikipedi dosyalarında, 
bilgisayarlarda herkesi izliyor. Kitlesel Đzleme 
(Mass Surveillance) ya da Đzleme Toplumu 
(Surveillance Society) diye adlandırılan bu 
yeni fenomen, teknolojik ilerlemelerin yarattığı 
bir olanaktan çok, küresel elitin kontrolü 
elinden kaçırma kaygısını yansıtan bir eğilim.  
Artık suçlunun eylemi kadar,  düşüncesi  ve 
söylemi de önemli. Tabi herkes düşünce 
suçunu kendine göre tanımladığı için her 

toplumda ayrı ayrı düşünceler suç sayılıyor. 
Fransa’da suç olan başka, Türkiye’de 
başka. Amerika’nın teröristi ile Đran’ınki çok 
farklı. Ortak olan, George Orwell’in yıllar 
önce 1984 adlı romanında tanımladığı 
doublethink/newspeak (çiftdüşün/
yenikonuş).  
_____________________ 
ˡ Bu yazının aslı küçük değişikliklerle Dünya Gıda 
dergisinin Şubat 2012 sayısında yayınlandı.  
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“Doublethink/newspeak” çifte standartı 
evrenselleştirirken, yepyeni terimler, yepyeni 
düşünce suçları üretiyor.  Soykırım etnik 
temizlik (ethnic cleansing), sömürgecilik insani 
müdahele, sivil ölümler ikincil zaiyat (collateral 
damage) oluyor. Yugoslavya, Afganistan, Irak 
ve Libya’da yapılan insani müdaheleler 
sonrasında pek çok ikincil zaiyat ve etnik 
temizlik yapıldığı gibi. Bugün sıra Suriye’de. 
Yarın Đran sonra bir başka komşuları. Bu iş 
parayla değil sırayla. Đnsani müdaheleciler 
Irak’ta, Afganistan’da, Somali’de, 
Yugoslavya’da bırakın toplam kaç insanın 
“ikincil zaiyat” olduğunu, kaç çocuğun acından 
öldüğünü bilmiyor. Açın bakın FAO ve Dünya 
Gıda örgütü açlık haritalarını. Açlık oranları 
dünya çapında farklı renklerle gösterilirken bu 
ülkeler beyaz olarak veriliyor. Çünkü veri yok. 
Sayı yok. Libya’dan canını kurtaran çoğu Mısırlı 
ve Tunuslu bir buçuk milyon göçmen işçinin ne 
ile geçindikleri bilinmiyor. Suriye’de yaşayan 
sayıları milyona ulaşan Iraklı ve Filistinlilerin 
yarın nereye gideceğini düşünemiyor “insani 
müdaheleciler”. 
 
Uluslararası sivil toplum örgütleri Oxfam ve 
Save the Children’ın 18 Ocak 2012’de 
yayınlanan raporu  Tehlikeli Bir Gecikme: 
Erken Uyarıya Geç Cevabın Maliyeti adını 
taşıyor. 2010-2011 arasında Doğu Afrika’daki 
kıtlığın çok önceden uyarılarının verilmesine 
rağmen, son dakikaya kadar etkin bir cevap 
verilmediğini anlatan rapor, uluslararası insani 
krizlerde yapılması gerekenin “kriz yönetimi 
yerine risk yönetimi” olması gerektiğini 
anlatıyor. Rapor kriz yaşanan ülke 
hükümetlerinin, uluslararası yardım 
örgütlerinin ve başlıca bağış yapan fon ve 
ülkelerin dikkat etmesi gereken, aslında 
herkesin çok iyi bildiği bir grup öneri içeriyor: 
kuraklık ve kıtlık durumlarında erken uyarıların 
iyi değerlendirilmesi gerektiği, gerekli 
koruyucu insani önlemlerin acilen alınması, kriz 
riski taşıyan bölgelerde hizmet veren 
kurumların uzun vadeli olarak desteklenmesi 

ve esnek ve uzun vadeli  bağışların 
sağlanması. Eğer hala ancak iş işten geçtikten 
sonra müdahele ediliyorsa, bunun nedenini 
bilgisizlikte ya da ihmalkarlıkta değil, siyasi 
nedenlerde aramakta yarar var. Küresel 
ahlakın ne zaman ve neden insani müdaheleye 
karar verdiğini, insaniden ne anladığını 
anlamak da oldukça zor. Sınır Tanımayan 
Doktorlar (Medicines Sans Frontiers) 27 Ocak 
2012 de aylardır şikayet etmelerine rağmen 
tutuklulara yapılan işkencelerin devam etmesi 
üzerine Libya’dan çıkmaya karar verdiklerini 
duyurdu. Aylardır bu işkencelerin devam 
ettiğini duyurmayan doktorlar,  basın 
mensupları, diplomatlar, Libya’ya demokrasi 
getirmekle öğünen dünya liderlerinin 
bunlardan haberleri yok mu yoksa?  
 
New England Kompleks Sistemler Enstitüsünün 
(New England Complex Systems Institute – 
NESI) 2011 de yayınladığı bir çalışma, Arap 
Baharı’nın gıda fiyatları ile ilişkisini açıklıyor. 
Rapor toplumsal huzursuzlukların kaynağında 
yoksulluk, işsizlik ve toplumsal adaletsizlikler 
kadar gıda fiyatlarındaki ani artışların da 
önemli rol oynadığını açıklıyor. Birleşmiş 
Milletler Haber ajansı IRIN başka yayın 
organlarının unuttuğu insani trajedileri ara sıra 
da olsa yayınlamaya devam ediyor (IRIN, 
2012). Tripoli’den ayda bir gönderdiği 500 
Mısır poundu (84 dolarla) ile 10 kişilik ailesini 
besleyebilen Mısırlı göçmen işçi geri 
döndüğünde  hem kendisi, hem çocukları hem 
de ailesinin geri kalanları açlığa mahkum 
oluyor. Yılda 254 milyon doları bulan işçi 
dövizleri, Süveyş Kanalı’ndan sonra Mısır’ın en 
büyük gelir kaynağı. Krizle beraber Libya’dan 
gelen yıllık 33 milyonluk işçi dövizi kesilirken, 
yüzbinlerce işçi ve onların milyonları bulan 
ailelerinin iaşesinin getirdiği bir krizle karşı 
karşıya kalıyor Mısır. Biyoyakıtlar ve dünya 
borsalarındaki spekülasyonlar nedeniyle gıda 
fiyatları da artınca Mısır’a gelen Arap baharı 
mı, yoksa kara kış mı kimsenin haberi 
olamıyor.   
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Eğer hala ancak iş işten geçtikten sonra 
müdahele ediliyorsa, bunun nedenini 
bilgisizlikte ya da ihmalkarlıkta değil, siyasi 
nedenlerde aramakta yarar var. Küresel 
ahlakın ne zaman ve neden insani müdaheleye 
karar verdiğini, insaniden ne anladığını 
anlamak da oldukça zor. Sınır Tanımayan 
Doktorlar (Medicines Sans Frontiers) 27 Ocak 
2012 de aylardır şikayet etmelerine rağmen 
tutuklulara yapılan işkencelerin devam etmesi 
üzerine Libya’dan çıkmaya karar verdiklerini 
duyurdu. Aylardır bu işkencelerin devam 
ettiğini duyurmayan doktorlar,  basın 
mensupları, diplomatlar, Libya’ya demokrasi 
getirmekle öğünen dünya liderlerinin 
bunlardan haberleri yok mu yoksa?  
 
New England Kompleks Sistemler 
Enstitüsünün (New England Complex Systems 
Institute – NESI) 2011 de yayınladığı bir 
çalışma, Arap Baharı’nın gıda fiyatları ile 
ilişkisini açıklıyor. Rapor toplumsal 
huzursuzlukların kaynağında yoksulluk, işsizlik 
ve toplumsal adaletsizlikler kadar gıda 
fiyatlarındaki ani artışların da önemli rol 
oynadığını açıklıyor. Birleşmiş Milletler Haber 
ajansı IRIN başka yayın organlarının unuttuğu 
insani trajedileri ara sıra da olsa yayınlamaya 
devam ediyor (IRIN, 2012). Tripoli’den ayda 
bir gönderdiği 500 Mısır poundu (84 dolarla) 
ile 10 kişilik ailesini besleyebilen Mısırlı 
göçmen işçi geri döndüğünde  hem kendisi, 
hem çocukları hem de ailesinin geri kalanları 
açlığa mahkum oluyor. Yılda 254 milyon doları 
bulan işçi dövizleri, Süveyş Kanalı’ndan sonra 
Mısır’ın en büyük gelir kaynağı. Krizle beraber 
Libya’dan gelen yıllık 33 milyonluk işçi dövizi 
kesilirken, yüzbinlerce işçi ve onların 
milyonları bulan ailelerinin iaşesinin getirdiği 
bir krizle karşı karşıya kalıyor Mısır. 
Biyoyakıtlar ve dünya borsalarındaki 
spekülasyonlar nedeniyle gıda fiyatları da 
artınca Mısır’a gelen Arap baharı mı, yoksa 
kara kış mı kimsenin haberi olamıyor.   

 
12 kişilik ailesini hükümetin dağıttığı acil 
yardım paketleri ile beslemeye çalışan eski 
göçmen işçi Fatma Mohammad Abdel 
Muattalab şikayet ediyor “eskiden hergün et 
yerdik şimdi ancak ayda bir iki kez tavuk.” 
Libya çöllerine paraşütle atılan bisküvitlerin bu 
insanların açlığına, yoksulluğuna bir çaresi 
olmuyor. O yüzden insani müdahelecilerin 
müdaheleden çok insaniyeti hatırlamalarında 
çok büyük gereklilik var (IRIN, 2011). 
 
Kongo’dan Sudan’a, Afganistan’dan Irak’a,  
Yugoslavya’dan Libya’ya kadar belki de açlığın 
en büyük ve temel nedeni, merkezi 
yönetimlerin işlev göremez hale gelmesi/
getirilmesi: başka bir tabirle devletin iflası. Bu 
konuda savaşlar, ambargolar, IMF gibi 
uluslararası örgütlerin dayattıkları kemer 
sıkma politikaları, ve spekülatüf sıcak para 
hareketlilikleri gibi dış etkenler kadar, hesabını 
bilmeyen yatırımlar ve dış borçlanmalar, kamu 
maliyesinin talanı, iktidar ve muhalefet 
partileri arasındaki amansız mücadeleler, 
siyasi ve etnik gerilimler, iş savaşlar bu 
mücadelede ülkelerin en temel kurum ve 
organlarının zayıflamasına ve toplumsal 
meşruiyetlerini yitirmelerine yol açıyor. Yani 
kaleler hem dıştan hem içten yıkılıyor. Son 20 
yılın muhasebesi Balkanlardan Orta Asya’ya, 
Orta Doğu’dan Afrika’ya kadar çok ağır. 
Gelecek yıl dünya açlık haritasında Libya’da 
veri yetmezliği nedeni ile beyaz çıkabilir. 
Şimdiden söylemesi. 
 
Bu arada Türk izleyicileri olağan üstü kış 
manzaraları ile eğlendiren medya, yeni 
haberler ve kaynaklarla ilgimizi yeni konulara 
çekecek. Doğu Avrupa’da olağan üstü kış 
yaşayanlar havalar yeniden ısınınca bu 
anormal soğukların nedenlerin 
düşünmeyecekler bile. Hatta MOBESE 
kameralarının kaydettiği kendi eski 
görüntülerini gazetelerin internet sayfalarında, 
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YouTube’da  izleyip gülecekler; tıpkı bu yıl 
yeterince buz pateni yapamadık diye 
hayıflanan Kanadalılar gibi. Çünkü dünyanın 
neresinde yaşıyor olursak olalım sadece 
baktığımızı görüyor, yaşadığımız ana tepki 
gösteriyor, ama karşılaştırmalar yapıp, 
nedensellikleri araştırmak yerine, adeta fast-
food gıdalar gibi hazır cevaplarla yetiniyoruz. 
Kimine göre bunlar çok önemsenmeyecek 
doğal iklimsel dalgalanmalar; kimine göre 
küresel iklim değişimi; kimince iklim savaşları. 
Neden ne olursa olsun, tarıma gerekli yatırım 
yapmayan ülkeleri, gıda güvencesini küresel 
pazarlarda arayanları zor günler bekliyor.  
 
2011 Şubatında zirve yaptıktan sonra küresel 
gıda fiyat endeksi yavaş da olsa gerilemeye 
devam ediyor. Ama Ocak 2012 verileri hala 
gıda krizinin gündeme geldiği 2008 seviyesinin 
üzerinde seyrediyor. “Aman rahatladık 
denecek” bir durum değil. Avrupa’nın yaşadığı 
finans krizinin her an derinleşebileceği, Đran-
Suriye/Lübnan ekseninde gerilimin kopma 
noktasına gelebileceği endişelerini de göz 
önüne aldığımızda, küresel bilinememezliğin 
sıkıntılı sessizliğini dikkatli takip etmekte yarar 

olacağını söyleyebiliriz.  
 
2012 oldukça zor bir yıl olacağa benziyor. 
Dimyat’a pirince gidenlerin dikkatine. 
 
Kaynaklar: 
• 2006. A Report on the Surveillance      
Society. For the Information Commissioner by 
the Surveillance Studies Network. September 
2006 

• http://www.ico.gov.uk/upload/documents/
library/data_protection/practical_application/
surveillance_society_full_report_2006.pdf 
adresinde erişildi. 
• Foucault, Michelle. 1979. Discipline and 
Punish : The Birth of the Prison. New York: 
Vintage Books. 
• IRIN. 2012. Middle East: The year that was. 
4 Ocak 2102. IRIN News.  http://
www.irinnews.org/report.aspx?
reportid=94581adresinde erişildi. 
• IRIN. 2011. Egypt-Libya: Returnees 
struggle to survive. 2 Kasım 2011. http://
www.irinnews.org/report.aspx?reportid=94128 
adresinde erişildi. 
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Deniz Küçükceylan  
 
kucukceylan@skillsforchange.org  

Yeniden yapılanmaya çalışan 

RIM, 1 Mart’ta Toronto’da 
yaptığı iş fuarında 70 değişik 
pozisyon için eleman aradı. 
Bombardier, havacılık alanında çalışmış makina 
mühendisleri aramaya devam ediyor. 
 
Kanada devletinden Darlington Nükleer reaktorünü 
yenileştirmek için 600 milyon dolarlık proje alan 
SNC Lavalin gurubu, Kanada dahil, diğer ülkeler-
deki projeleri için değişik kategorilerde mühendis-
ler, proje müdürleri aramaya devam ediyor. 
 
Kanada pazarına girecek TARGET, holding 
bünyesinden, mağazalarına kadar değişik katego-
rilerde eleman alımına başladı.  
 
Her ne kadar Statistics of Canada’nın 2012 Şubat 
ayı verilerine göre, Kanada genelinde toplam 
28,000 iş gücü kaybedilmiş olsa da, özellikle finans,  
sigortacılık, emlakçılık, madencilik, mühendislik, 
interactive pazarlama, bilgisayar yazılımı ve teknik  
alanlarda iş arayan arkadaşlarımıza bir çok iş 
olanağı var.   
 
Krizin yaşandığı bir ortamda yeni yerleşilen bir 
ülkede iş aramak, ya da yıllarca çalışıp kriz 
bahanesiyle işten çıkartılarak, yeniden iş aramak 
durumda kalmak çok zor ve stresli bir süreç.  
Đnternet ortamında bulup başvurduğunuz, ama bir 
türlü yanıt alamadığınız binlerce başvuru bir süre 
sonra ister istemez anlamını yitirmeye, iş arayan 
adayları iş aramayı bıraktırmaya kadar götürmekte.  
 
Đşte bu stresli süreci, devlet tarafından desteklenen 
üstelik ücretsiz olarak sunulan iş arama kurumla-
rından alacağınız servisle çok daha kolay atlatıp 
hedefinize ulaşabilirsiniz.  

 
Đşsizlik oranının en yüksek olduğu Ontario Eyaletin-
de, devlet işsizlik sorununa bir an önce hızlı çözüm 
üretebilmek amacıyla, kariyer servisi veren tüm 
kurumları, iş arayanlarla iş verenleri ortak bir 
platformda buluşturmak amacıyla, “Employment 
Ontario” programı adıyla bir çatı altında topladı.  
Daha önce sadece göçmenlere verilen, devlet 
destekli ücretsiz iş arama servisleri, bu programla 
Kanada vatandaşlarına da verilmeye başlandı.  Altı 
ayı aşan hazırlık sürecinde kariyer hizmeti veren 
kurumlar incelendi, servis vermeye hak kazanan 
kurumlar programın iyi bir şekilde uygulanması için 
eğitimden geçirildi.  Ontario eyaletinde yaşayan 
arkadaşlarımız, bu kurumlara ve aradıkları 
servislere www.tcu.gov.on.ca/eng/search.asp 
linkinden erişebilecekleri gibi aşağıdaki kurumların 
“Employment Ontario” programlarından da bilgi 
alabilirler: 
 
Acces Employment: www.accesemployment.ca 
 
Costi:  www.costi.org 
 
Humber Community Employment Services:
 www.ces.humber.ca 
 
Job Start: www.jobstartworks.org 
 
JVS: www.jvstoronto.org 
 
Microskills:  www.microskills.ca 
 
Seneca:  www.workforceready.ca 
Skills for Change: www.skillsforchange.org 
     
Đş aradığınız sektörü çok iyi tanımak, aradığınız işin  
gerektirdiği teknik özelliklere sahip olup, Kanada iş 
arama yöntemleri konusunda bilgili olmak yanında, 
Kanada standartlarına göre iş başvurusu hazırla-
mak, başvurulan her işe göre öz geçmişinizi 
yenilemek, şirket içinden size referans olabilecek 
çalışan bulmak, iş ararken yapmanız gereken 
yöntemlerden sadece bir kısmı.  Hedeflediğiniz 

Đş’te Kanada 
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şirketlerde özellikle iş alımına karar veren yetkili-
lerle yapacağınız bilgi edinme görüşmeleri,  
sektörünüzle ilgili konferanslara katılmanız iş bul-
manızda etkili olacak yöntemler.  Đşte “Employment 
Ontario” programı size bu taktikleri nasıl uygula-

yacağınız konusunda yardımcı olacaktır. 
 
Đş arayan tüm arkadaşlarımızın en kısa zamanda 
kariyer hedeflerine ulaşmaları dileklerimle.    

Đş’te Kanada 

PAMUK ELLER CEBE SAĞLIĞIMIZ 

Dr. Haluk Özçelik 

halukozce@yahoo.com 

Herkese Merhaba.. 

Sabah yataktan çıkıp evimin 
kapısını açtığımda broşürlerin 
şişmanlattığı günlük gazetem 
ile göz göze geldik.  Doğrusu 
cicili bicili reklam yapraklarını ayırdığımda 
gazetemin sağlıklı biçimde ve epeyce zayıfladığını 
gördüm. 

Sağolsunlar bir de nasıl hastalıklardan uzak yaşarız 
konulu, doğal yaşamın anahtarlarını sunan dergi-
lerden birini de ücretsiz olarak göndermişlerdi. Her 
zamanki gibi merakla sayfalarını karıştırmaya 
başladım.  

Bir köşede yaş ilerledikçe miktarı ve etkinliği azalan 
sindirim özsularımızı takviye eden enzim 
preparatları ballandıra ballandıra anlatılıyor, diğer 
sayfada ise kalbi koruyup kollayan, kolesterol 
düzeyimi ‘’restore’’ eden (ne demekse?), ayrıca kan 
basıncını normal ise ‘’destekleyen’’, ama içinde ne 
olduğu tam açıklanmayan beyaz şişeler boy 
gösteriyordu. 

Devam ettikçe resimlerdeki şişelerin biçimlerinin 
pek değişmediğini izledim, ancak içlerindeki bitkisel 
hapların yararlarını ve etkinliklerinin ne kadar 
vazgeçilmez (!) olduğunu hayretle okudum. 

Renkli ve resimli sayfalarda stronsiyumun kemikler 
için, esansiyel yağ asitlerinin ‘’genel vücut dengesi’’ 
için, B vitamini karışımlarının saç dökülmeleri için, 
vücuda oksijen verilmesinin stres ve başağrısı için, 
antioksidanların serbest radikallerin yok edilmesi 

için (!) ne denli gerekli olduğunu okudukça almış 
olduğum ondört yıllık tıp bilimleri eğitiminin aslında 
ne kadar boşa harcanmış bir zaman olduğunu 
düşünmeye başladım. Öyle ya, renkli resimli 
dergiye göre sağlığı korumak bu kadar kolaydı işte. 

Ürünlerin çoğu ‘’doğal, organik, bitkisel’’ nitelikte, 
hatta koku ve tadları bile doğal maddeler kullanı-
larak sağlanıyordu. Herşey o kadar ‘’basitleştirilmiş 
ve kolaylaştırılmıştı’’ ki, daha ne istiyorsunuz 
arkadaş? 

Yetmedi mi? O zaman sayfaları çevirmeye devam 
edelim:  

Oto yıkamacıları gibi barsak yıkayanlar, damardan 
vitamin ve mineral takviyesi yapanlar, ayaklarınızı 
minik bir küvete sokup detoks yaptıranlar, bitkisel 
takviye ve masajla kanseri iyileştirdiğini belirtenler, 
hatta Parkinson ve Alzheimer hastalığında birtakım 
cihazlarla iyileşme sağlayanlar.. 

E, sonra da pamuk eller cebe tabii.  Ahaliyi 
ürkütmemek için çoğu ürünlerin ve tedavilerin 
fiyatları yazılmamış, ama indirim kuponları var 
neyse ki. 

Dergiye göz atmayı bitirdikten sonra şöyle bir 
düşündüm: Peki bu ilanlar, reklamlar bilimsel ve 
etik açılardan hiç sorgulanmıyor mu? Hiçbir fikrim 
yok.  Ama gelecek yazımda madalyonun öbür 
yüzünü çevirmek ve tüm bu ‘’harika’’ ürün ve 
hizmetleri deyim yerindeyse masaya yatırmak 
istiyorum. 

Esen kalın, sağlıcakla kalın.  



Dr. Mehmet Danış 

There’s a piercing sounds of a 
child’s scream. Chased by anoth-
er. Laughter follows. 

I pause to take in the busy street 
on a hot sunny day in Western 
China. 

Then a bouncing ball runs across 
the dusty alley, under a Volkswagen Beatle. 

One of dozens of other cars, mostly Beatles, some 
older than others, but all of them dusty. Two equal-
ly loud and furious competitors reach under the car 
to scoop the ball out. It seems their life depends on 
it. One is quicker. He kicks at the ball with cat like 
reflexes. But the other is luckier. The ball bounces 
wildly and rolls into his hands. In the blink of an 
eye they are chasing the rubber ball back up the 
street, screaming, into a dusty mob of sweaty com-
rades. They are kids. They are playing. It would be 
impossible to deny it. A blind man would be sure of 
it. The sound, the vibration and the electricity they 
produce is unlike any other vibe.  This spectacle is 
visibly annoying an elderly man trying to read the 
newsprint and sip his tea at the local “Cay” house. 
And it may prove lethal to the crisp white bed 
sheets hung to dry on the fist floor balcony next 
door. But to these frantic few participants, it is cer-
tainly a great time to be a kid. Until, the dreaded 
voice of a mother demands their presence back in-
side for dinner or homework or other equally use-
less task, they pour their hearts and souls into 
playing. Their clothes seem to be dirtier than the 
dirt they are running on. (Don’t ask me how this is 
possible, it just is.)  The smile on their faces bright-
er than the scorching  sun they are under. Not one 
of them lacks a bloody scrape on their knees. I can 
hear their laughter from miles away as I walk out of 
the ancient city. Their happiness is haunting. Kash-
gar China, 2008, June. 

Back home a few months later I’m visiting a col-
league of mine to compare notes on some dental 
patient outcomes. I enter his lovely home on Spa- 
dina Avenue to be greeted with a smile and a hand-
shake. We move into the kitchen to have a cold 

drink and start chatting. 

He asks me how my wife is. I ask him about his. I 
ask about his 3 kids. 

He tells me that they are playing with the neigh-
bours kids. 

I look outside into the night and wonder out loud 
“Is it safe to be outside this late?. “They are not 
outside!  Their playing right here” he says, pointing 
to the open doorway.  I soon discover that for the 
past half hour, Six kids have been “playing” only a 
few meters away from me. I am stunned. 

I walk into the room but they remain completely 
unaware of my presence. 

 Their attention is fixed to the TV mounted on the 
wall, 4 of them have wireless controllers on their 
hands. A computerized game is the object of their 
attention. They are focused, like those analyst on 
the on the stock market floor, blurting out only 
Spartan words to each other every minute or so. 
What strikes me most about their facial expression 
is the lack of one. Their lips are sealed, white with 
stress. The other two kids are lying motionless on 
the couch attached by a straw to a drinking box. 
The straw reminds me of the IV tube on a coma 
patient. Keeping them from drifting away complete-
ly. Their eyes also fixed on the plasma, plasma TV 
that is. A bowl of potato chips lies on floor between 
them. “Those chips are soooo unhealthy, don’t eat 
too much“ my friend shouts from the other room.  

Bloody Knees 
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Bloody Knees (Cont.) 

 
There is no response. One of 
the players cracks a brief 
smile as the TV screen reads 
“Reached New Level! “ .  To-
ronto, Canada, 2009, July 

These two episodes are a 
haunting comparison of our 
past and our future. Our pre-
sent generation in North 
America has the dishonourable 
distinction of being the first to 
raise children who will have a 
shorter expected life span 
than ours.  Not because of a 
mysterious virus or plaque. 
Not because of natural disasters, the ozone layer or 
World War III. Our children will most likely not live 
as long as our generation due primarily to obesity, 
both childhood and adult. 

Modern processed food, leading edge electronic en-
tertainment aimed at kids and our constant obses-
sion with comfort has beaten us to a pulp.  Last   

October when I ran the 
Sahara Desert Race, I 
was raising funds for the 
Cure to conquer Breast 
Cancer.  My mom is a 
cancer survivor, as is the 
editor of this article. But, 
ironically, and sadly, 
heart disease claims the 
lives of more women 
than cancer.  And we do 
it to ourselves. 

How can we change? 
Perhaps a reflection on 
how kids used to play, 

how We used to play can be a good place to start. 
After all, it is the most natural thing kids do, and it 
has been taken away from us. 

http://mehmetdanis.blogspot.com/ 
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D U Y U R U 

 

Şubat ayında Toronto’da izlediğimiz “Turkish  
Passport” Filmi, “2012 SOHO Uluslararası Film 
Festivali”ne seçilmistir.   

13-20 Nisan 2012 tarihleri arasında New York 
Şehri’nin Sunshine Cinemas, 143 East Houston Street 
adresinde gösterilecek olan film ile ilgili gelişmeleri  
“Turkish Passport” Film’inin Facebook sayfasından ve 
Twitter’dan takip edebilirsiniz.  
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Ontario Đade edilebilir Sağlıklı Ev Tadilat Vergi Kredisi 

Jerry Çopuroğlu, TEP, 
CGA 

jerry@jcprofessional.com 

Henüz Kanada kültürüne 
tam alışamayan bir neslin 
temsilcisi olarak, 
ebeveynlerin bir yaştan sonra huzur evlerine 
yerleştirilmesini henüz kabul edememişimdir 
nedense.  Bazıları için ebeveynler orada daha iyi 
bakım görür, arkadaşlarıyla birlikte olur görüşüne 
pek katıldığım söylenemez ve biraz da vicdan azabı 
çekerim açıkcası. Yıllarca bize emeği geçen 
büyüklerimiz, sağlık durumları ne olursa olsun 
sevdikleriyle birlikte oturmalı düşüncesindeyimdir. 
Gayet tabi ki karşı görüşte olanlara da saygı 
duyarım.  
 
Đşte benim gibi düşünenler için Ontario hükümeti 
meclisten geçmesi ve kanunlaşması olasılığı yüksek 
olan ve 1 Ekim 2011 tarihi ve sonrasında yapılacak 
tanıma uygun harcamalar için geçerli olmak üzere, 
Sağlıklı Evler Tadilat Vergi Kredisi önermiş 
bulunuyor. Aşağıdaki bilgiler, 23 Kasım 2011 
tarihinde Ontario meclisinden ilk okumayı geçmis 
bulunmaktadır. 
 
Bu vergi iadesi  yaşı 65 veya üzerinde ev sahibi ve 
kiracılar ve bu kişilerle aynı evi paylaşan kişiler için 
geçerli olacaktır. Bu krediyi talep edebilmek için, 
giderlerin 65 ve üstü kişilerin ev kullanımına daha 
fazla erişilebilirliğini iyileştirmesi veya evde daha 
işlevsel ya da hareket etme imkanının artmasına 
yardımcı olması gerekir. Giderlerin ikamet edilen 
yeri bu amaçla yenileme veya değiştirme amaçlı 
olması şartı vardır. Đkamet yeri asıl oturulan yer 
olmalıdır. 
 
Ontario'da bulunan ve ikametgah tarifine 
giren konutlar: 
 
Vergi iadesi talebinde bulunan mükellefin yaşının 65 
ve üstü olması halinde, bireyin vergi yılının 
herhangi bir zamanında veya vergi yılının 
bitiminden sonraki 24 ay içinde makul bir sürede 
aslı olarak oturuluyor olması beklenen konutlar 
veya, vergi iadesi talebinde bulunan mükellefin 

yaşının 65 ve üstü olmaması halinde ise, iade 
talebinde bulunan kişinin, hakkında talepte 
bulundugu 65 yaş ve üstü kişilerle birlikte vergi 
yılının herhangi bir zamanında veya vergi yılının 
bitiminden sonraki 24 ay içinde makul bir sürede 
aslı olarak oturuluyor olan konutlar olması şartı 
aranmaktadır. 

 
Kredi kişisel vergi beyannamesi üzerinden 
talep edilecektir. Maksimum talep edilecek 
kredi maksimum $10.000’a kadar tanıma 
uygun harcamaların % 15”i olarak 
hesaplanır ki bu da  $1,500’dir. 2012 vergi 
yılı için maksimum $10,000’a kadar ödenen 
giderler 1 Ekim 2011'den itibaren 31 Aralık 
2012’e kadar olan dönem içinde olmalıdır. 
Bu kredi 2012 vergi beyannamesi üzerinden 
talep edilecektir. Kredi talebinde bulunmak 
için, müteahhitlerin makbuzlarının veya 
faturalarının temin edilmesi gerekecektir.  
 

 Uygun Gider örnekleri  
 
-     Konutun birinci katında yapılacak ve 
yaşlıların ikametinde veya eve girisinde 
kolaylık sağlayacak değişiklikler,  
Tuvalet çevresindeki barlar ve ilgili takvi-

yeler banyo küveti ve duş tadilatları, 
Koridorlara el rayları ilavesi, 
Tekerlekli sandalye rampaları, merdiven / 

tekerlekli sandalye asansörü, 
Banyo asansörleri, walk-in küvet ve 

tekerleğin duş geçiş kapıları 
genişletilmesi, 

Mevcut dolapların yüksekliklerinin 
düşürülmesi veya ayarlanabilir duruma 
getirilmesi, 

Ulaşılabilir yerlere yerleştirilen  ışık 
anahtarları ve elektrik prizi, 

Đşletilmesi daha kolay kapı kilitleri takılması, 
Kapı kollarının daha erişilmesi veya açılması 

durumuna getirilmesi, 
Mutfak dolaplarının veya çekmecelerinin, 

oturulan pozisyonda açılabilir hale 
getirilmesi,  

Kaymaz banyo döşemesi temini, 
Ayarlanabilir el duşu takılması, 
Ev ve dış girişlerinde boyunca ek 

ışıklandırma cihazları takılması, 

TELVERGĐ 
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Kapıların genişletilmesi ve kapılarda daha 
uygun menteşelerin temini, 

Ellerin serbest olması halinde 
kullanılabilecek musluklar takılması, 

Kolay erişim için musluğun lavabonun 
yanına taşınması, 

 
Bu liste tam bir liste degildir ve giderlerin 
uygunluğu için mevzuatta belirtilen bir liste 
olacaktır. 
 
Eğer harcamanın birincil amacı (örneğin, çatı 
onarımı, yeni pencereler, yeni döşeme, peyzaj, 
genel sıhhi tesisat veya elektrik onarım, ısıtma / 
havalandırma sistemleri veya izolasyon) evin 
değerinin artması ise bu harcama vergi iadesi için 
uygun görülmeyecektir . 
 
Yazarın tavsiyesi: Sağlıklı Evler Yenileme 
Vergi Kredisi için uygun olan giderlerin 
makbuzlarını şimdiden saklamaya başlayın. 

Bu arada söylemeden geçemeyeceğim, bu 
yazıyı okuyan ve inşaat-tadilat işlerinde 
çalışan okuyucuların da bu yazıyı kullanarak 
ek bir iş alanı sağlamaları tavsiye edilir. 
 
Her zaman olduğu gibi tüm okuyanlara bol kazançlı 
ve az vergili günler dilerim. 

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.  

www.jcprofessional.com  

 

TELVERGĐ 

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

- Robin Sharma 
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Başlarken 

Erhan Berber 

tuz_biber@yahoo.com 

Bu ilk yazımda hangi konularda, 

ne prensiplerle yazacağımdan 
bahsediyor ve kısaca kendimi 
tanıtıyorum. Merhaba.  

Birinci önceliğim okuyucuya za-
man kaybettirmemek. Yani, zevkli, keyifli, faydalı 
veya düşündürücü hale getirilmis yazılar sunabil-
mek. 

Đkinci önceliğim özgün olabilmek. Düşünmek, 
tartışmak ve paylaşmaktan zevk alan birisi olarak, 
yüzlerce kez söylenmişten, basma kalıp laf ve 
yaklaşımlardan öcü görmüşcesine uzak kalabilmek 
istiyorum. Yeni yaklaşımların, farklı ama anlamlı ve 
savunulabilir bakış açıları ortaya çıkarabilmenin 
hazını birlikte yaşayabileceğimizi umuyorum. 

Konularımı sınırlamak düşüncesinde olmasam da 
toplum, toplum olmak veya oluşturabilmek daha 
çok yoğunlaşacağımı sandığım konular. Bu nedenle, 
köşemin adını ‘Bir-lik’ olarak seçtim. Her ne kadar 
birlik kelimesine pek çok anlam atfedilebilirse de 
ben bunu tek başına bir birey olmaktan ‘gelin canlar 
bir olalım’daki ‘bir’e doğru bir geçişin ifadesi olarak 
kulanıyorum. 

Teknoloji ve zaman olanakları içinde sizlerle 
haberleşebilmek, sorularınıza cevap verebilmek, 
konuları açıp derinleştirmenize olanak verebilmek, 
katılmadığınız konularda da fikirlerinizi duyabilmek 
istiyorum. Đsimsiz olarak yazılacak yazılara, 
sataşma ve hakaretlere cevap vermeyeceğimi 
şimdiden bildiriyorum. Böyle bir şeyin olmamasını 
diliyorum, ancak böyleleriyle zaman 
kaybetmeyecek, boşuna nefes tüketmeyecek 
olduğumu da şimdiden bildiriyorum. 

Köşemde bol bol yanlış yapacağım. Ama bilerek ve 
isteyerek değil, olsa olsa araştırma, anlama ve 

anlamlandırmanın kaçınılmaz bir parçası olarak. 
Zaman içinde kendimin de farkında olamayabileceği 
şekilde, bilemediğim yönlere doğru değiseceğim. 
Kendini tanıyan pek çok insan gibi ben de bir 
çelişkiler yiğiniyim. Bu çelişkiler kendimi ve etrafımı 
çok yönlü algılama, yorumlama ve anlatma 
açısından güç odaklarımdan olacaklar. Yaşayarak, 
bazen birbirine tam zıt iki görüşün aynı zamanda 
doğru veya geçerli olabileceğini öğrendim. Bir şeyin 
tersinin yanlış olmasının, düzünü doğru yapmadığını 
da öğrenmiş olduğum gibi. 

Yazmaya başladığım bu günden son yazımı 
yazacağım güne kadar, elimden geldiğince saydam 
ve dürüst olabilmeye çalışacağım. Konularım 
kişilerle ilgili olmayacak. Güncele de pek 
dokunacağımı sanmıyorum. O yüzden, lütfen 
yazdıklarımdan, yazacaklarımdan alınmayın, 
söylediğimden söylediğimin fazlasını çıkarmayın, leb 
deyince leblebiyi anlamayın. Leb diyorsam leb 
demek istemişimdir. Mümkün olduğunca diyaloğa, 
anlaşılmayanı açıklamaya veya konuyu genişlete-
bilmeye, ya da önemli bir nokta üzerine (yeniden) 
odaklanabilmeye hazırım. Herşeye her zaman cevap 
vermek idealistliğinde değilim, ancak önemli 
bulduklarımı huzurunuza getirebilmek niyetindeyim. 

Gerektiğinde savunulabilecek kadar özenli, geçersiz 
ya da yanlış olduğumu anladığımda da değişe-
bilecek kadar dürüst ve cesur olabilmeye 
çalışacağım. 

Gelecek ay ve sonrasında gerçek konularda 
buluşabilmek üzere... 

 * * * 

Kısaca kendimden de bahsedeyim. 

Uzun yıllardır ilaç sektöründe çalışan bir tıp 
doktoruyum. 1991-2001 arasında Kanada’da 
yaşadım. 2001’de ailemle beraber ABD’ye taşındık. 
Halen NJ’de yaşamaktayım. Aşağı yukarı beş yıl 
Simitkokusu grubunun yönetici moderatoru olarak  

Bir-Lik 
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çalıştım ve bu süre içinde Simitkokusu’nun görünen 
yüzü idim. 2007 gibi görevimi başka arkadaşlara 
teslim ettim. Simitkokusu’nun toplumumuz için çok 
önemli fonksiyonları yerine getirmekte olduğuna 
inanıyorum. Halen Simitkokusu üyesiyim fakat 
yönetiminde yer almıyorum. Eşim Feryal ve birisi 
kolej mezunu iki kızımız var. Özü-sözü bir ve 
erdemli olmanın önemine inanıyorum. Araştırıcılık, 
açık fikirlilik, yargılamayıcılık kendime bakarken 
görebildiğim kişisel özelliklerim. Çalışmaktan, 
öğrenmekten, yanlış olduğumu anlamaktan, 
kendimi düzeltmekten, ‘geceleri rahat 

uyuyabilmeye devam etmekten’, etrafıma yardım 
edebilmekten  haz duyuyorum. Halen ‘Health Care 
Management’ konusunda master çalışmalarımı 
sürdürmekteyim. Yaşadığım bölgedeki yazarlar 
grubunun ve akapella (müzik enstrumanı 
olmaksızın sadece insan sesleriyle yapılan dört sesli 
müzik) tarzında şarkı söyleyen bir koronun 
üyesiyim. Đyisiyle-kötüsüyle, yaşıyor, yaşam sevinci 
duyuyor olabilmekten dolayı sevinçli ve 
minnettarım. 

Telve ile ilgili olarak bana tuz_biber@yahoo.com 
adresimden ulaşabilirsiniz. 

Bir-Lik 

D U Y U R U 

Anadolu Halk Oyuncuları ve EZGĐ Halk Műziği grubu 

Yıllık Gelir Arttırma Yemek ve Dans - 2012   

Cumartesi, Mart 31, 2012 

18:00 p.m.  

Ellas Banquet Hall & Catering Centre  

35 Danforth Road  

Toronto, ON (Ücretsiz park)  

416-694-1194  

SPONSOR OLMA   

Altın     $500.00   Reklamınız ve bu gece için 4 bilet ($200 değerinde)  

Gűműş $350.00   Reklamınız ve bu gece için 3 bilet ($150 değerinde)  

Bronz   $200.00   Reklamınız ve bu gece için 2 bilet ($100 değerinde)    

Biletler ve bilgi için:    

Bora Đnceoğlu 905-809-1544 , Esat Efe 647-294-6077 , Ebru Toprak  647-448-0004    

E-Posta: anatolianfolkdancers@rogers.com Web Sitemiz: www.anatolianfolkdancers.com  

Biletler: 

Bűyűkler $50.00 

12 yaş ve altı çocuklar için $30.00 
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The Janissary Band (Mehter) (2) 

Dr. (med/tıp) Đlhami 
Gökçen 

ilhamigo@hotmail.com 

  

What about the 
Janissary band 
(Mehter)? How did it 
come about and how did it develop ? 

The origin of the Janissary band is traced back 
to the old Turkish custom of sending  symbols 
of  sovereignty to the heads of new states. 

When the Ottoman state was just a small 
border principality (beylik), The Seljukid Sultan 
sent, in 1289, to Osman Gazi, the founder of 
Ottoman dynasty (Osmanlı hanedanı), a flag 
(sancak), a drum (davul), a kettledrum 
(nakkare), and a tuğ (horsetail standard) 
among other things, as symbols of 
sovereignty. It is said that Osman Bey listened 
to the nevbet performance  by standing up as 
a gesture of respect for the Sultan. 

However, the Mehter developed as a uniquely 
Ottoman institution with religous and mystical 
features. The size of the Janissary band was 
increased greatly with the additon of several 
other instruments. Let us briefly review these 
instruments to better understand the glorious 
history of mehter. 

Zurna (wind instrument) - This is the principal 
instrument of mehter. It is a shawm, obua-like 
double-reed instrument with a wooden tube 
which gradually flares out in a bell shape. It is 
played with a reed (called sipsi) attached to its 
narrow end. It has six finger-holes on top and 
one at the back. The zurna comes in different 
sizes. The larger one, called kaba zurna, is 
played in a mehter band and produces a rich, 
deep sound. Zurna is the only instrument in a 
mehter band capable of playing the entire 

musical piece. The zurna player is called 
zurnazen. 

Boru (wind instrument) -  This is a metal 
trumpet, made of bronze or brass. It has no 
finger-holes. The narrow tube folds upon itself 
and flares out with a bell at the lower end. It is 
held on the right hand and played by the 
movements of the lips. It cannot play the 
melody but produces certain sounds or a 
drone. The boru player is called boruzen. 

Davul (percussion instrument) - This is a large 
bass-drum for marking the rhythm. It is made 
of cylindrical wood with animal skins attached 
to both ends. The davul is played with a 
drumstick on one end (tokmak/çomak) and 
with a switch (çubuk) on the other end to mark 
the strong and weak beats of a rhythm. The 
davul player is called davulcu or tabılzen. 

Nakkare (percussion instrument) - These are 

a pair of small copper kettledrums. Nakkare is 

played with sticks held in both hands. The 

player is typically sitting on the ground with his  

legs crossed. Nakkare marks the strong and 

weak beats of the rhythm with additional 

embelleshments (velvele). The nakkare players 

is called nakkarezen.    

Kös (percussion instrument)- These are giant 
kettledrums made of copper. Animal skin is 
streched over one side. The height of a kös 
may reach 150 cm. Kös is played in pairs with 
drumsticks in both hands. They mark the 
important rhythmic accents. The massed, 
thunderous sound of kös served to sustain the 
trooops and terrify, the enemy. Kös are  
carried on camelbacks or elephantbacks. 
According to Evliya Çelebi, there were 150 kös 
carried by camels and elephants during the 
expedition of Sultan Osman against Hotin in 
1621. The kös player is called köszen.   

TURKISH MUSIC 
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Zil (percussion instrument) - These are a pair 
of cymbals made of metal circular plates. They 
are held in both hands and struck against each 
other either horizantally or vertically.  They 
give a clear, brilliant and penetrating sound. 
The zil player is called zilzen.  

Çevgân (percussion instrument) - This is a 
staff with a crescent on top. Attached to the 
staff are a number of bells. When the staff is 
shaken up-and-
down, a light, 
jingling effect is 
produced. This is  
more of a 
decorative 
instrument. In 
the West çevgân 
is known as 
‘Turkish 
Crescent’, 
‘Jingling Johnnie’, 
etc. 

Let us now see 
these 
instruments in 
action through 
the magnificient 
XVIII. century 
Levnî miniature 
from (Surname-i Vehbî).  

Picture on the left  - from left to right: six boru 
(trumpet), six pairs of zil (cymbals), eight 
davul (cylindrical bass-drum), [in the 
background] three pairs of kös (kettledrums) 
on camelback. 

Picture on the right - from left to right: five 

pairs of nakkare (small kettledrums), eight 

zurna (shawm).  

 

  

TURKISH MUSIC 
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Spring is in the air 

Esra Tokmakçı 
 
 

20th of March marks the first day of spring. This 
winter, we did not feel that we are living in Canada. 
New comers; do not get fooled by this, Canada's 
winter may show you it's real face in another time.   
This winter was different 
for me in another way 
too, for personal 
reasons. First time my 
husband and I are living 
our routines in different 
cities. He accepted a 
position in Turkey and 
wanted to give it a try. 
Our daughter and I are 
holding the fort in 
Canada. However it is 
not easy, being 
separated and not living 
in your comfort space. 
 
It may be a similar 
situation for many of you 
as being a new 
immigrant in Canada. 
Did your wife and kids 
stay in Turkey and are 
you in Canada trying to 
settle before they arrive? 
Or may be you are a single person who left all the 
loved ones behind and came to live your personal 
adventure in Canada.  Everyone has their own 
unique story that can not be generalized into 
categories. No matter what the story is, our needs 
are same. We want to find a job to settle, we want 
to make friends, we want to grow here. Who said 
all we need is LOVE? 
 
At first, you may find it different here and yourself 
as a stranger to this world. However you will start 
learning by day one. I have been living in Canada 
last ten years and I found that time flies here.  

Day one you will learn that you need Canadian 
experience to find a job, you will learn that your 
driver license is not valid, you will learn that you 
can not learn French in Ontario and lots more. You 
will keep learning everyday. Learning is the way to 
survive. And it is the best thing of living here. You 
feel that you are pursuing for something and you 
will look forward all the time.  The best advise when 

I arrived here was "Do 
not listen people who are 
always negative and 
complains a lot". You will 
leaned that by 
experience too. 
 
If you were hibernating 
during these long winter 
days, it is time to go out. 
Please stay active, keep 
participating, keep in 
touch with your loved 
ones and friends and 
most importantly stay 
positive.  Beside Turkish 
Society of Canada, there 
are lots of other 
community groups 
around the GTA that you 
may find common 
grounds. I can count few 
of them for you, 
Anatolian Folk Dancers, 

Ankara Library, Turkish Classical Music Choir, 
several alumni associations like Bosporus 
University, Istanbul University and Middle East 
Technical University , Pape Mosque Charity 
organization, Turkish Culture and Folklore Society 
of Canada and few others. Participate the events, 
ask for help, keep in touch and when it is your turn 
to help others, volunteer at those organizations. 
Being a member of Turkish Society of Canada 
helped me to meet great people, to socialize and to 
feel at home. Just go out and start enjoying the 
spring. Have fun! 
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Hepimiz Akıllıyız, Hepimiz Güzeliz! 

Deniz Gülerman 

Dünyanın neresinde bu 
kadar coşkulu kutlanıyor 
Dünya Kadınlar Günü?  
Başka ülkelerde insanların 
farkında bile olmadıkları 
bu günü, biz Türkler, belki 
de kapanmayan yaramız olması nedeniyle, sevinç 
ve coşkuyla kutluyoruz.  Kadınlarımız için özel 
programlar düzenleniyor, günler öncesinden 
heyecanla hazırlıklar yapılıyor ve o gün herkes yeni 
bir yıla girer gibi eğleniyor.  Bizler için bu günün ne 
anlama geldiği, ya da tarihte yaşananlar gibi bilgiler 
gereksiz, önemli olan günün bize bahşedilmiş 
olması. 

Her sene annemlerin düzenlediği 150-200 kişinin 
katıldığı programları kıskanır, imrenerek 
fotoğraflarına bakardım.  
Bu sene ben de o 
fotoğrafın içindeydim! 

Sayın Asuman Özbek 
Çınar da aynı özlemin 
içerisinde olmalı ki, bu 
sene bizleri bu özel günde 
bir araya getirme fikrini 
dernek yönetimine iletmiş 
ve Turkish Society of 
Nova Scotia ile birlikte 
böyle bir geceyi organize 
etmiş. 

Halifax’ın küçük bir şehir 
olmasından ve içinde 
barındırdığı Türk 
toplumunun çoğunluğunu 
öğrencilerin oluşturmasından dolayı sanıyorum, 
yapılan etkinliklerde göz dolduran bir sayıya 
ulaşamıyoruz.  Öğrencilerimizin dersleri, sınavları 
oluyor, büyüklerimizin de işleri ve aileleri gibi 
sorumlulukları.  Birimiz bir etkinliğe katılırken, bir 
başkası katılamıyor; o katılırken de bir diğeri 
katılamıyor.  Bir yanımız devamlı eksik kalıyor.  
Hepimiz şikayet ediyoruz bu durumdan, ama 
değiştirmek için de pek bir şey yapmıyoruz.  Yani 
hiçbirimizin bahanesi bir türlü bitmiyor.  

Galiba bu sefer tutturduk!  25 kişinin geleceğini 

belirttiği gece için, şık bir restaurantta 30 kişilik yer 
ayırtıldı ve ardı ardına içeri giren, birbirinden güzel 
50 bayanı gören garsonlar bile duruma şaşırdı.  
Arada, “Demek ki işi bozan beyler” diyerek günün 
anlam ve önemini özetlemek isterim.  Katılımın bu 
kadar yüksek olması, elbette derneğimizi bundan 
sonraki organizasyonlar için heyecanlandırmış 
olmalı ki, daha gece bitmeden, daha sonra 
gerçekleşecek olan etkinlikler hakkında 
konuşulmaya başlandı.  

Asuman Hanım ve dernek başkanımız Sayın 
Yasemin Menşah, bizleri tanımak için herkesle bire 
bir sohbet ederek, hepimizin hayranlığını 
kazandılar.  Đkisi de çok zarif bayanlar; geceye 
katılan herkese birer gül verdiler, ne kadar ince 
düşünmüşler, değil mi?  Gece boyunca kimsenin 
yüzünden gülümseme eksik olmadı; sohbet hiç 
durmadı ve kimse ayrılmak istemedi.  Ne kadar 
ihtiyacımız varmış meğer böyle bir araya 

gelebilmeye…   

Birkaç kişinin ayrıldığını 
görünce, bir konuşma 
olmayacak galiba diye 
üzülürken, Yasemin 
Hanım beni yanıltmadı ve 
çok anlamlı, kısa bir 
konuşma ile neşemize 
neşe kattı.  Sanırım 
bizlerin en çok hoşuna 
giden cümlesi “Hepimiz 
çok akıllıyız, hepimiz çok 
güzeliz!” oldu ki oldukça 
alkış topladı, kahkahalar 
yükseldi ve herkesin 
gülen yüzü daha da bir 
gülümser oldu.  “Ne 

mutlu bize ki, Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet’i 
bize bağışladı ve bizi onurlu, akıllı ve her şeyden 
önce bağımsız Türk kadınları olarak dünyaya tanıttı.  
Burada yabancı ülkedeyiz ve Türk kadınını 
muhteşem bir şekilde temsil ediyoruz.  Bu yüzden 
Atatürk’ü bir kez daha minnetle anıyoruz.” 
cümleleriyle tamamladığı konuşmasına alkışlar ve 
çığlıklar eşlik etti.   

Restauranttan ayrılmak da tam Türk usulü oldu.  
Herkes ayakta, sohbete devam…  Küçük bir gurup 
olarak oradan ayrılırken, yolda karşılaştığımız 

Halifax’tan Fısıltılar 
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Hepimiz Akıllıyız, Hepimiz Güzeliz! (Devamı) 

Kanadalı gençlerin ilgisiyle karşılaştık.  Hepimiz 
birbirimizden şık giyinmiş, gecenin etkisiyle 
kahkahalar eşliğinde yürüyorduk.  Bizi bu kadar 
mutlu görüp, doğum günü ya da başka türlü bir 
kutlamadan geldiğimizi sanan gençlere, Dünya 
Kadınlar Günü’nü kutladığımızı söylediğimizde, 
kızlar şaşkınlıkla bunun bizim kendi ülkemizde 
kutlanan bir şey olup olmadığını sordular.  Onlar 
için, içip sarhoş olamayacakları günlerin pek de 
önemli olmadığını bildiğimizden, biz de pek 
şaşırmadık. 

Çoğumuz ailelerimizden uzakta yaşıyoruz 
Kanada’da.  Bu yüzden birbirimizi ailemiz gibi 

seviyor, sarılıyoruz.  Her fırsatta bir araya gelip, 
Türkiye’deki ortamımızı yaratmaya çalışıyoruz.  Bu 
bazen Türk dernekleri öncülüğünde gerçekleşen 
etkinlikler oluyor, bazen de arkadaş arasındaki 
küçük toplantılar.  Gurup ne kadar küçük olursa 
olsun, her seferinde bizleri bir araya getirene 
minnet duyulur.  Ben de böyle özel bir günde, Türk 
bayanlarını bir araya getirdikleri ve bize böyle 
samimi bir aile ortamı yarattıkları için Asuman 
Hanım’a ve Yasemin Hanım’a çok teşekkür 
ediyorum.  

Telve okuyucularına Halifax’tan sevgiler… 

Halifax’tan Fısıltılar 

Deniz Gülerman’ı Tanıyalım 

Merhaba Telve okuyucuları!  Ben Deniz, 1981 Đstanbul doğumluyum.  1999’a kadar ailemle Tekirdağ’da 
yaşadım.  Çankaya Üniversitesi Đşletme bölümünü kazanıp, 2 sene de Ankara’da yaşadıktan sonra, 
Kanada’da okumak için okulu bırakıp, Halifax’a geldim.  Mount Saint Vincent University’de Information 
Technology bölümünden, Business Administration minor ile mezun oldum ve son stajımı yaptığım 
Department of National Defence’te 4 senedir web admin ve bölümün finans danışmanı olarak çalışıyorum.  
Aynı zamanda üniversite öğrencilerine IT ve matematik konularında özel dersler veriyorum.  6-7 senedir 
kısa öykü ve denemeler yazıyorum ve son 2 senedir, yazılarımı kurucusu ve editörü olduğum Minik 
Heceler’de, okumayı sevenlerle paylaşıyorum.   
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Pilgrimage  
 

LEIB:  “Body as it is lived and experienced”  

Emre Yurga 
 
emreyurga@hotmail.com 
 

Long ago pilgrimage served the 
purpose of transforming  
the soul, because the journey 
took a person from one place to 
another without any knowledge 
of what it was like.  
 
Modern communication technologies did not exist. 
It was not possible to see it, nor to have any 
comprehension of time difference or distance. The 
pilgrim was transformed because the destination 
was completely new, completely unknown, and 
completely different. The pilgrimage was an  
exile, and the pilgrim had to become a new soul. 
 
In his book Interior Experiment, Georges Bataille 
describes a way of transforming ourselves. The 
essential idea involves turning into the dynamics of 
the inner psyche in order to understand its 
mechanisms and its influence on physical existence. 
During this period of transformation one 
reconstructs oneself from the very core of the 
psyche.  
 
To be willing to undertake this pilgrimage is to 
sacrifice oneself; to be an exile is a similar 
experience. The exile experience puts the exile 
right in the middle of  Battaile’s interior experiment 
world. Exile is to reinvent oneself. Though one does 
not define it, one is destined to live in this heavy 
existence.  In Nietzsche’s terms it is like living and  

breathing in the cold temperature and the low air 
pressure of a high mountain. 
 
“What gives hope?” in the high altitudes. All exiles  
have a past. Exiles idealize it and make daydreams 
of it.  Aeschylus wrote that he knew “how men in 
exile feed on dreams of hope”.  
 
In Agamemnon Aeschylus is saying we endure 
because of hope. This means that we are not only  
living in the present but also in the past, even as 
we head into the future.  
In The Principle of Hope, by philosopher Ernst 
Bloch, the author discusses the idea of what he 
calls “not-yet-conscious.”  In this book 
daydreaming is an  integral part of this state. Exiles 
combine a wakeful clarity with an open-ended 
future thought. Night dreams may  
contain elements of wish-fulfillment but they, 
according to Bloch, “are essentially regressive, 
repressive,” and distorted. (However, the dreams of 
night may be altered into a utopian system when 
you wake up.)  
 
According to Bloch there is a preconscious faculty in 
individuals where the new is born, where something 
hitherto unknown comes into being. It enters 
consciousness, and it is from this that he draws the 
phrase “Not-yet-conscious.” 
 
It also, he says, is the birthplace, the origin, of the 
new. Exile, therefore, can be a place of creativity 
and beginning.  It is grounded in hope. 

Emre Yurga’yı tanıyalım 

Emre Yurga 1977 yılında Manisa`da doğdu. Antalya Aksu Anadolu Öğretmen Lisesi’ni bitirdikten sonra 

Đstanbul Teknik Üniversitesi’nden 2003 yılında mimar ünvanı ile mezun oldu. Yüksek Lisansını Kanada’nın 
Waterloo Üniversitesi’nde 2009 yılında tamamladı. Kanada’da bulunduğu süre çerçevesinde birçok sivil 

toplum örgütünde aktif roller aldı. 2003 yılından itibaren Toronto’da yaşamaktadır. Halihazırda Đstanbul 
Mimarlar odası ve Ontario Architects Association kurumlarına üyedir.   



Nilgün Erinç 

 

 

       Kadın 
 

      Ruhu düşleri kadar engin 

    Teni dağ esintilerinden ılık 
    Yüreği okyanus tınısı 
 
   yarınları yoğuran ellerinin her bir tırnağında ayrı bir hatıra 
   her bir tencerede yeni bir hatır 
   bakışının değdiği yerde umut 
   sesinin çınladığı her bir kulakta öğüt 
 
   kadın 
   nasırlı ellerinde bebesini yoğuran 
 
   kadın 
   ağıdıyla gülüşlü yarınları var kılan 
 
   kadın 
   Işinde köle, 
 
   kadın 
   evinde hizmetçi 
 
   kadın 
   amelinde efendi 
 
   kadın 
 
   yarın.. 
 
      -   Aslı Şahin  

Dünya Kadınlar Günü 
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Melek Okten 

 

 

        VE KADINLAR… 

 

 

Ve kadınlar, 

bizim kadınlarımız: 

korkunç ve mübarek elleri, 

ince, küçük çeneleri, kocaman gözleriyle 

anamız, avradımız, yarimiz 

ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen 

ve soframızdaki yeri 

öküzümüzden sonra gelen 

ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yattığımız 

ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki 

ve karasabana koşulan 

ve ağıllarda 

ışıltısında yere saplı bıçakların 

oynak, ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan 

kadınlar, 

bizim kadınlarımız. 

 

     - Nazım Hikmet 

Dünya Kadınlar Günü 
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Nilgün Erinç’i Tanıyalım 

Page 35 Volume 6, Issue 37 

Robert Kolej ve Boğaziçi Üniversitesi Đş Đdaresi 
bölümünden mezunum. 30 yıl önce 1982 yılında 
Kanada'ya geldim. Đki oğlum var. Biri derneğimizin 
yönetim kurulunda olan Erdem Erinç, öbürü şu 
anda MacMaster'da birinci sınıf öğrencisi olan oğlum 
Eren Erinç. Uzun yıllar Roche Canada'da maliyet 
muhasebesinde çalıştım, oradan Nortel'e geçtim ve 
Nortel'in yıkılması ile herkes gibi ben de işimi 
kaybettim. Oradan Chrysler-Daimler'a geçtim. Bir 
sürede orada çalıştıktan sonra şimdi Apotex 
grubuna bağlı olan Starplex Scientific'de yine 

maliyet muhasebesinde çalışıyorum. Mississauga'da 
yaşıyorum. Kolej'den Edebiyat Bölümü mezunuyum 
ve çok küçük yaştan beri edebiyata, şiir yazmaya 
düşkünüm. Bir iki ödülde kazanmıştım bu konuda. 
Küçükten beri en büyük idealim yazar olmaktı. Bu 
yaşa kadar daha bunu başarmaya vaktim olmadı! 
Kimbilir belki birgün olur diye bekliyorum! Telve 
bana buna yönelik güzel bir imkan sağladı. 
Seçeceğimiz güzel şiirleri beğeneceğinizi umarak 
Telve'de bu işe ilk adımımızı atıyoruz. Hepinize şiir 
dünyamıza hoş geldiniz derim. 

ŞĐĐR KÖŞESĐ 

Melek Ökten’i Tanıyalım ŞĐĐR KÖŞESĐ 

Ankara’da doğdum.  Ankara Üniversitesi Fen 

Fakültesi Matematik bölümü mezunuyum.  Eşim 
Zafer ile birlikte 1982 yılında beş yıllığına 

geldiğimiz Kanada’da otuz yılımızı doldurduk bu 
sene. Bir kızımız (Güneş), bir oğlumuz (Deniz) ve 

dünya tatlısı bir torunumuz (Ayla) var. 
Toronto’da bir bankada müfettiş olarak 
çalışıyorum.  Hobilerim: Şiir, müzik, kitap 

okumak ve seyahat edip yeni yerler görmek.  
Ama şiir benim ilk tutkum diyebilirim. Şiir sevgim 

daha okula gitmeden başladı ve daima hayatımın 
bir parçası oldu.  Şiirden sonraki en büyük 

zevkimde müzikle uğraşmak.  Đyimser bir 
insanım.  Herkesi olduğu gibi kabul edip, 

herkesten birşeyler öğrenmeye çalışırım.  Pozitif 
bakış açısı, insanlara olan güvenim, hayvan ve 

tabiat sevgim, ve bunlara ilaveten şiir ve müzik 
tutkum bana her türlü güçlüğü aşmamda 

yardımcı olmuştur.   
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Dodge Durango 

Varol Karslioglu 

Varol@wisemindsofttrade.com 

Workhorse on Four Wheels 

When your motoring goals 
include transporting seven people and towing a 
mass of more than three tonnes (or 7400 lbs), you 
must be looking for some serious stuff. You will 
probably include the 2012 Dodge Durango in your 
shopping list. 

In its third generation, Dodge’s 
Durango is a very serious 
competitor in the full size SUV 
segment. Until the previous 
model, you probably wouldn’t 
have considered this vehicle as 
some kind of status symbol. 
Things have changed. You can 
be proud of your Dodge. 

Power plant 

Moving you and your 
passengers with Chrysler’s Hemi 5.7L V8 engine 
unleashing 360 horsepower is a nice experience. 
This engine is not a super power plant for a 2950 
kg vehicle but does a very good job. 

Except its boringly black interior trim the new 
Durango looks like an upscale vehicle and the 
appearance is not 
misleading: More power, 
better styling, better 
equipment and better 
craftsmanship. What else do 
you want? Looking back 
into the past few years, 
American cars are getting 
better and better. And I am 
convinced that the Durango 
is part of this success story.              

Floating on solid 
surfaces 

The ride quality is the outcome of the fact that the 

new Durango rides the same platform as the 
new Jeep Grand Cherokee and has the same DNA 
with the Mercedes GL. A reliable mutual product of 
a by-gone era. It is exclusively developed to carry a 
tough, robust but also comfortable SUV with all-
wheel drive. This unibody platform with front and 
rear independent suspension offers car-like ride 
quality. Woow: This is exciting. I moved this giant 
toy on some rough, snowy and icy surfaces around 
Milton and “jumped” to the asphalt afterwards. It 
makes you think that this machine is built to set 
foot anywhere on this planet.Yes, I can drive it as a 
normal sedan on the highway and watching most 
others from above. You cannot switch to two-wheel 

mode though. All-wheel drive is 
permanent and you can only 
“reduce” it to “low” for mud or if 
you launch or tow a boat.  

 
Merits and Sins 

With space for seven occupants, 
you can give yourself some 
relief about your impact on the 
environment, like dividing the 
average consumption of about 

17 liters per 100 km by seven. By the way, limit 
your expectations on the pop-up rear row of seats: 
They are good enough only for the kids. 
 
A loaded cabin 

I am not against fake wood 
trim. However the largely 
black cabin with chrome is 
probably not very 
harmonious with the 
overall,elegant look . Dodge 
could have been added 
some colour and a more 
appealing atmosphere 
inside.  
 
The test car provided by 
Chrysler Canada was the 
range-topping Citadel 
version. It has push-button 

(and also remote) engine start, a full driver 

WHEELS & ROADS 
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Dodge Durango (Cont.) 

computer, a heated steering wheel, heated and air 
conditioned power leather memory seats and a full-
out infotainment system with navigation. There’s a 
USB hookup for your tunes, and power outlets all 
over the place. There’s also a household power 
outlet, heated rear seats, and a flip-down DVD 
player with hookups for your Xbox. 

And with a full suite of automatic features, the 
Durango gives you almost everything for a driving 
without any distraction. The HID (say it: “xenon”) 
lights and high-beams are automatic. The cruise 
control automatically slows or accelerates the 
Durango in changing traffic conditions. The same 
sensor that monitors this system can even alert you 
if you’re about to rear-end someone.With some 
caution, I tested this feature (ready to break and 
steer any moment if someting goes wrong with the 
high-tech) on the somewhat crowded traffic in the 
403 and was extremely satisfied with its 
reliability. The vehicle accelerated and slowed down 
by itself (under my close supervision). 
On board automation includes also climate control 

and the wipers. “Set it and just focus on the road.”  
 

Conclusion 

At the end of the day, you get a fully loaded full-
size SUV to tackle anything you need. With a 
variety of more civilized and somewhat “soft” CUV’s 
around, Durango raises the bar for bold and “old 
fashioned” SUV’s with tough jobs.  
 
The MSRP for the Citadel version with 5.7 liter 
engine hits $57,000. You may have some 
bargaining power. 

For more information about pricing and 

specifications, please visit: www.dodge.ca 

WHEELS & ROADS 
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About Varol Karslıoğlu 

Varol Karslıoğlu (a.k.a. Varol McKars) is a car 
buff, an auto writer and a model car collector. 
 
Varol is the Weekly Columnist and North American 
Reporter of Otohaber (www.otohaber.com.tr), 
Turkey’s oldest weekly car magazine. He started 
writing for auto media in late 1990’s. 
Between January 2010 and May 2011, he 
volunteered as the editor of Telve.  
He is blogger for: http://reviewofebooks.com 

and, http://diecastmodelcarcollection.com 
Varol has been collecting model cars from all over 
the world since 1972.   
As a tour guide, as well as for enjoyment, he likes 
to travel and by car, at every occasion. 
 
Varol runs his own consulting business and is 
Corporate Communication Director at Twisted 
Frame, a video production company based in 
Toronto. 

Advertise online with TELVE 

 

 

+1000 Turkish Canadians visit  Telve’s site every month af-

ter it’s publish online.  

www.turkishcanada.org is the most visited Turkish Commu-

nity website 

Attract the community’s attention with your advertisement.  

Telve’s monthly advertisement rates: 

Full page: $200 

Half page: $100 

1/4 page:  $50 

Business Card, 1/8 page: $30 

Discounts: 

3 months advertisement: 5% 

6 months advertisement 10% 

1 Year advertisement: 15% 

 

 

For further information contact us at:  

info@turkishcanada.org  



Asumanca Lezzetler 
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Tavuk külbastı 

  

Tavuk külbastı! Yapımı kolay, nefis bir tavuk yemeği. Yanında ister benim 
yaptığım gibi patlıcan piyazı ve tereyağlı-sarımsaklı ekmek ile, ya da patates 
kızartması, pilav ile servis yapın. Her şekilde nefis olacaktır. Deneyeceklere 
şimdiden afiyet olsun.  

Sevgiler, 

Asuman Dinçer 

 
Malzemeler: (4 kişilik) 

• 4 adet inceltilmiş tavuk göğsü ya da 
kemiksiz, derisiz tavuk pirzola (boneless 
skinless chicken thighs) 

• 1 adet büyük boy kuru soğan 

• 2 diş sarımsak 

• 4-5 yemek kaşığı zeytinyağı 

Deniz tuzu, karabiber, kekik 

 

Hazırlanışı: 

• Göğüs etlerini enlemesine ikiye kesip pirzola demiriyle döverek biraz inceltin (tavuk pirzola 
kullanıyorsanız onları da inceltin). Her iki yüzüne tuzunu ve karabiberini serpin. 

• Kuru soğanı bir tabağa rendeleyin, sarımsakları incecik kıyın. Rendelenmiş soğanları bir 
süzgüye alıp, suyunu tavukların üzerine elinizle bastırarak süzdürün, kalan posasını atın. 
Zeytinyağı, sarımsağı ve kekiği de ekleyip tüm malzemeyi karıştırın. 

Üzerini kapatarak buzdolabına koyun. Birkaç saat marine edin. Etleri pişirmeden 15-20 dakika 
önce dolaptan çıkarıp oda ısısında bekletin. Tercihen ızgara üzerinde ya da tavada, yağsız 
pişirin. 

Afiyet olsun. 

 

 

 

www.arnavutcigeri.blogspot.com
     



Membership Category: 

 

(   ) Individual member:   $20 ( for one year starting signed date ) 

(   ) Student / Senior (+ 65):       $10 ( for 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):____________________ 

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 

Turkish Society of Canada “Membership Application Form” 
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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, litera-

cy, 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, collabora-

tion 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.  

5100 Erin Mills Parkway 
P.O. BOX 53060 

E-mail: info@turkishcanada.org 
Web:   www.turkishcanada.org 

• Volunteers for “TELVE”, please contact us at info@turkishcanada.org 
 
• Please consider the environment before printing the TELVE 

Thank you for your support. 
Latest member count is: 

   280 


