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ugün çok neş’eliyim. 
Kendimi bir çocuk gibi 

hissediyorum.  Ben bir büyükanneyim. Çocuklarını 
burada büyütmüş, torunlarına burada ninni’ler 
söylemiş bir büyükanne.  

Đçim sevinç dolu; bugün, çocuklarım ve torunlarım 
ile el-ele Toronto şehir merkezinde Türk 
Bayrağı’mızı göndere çektik, Đstiklal Marşı’mızı en 
gür seslerimizle söyledik.   

Bugün çok sevinçliyim; çocuklarım ve torunlarım ile 
Kanada’da, “Ne Mutlu Türküm!” dedik.  

*** 

Nisan ayı, arka arkaya tertiplenen etkinliklerle milli 
duygularımızı dolu dolu yaşadığımız bir ay oldu. Bu 
sayımızı “23 Nisan Uluslararası Çocuk Günü” 
kutlamaları kapsamında özel bir sayı olarak hazırla-
dık. 20 Nisan’da “Tanini Trio” konseri ile başlayan 
kutlama etkinlikleri 22 Nisan’da Turkish Society of 
Canada, Türk Toplum Merkezi ve Đstanbul Teknik 
Üniversitesi Mezunları Derneği’nin birlikte tertiple-
dikleri Nathan Phillips Square’deki muhteşem prog-
ram ile devam edip, 23 Nisan günü SickKids Çocuk 
Hastanesinde tedavi gören çocuklar ile kilim 
dokuyarak tamamlandı. Etkinliklerin haber yazılarını 
Hatice Yazar, Tuba Akan, Elvan Eryören Deniz-
kuşu ve Hülya Sayın’ın kaleminden okuyacaksınız.  

Kapak sayfamızdaki fotoğraf Serdar Yılgören’in 
objektifinden. Toronto Fotoğraf Kulubü üyeleri, 
Atilla Soylu başkanlığında 22 Nisan etkinliğini 
3000 fotoğraf ile görüntülediler. Etkinlik haberle-
rinin detaylarını Facebook'dan takip edebilirsiniz:  

www.facebook.com/23AprilInternationalChildrensD
ay 

Bu sayımızdan itibaren Bilim ve Gelecek Dergisi 
Genel Yayın Yönetmeni Ender Helvacıoğlu 
aramızda. Uzman Çocuk Psikoloğu Sevda Akıllı, 
“Çocuk ve Aile” köşesinde genç ailelerimiz için 
“Çocuk Gelişim Psikolojisi” üzerine yazacak. Bu 
sayıdaki yazısı çok dilli çocuk yetiştirmek üzerine.  
 
Prof. Mustafa Koç, “Gıda Güvencesi” konusunda 
bizleri bilgilendirmeye devam ediyor. Dr. Haluk 
Özçelik, ticari amaçla kullanılan “Doğal” ve 
“Natürel” terimlerine karşı bizi uyarıyor.  
 
Deniz Küçükceylan, “Đş’te Kanada” yazıları ile iş 
aramakta olan toplum üyelerimiz için önerilerde 
bulunuyor. Jerry Çapuroğlu, “Telvergi” köşesinde; 
“Evin var mı vergin var..” diyor. Dr. Mehmet 
Danış, “Be Un-reasonable” yazısında Terry Fox’ı 
yeniden hayata döndürüyor.  
 
Halifax’tan Fısıltılar’da Deniz Gülerman ile 
keyifli bir balkon sefası yapıyoruz. Emre Yurga, 
“Dialectic Architecture” terimi ile tanıştırıyor bizi. 
Varol Karslıoğlu ve Chevrolet Cruze’i ile Buffalo’ya  
chicken wings yemeğe gidiyoruz.  

1971 yılında ailesi ile birlikte Toronto’ya yerleşen 
Pervin Özdiler Hüner, öğretmenlik mesleğinin ilk 
23 Nisan anısını yazıyor. Dr. Erhan Berber, Bir-Lik 
köşesini Toronto’dan Seatle’a göç eden dostlarımız 
Feral ile Ufuk Gökçen’in Seatle’daki muhtesem 23 
Nisan kutlama haberlerine ayırdı.  

Asumanca Lezzetler’de, özellikle çocuklarımızın 
sevecekleri yemek tarifleri, Dr. Đlhami Gökçen’in 
Türk Müziği köşesinde çocuklarımız ile 
paylaşacağımız 23 Nisan konulu şarkı sözleri, 
Nilgün Erinç ve Melek Ökten şiir köşelerinde 23 
Nisan şiirleri ile bu sayımızı zevkle okuyacağınızı 
ümid ediyorum.  

Telve yayın grubumuz ve yazarlarımız ile 
bütün çocuklarımızın “23 Nisan Uluslararası 
Çocuk Günü”nü kutluyoruz!  

Editör’den 
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Premier of Ontario - Premier ministre de l’Ontario 

 

April 22, 2012 

   
 
  A PERSONAL MESSAGE FROM THE PREMIER 
 

 

On behalf of the Government of Ontario, I am delighted to extend warm 
greetings to everyone celebrating Turkey’s International Children’s Day, hosted by 
the Turkish Society of Canada. 

 

Children are our most precious resource — they are the future. Today, members of 
Toronto’s Turkish Canadian community invite all Ontarians to participate in this 
event dedicated to celebrating children. 

 

I would like to take this opportunity to applaud the talented young people 
performing today. I also commend everyone in attendance and thank the Turkish 
Society of Canada for staging this event. 

 

Please accept my best wishes. 
 

 
 
 

 
Dalton McGuinty 
Premier 
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Dear Children, Esteemed Members of Canadian-Turkish community and Respected Citizens,  

 

I sincerely congratulate your April 23, National Sovereignty and Children’s Day on the 92nd anniversary 

of the foundation of our Grand National Assembly as one of the most important democratic basis of the 

Turkish Republic.     

 
Turkish Grand National Assembly stands as our core institution symbolizing hope and trust for our 
people who came through victoriously after a long and arduous battle.  
 

Children of Independence War witnessed not only the pain and suffering of their times, but also the 

success and the great reforms Turkish people achieved in the aftermath. They made great contributions 

to the development of our Republic in their adult lives. Our Republic today is a success story achieved 

by the children of those times and the generations they raised.  

 

Whether this success story will continue depends on our ability to convey our children the message that 

they are the valuable members of the Turkish nation and the Canadian society as well as whole 

humanity, and one’s love for his/her nation can be meaningful only with love and respect for other 

peoples and nations. We have to pass on to our children that the principles of the modern world 

embraced and improved by our Republic will offer them the appropriate guidance on this path.        

 

Therefore, it is meaningful that Atatürk, the founder of our Republic, presented the day of the opening 

of Turkish Grand National Assembly, which is one of the most significant institutions for the sovereignty 

and the democracy of the Republic, as a present to the children of Turkey, who are the real assurances 

of the future of the Turkish Republic. 

 

Dear Children, 

 

You are the greatest gifts from Canadian-Turkish community to our nation and to Canada. Embracing 

both your Turkish heritage and Canadian values, you are to achieve great things for your motherland 

and the Canadian society.  

 

You are our greatest wealth. Your ambitions to achieve your goals in the light of knowledge, love and 

respect for others, will make us all proud. Our duty in this regard is to encourage and to support you. I 

embrace you all as proud and hardworking individuals of a peaceful and loving world.   

 
Dear Friends, 
 
I would like to thank our children, their families and our community for the events they organized across 
Canada and congratulate sincerely April 23, National Sovereignty and Children’s Day.    

 

 

 

 

AMBASSADOR RAFET AKGÜNAY’S MESSAGE FOR APRIL 23 NATIONAL SOVEREIGNTY AND 
CHILDREN’S DAY  
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Sevgili Çocuklar, Kanada-Türk Toplumunun Değerli Üyeleri, Saygıdeğer Vatandaşlarım, 

 

Türkiye Cumhuriyetinin demokratik temellerinin en önemlilerinden olan Büyük Millet Meclisimizin 

kuruluşunun 92. Yılında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı içten kutluyorum.  

 
Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, uzun yıllar süren zorlu ancak onurlu mücadelesinden başarıyla çıkmış 
olan halkımızın, geleceğe umutla ve güvenle baktığını gösteren en temel kurumumuzdur.  
 
Kurtuluş Savaşı’nın çocukları, o dönemin zorlukları ve acılarının yanısıra, Cumhuriyetimizin kurulmasıyla 
birlikte bu onurlu mücadelenin başarısını ve halkımıza kazandırdıklarına da tanık olmuşlardır. Kendileri 
de toplumumuzun üretken bireyleri olduklarında, Cumhuriyetimizin güçlenerek gelişmesi için 
çalışmışlardır. Bugünkü Cumhuriyetimiz, o günün çocuklarının ve onların yetiştirdikleri nesillerin 
büyüterek geliştirdikleri bir başarı hikâyesidir.  

 

Bu başarının devamı, çocuklarımıza Türk Milleti ve Kanada Toplumunun değerli bir üyesi olmalarının 

yanısıra, tüm insanlığın ve çağdaş dünyanın da değerli bir bireyi olduklarını, millet sevgisinin bütün 

insanlara ve halklara duyulan sevgiyle anlam kazanacağını, Cumhuriyetimizin sahip çıktığı ve 

gelişmesine önemli katkılar sağladığı çağdaş dünyanın ilkelerine saygının, kendileri için en önemli rehber 

olacağını anlatabilmemize bağlıdır. 

 

Bu nedenle, Cumhuriyetimizin kuruluşundaki ve gelişmesindeki en önemli kilometre taşlarından biri olan 

ve halkın irade ve egemenliğiyle demokrasinin teminatı olarak kurulan Büyük Millet Meclisi’nin açılış 

gününün, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk tarafından, Cumhuriyetimizin bekçileri olan 

geleceğin büyüklerine armağan edilmesi son derece anlamlıdır.  

 

Sevgili Çocuklar, 

 

Sizler, Kanada-Türk toplumunun ulusumuza ve içinde yaşadığınız ülkeye verdiği en değerli 

armağansınız. Öz kültür ve benliğinizden kopmadan, ana vatanınız ve bu ülke için yapacağınız 

çalışmalar, Kanada-Türk Toplumunun yarınlara her geçen gün daha da güvenli adımlarla ilerlemesini 

sağlayacaktır. 

 

Sizler bizim en değerli varlığımızsınız. Hedeflerinize azimle ve bilginin gücü ile, ama daima sevgi, saygı 

ve hoşgörüyle ulaşmanız yönünde göstereceğiniz çabalarınız bizleri gururlandıracaktır. Bizlerin de görevi, 

sizleri bu yönde özendirmek ve desteklemektir. Barış ve sevgi dolu bir dünyanın gururlu ve azimli birer 

üyesi olarak sizleri kucaklıyorum. 

  

Değerli Yurttaşlarım, 

 
Tüm çocuklarımıza, ailelerine ve toplumumuza Kanada’nın her köşesinde düzenledikleri etkinlikler için 
teşekkür ediyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı gönülden kutluyorum.  
 

 

BÜYÜKELÇĐ RAFET AKGÜNAY’IN 2012 YILI  
23 NĐSAN ULUSAL EGEMENLĐK VE ÇOCUK BAYRAMI MESAJI 
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onorable members of the Federal and 
Provincial Parliaments, 
Honorable Mayor/Deputy Mayor, Mr. Rob 

Ford/Doug Holyday 
Mr. Michael Thompson, 
Esteemed Councillor of the 
City of Toronto, and, Head of 
the Economic and Cultural 
Development Committee, 
Distinguished executives of 
the City of Toronto, 
Esteemed representatives of 
the Turkish Society of 
Canada, Turkish Community 
Heritage Centre of Canada 
and Istanbul Technical 
University Alumni Association 
Canada, 
Valuable members of the 
Canadian-Turkish community, 
 
I greet you all with my most sincere feelings on 
this occasion of the International Children’s Day.  
I congratulate the 23 April Committee for their 
elaborate endeavors that have produced this 
beautiful celebration today.  
April 23 that marks the opening of the modern 
Turkish Parliament in 1920, signifies/means a 
festival of democracy in our homeland.  
 
Founder of the Turkish Republic, visionary leader 
Mustafa Kemal Atatürk, intending to underline the 
universality of liberal values, dedicated this 
symbolic day to the children of the world in 1927.  
Setting a primary example for our world, he 
marked the eternality and universality of 
democratic values by entrusting them to the future 
generations ahead.  
His notion of confidence in children gained global 
recognition by the announcement of the “World 
Children’s Year” by the UNICEF in 1979.  
 
Since then, Turkish children organize the 
“International Children’s Day” festival on April 23 
every year, where they hug their brothers and 
sisters from all around the world.  
This celebration also gives them the opportunity to 
embrace and understand different cultures that 

their counterparts from every continent enjoy.  
 
Hence, celebrations of the International Children’s 
Day provides them a venue to cherish the common 
values of humanity that will shape the future of 

civilization.  
Celebrating the 92nd 
Anniversary of this 
significant milestone 
in history, we share 
our pride to have 
enjoyed for almost a 
century the principle 
of the unconditional 
sovereignty of the 
people over the fate 
of their homeland.  
This principle lies at 
the very heart of 
universal democratic 

values.  
Hence, tradition to embrace once every year all the 
children of the world on this occasion has a 
peerless symbolism that encourages us for a better 
future.  
 
Distinguished Guests and the Organizing 
Committee, 
Displaying the significance of the very first 
proclamation of an international day for children, it 
is actually my privilege to be the common guest of 
our youngest generation here today.  
With Toronto acting as a most successful 
experience of multi-cultural co-existence for the 
world, children of this city from any origin will be 
the leading representatives of social and cultural 
peace and harmony in the years ahead.  
In this regard, I feel proud to see the Canadian-
Turkish children, conveying this timeless message 
of universal brotherhood to their Canadian 
counterparts of any origin.  
I firmly believe in the pursuit of this ideal of 
constructing a common future of peace and 
harmony for all, regardless of wherever their 
ancestry come from, or whatever they believe in.  
 
Dear Torontonians, 
Thank you very much for your attendance in this 
enchanting celebration today.  

T.C. TORONTO BAŞKONSOLOSU ALĐ RIZA GÜNEY’in 22 NĐSAN 2012 TARĐHĐNDE NATHAN 
PHILIPS SQUARE’deki “ULUSLARARASI ÇOCUK GÜNÜ” KUTLAMALARI ETKĐNLĐĞĐNDEKĐ 

KONUŞMASI 

HHHHHHHHHHHH            
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Your presence is a stimulation for immigrant 
societies in their search for multiple ways to further 
contribute to the Canadian mosaic.  
On the other hand, it is an encouragement for us, 
diplomats to lead our fellow citizens towards a 
deeper and sounder integration in collaboration 
with the local society and authorities.  
Thus, meeting here today for the International 
Children’s Day is valuable for our engagement 
towards new promising horizons in peace and 
harmony.  

 
Honorable MPs/MPPs/, 
Honorable Mayor/Deputy Mayor, 
 
Before concluding my words, I extend you our 
appreciation on behalf of my community for your 
supportive engagement in this event.  
Your presence adds even more value to this 
impeccable picture!  
 
Thank you very much! 

T.C. TORONTO BAŞKONSOLOSU ALĐ RIZA GÜNEY’in 22 NĐSAN 2012 TARĐHĐNDE NATHAN 
PHILIPS SQUARE’deki “ULUSLARARASI ÇOCUK GÜNÜ” KUTLAMALARI ETKĐNLĐĞĐNDEKĐ 

KONUŞMASI 

Hatice Yazar, Architect, B. 

Arch, MS Arch S, LEED AP  

hyazar23@gmail.com 

 

olunteers sporting 
Tshirts embossed with 

Turkish flags, papered the 
stage at Nathan Phillips Square 
with Turkish and Canadian 
flags in preparation for the celebration of 
International Children’s day hosted there by the 
City of Toronto on Sunday, April 22, 2012.  

Turkish, Chinese, Indian, Sri Lankan, Brazilian, 
Ghana, and Portuguese youth and cultural groups, 
MPs, MPPs, city councillors, school trustees, 
organizers and families assembled to celebrate the 
cultural diversity of Toronto  with speeches, 
national dances and folk music.  

This year for the first time in Toronto’s history, 
Mayor Rob Ford, on behalf of Toronto City Council, 
proclaimed April 23, 2012 as "International 
Children's Day" in the City of Toronto.  This Day of 
recognition was founded on an important day in 
Turkey, which Turkish community groups in 
Canadian cities have celebrated for many years.  

The Turkish community was very proud to see the 
Turkish and Canadian flags raised together at city 
hall at the Flag Raising Ceremony early in the 
festivities.  

The occasion commenced with a greeting from the 
Turkish Ambassador, his Excellency Rafet Akgunay, 
read by the MC.  The message expressed the 
certainty that children of all nations will lead the 
world with social and cultural peace and harmony 
in the years ahead.  

The first secular and modern Turkish Parliament 
was convened on April 23, 1920 at the Grand 
National Assembly in Ankara, by Kemal Ataturk, 
founder of the Turkish Republic, who then 
dedicated this day to the 
children of the country to 
emphasize that they were 
the future of the new 
nation. This national holiday 
has since been celebrated 
as the National Sovereignty 
and Children’s day as each 
year where Turkey hosts 
many countries with 
children’s folklore groups 
invited to perform and join 
national events. In Ankara, 

International Children’s Day at Nathan Phillips Square, Sunday April 22, 2012 

VVVVVVVVVVVV            
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International Children’s Day at Nathan Phillips Square, Sunday April 22, 2012 

Turkey, on this day every year, children assume 
the presidential, prime ministerial, speaker’s and 
parliamentary seats and positions to enact a day of 
parliament. 

In 1979, the United Nations Children’s Fund 
(UNICEF) recognized this day as International 
Children’s day under the motto of “Love, Friendship 
and Peace” and thus it has been celebrated ever 
since.  

Sunday’s show was jointly MC’d by Mr. Erdem 
Erinc, Member of the Board of Directors of the 
Turkish Society of Canada, and Ms. Pelin Kaya.  
Following the diplomatic message, Councillor 
Michael Thompson, Chair, Economic Development 
and Culture Committee spoke and presented 
organization committee executives Cenk Sayin and 
Nalan Gokgoz with certificates of appreciation.   

“I’m impressed with the dedication and the 
effort put forward by the Turkish community 
organizations  leadership who are so focused 
and purposeful in creating events to help new 
Canadians get  hope and skills, starting from 
years ago with their tent at my launch of 
Taste of Lawrence Avenue Festival”, said the 
councillor.   

Nine year old Yasemin Sayin, representing children 
in her opening message, solemnly declared her 
earnest wish on behalf of all children for peace at 

home and peace in the world.  Bursting with 
energy, Miss. Sayin, a brown belt in Karate, 
followed up with a steely demonstration of the 
technique of open hand Kata in the show stopping 
performance by Summit Karate School, just one of 
the many excellent shows. From 2pm to closing, 
Nathan Philips Square also hosted free fun-fair 
activities including clowns, face painting and a 
magic show, and the very popular cotton candy 
counter for kids of all ages. 

The honourable Kathleen Wynne, MPP, Minister of 
Municipal Affairs and Housing, and Minister of 

Aboriginal Affairs, said: ‘This is a wonderful 
chance to give children the high profile they 
deserve’.  

Toronto District School Board Trustee Mari Rutka 
said:  ‘The spirit of the day is special as it 
shows the respect people have for celebrating 
differences and enjoying the hopes we hold in 
common for our children’.  

The celebration at Nathan Philips Square was 
organized by Turkish Society of Canada, Turkish 
community Heritage Centre of Canada and ITU 
Alumni Association Canada and was supported by 
the City of Toronto. Volunteers praised the city and 
staff for wonderfully facilitating the extensive 
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International Children’s Day at Nathan Phillips Square, Sunday April 22, 2012 

approvals process to put the 
event in place.  CNN Turkey, 
CTV, City TV, China Sin Tau 
Daily, were among media 
groups who covered the show. 

Ruchan Akkok, President of the 
Turkish Canadian society, 
expressed her plans for future 
celebrations to host children’s 
groups from other countries, 

and place them with local families for great cultural 
exchanges and momentum building for the day.  

A big thank you goes to all the community 

members who volunteered time and effort to make 
this a memorable day for children to have the 

opportunity to interact with each other, enjoy the 
day and make friends while celebrating the high 

cultural diversity found in our great mosaic city of 
Toronto.  
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My name is Luka, I live on the second floor...  

Elvan Eryöner DENĐZKUŞU 
 
 
u şarkıyı nerede 
hatırladığıma 
inanamazsınız ve 

boğazımda bir yumru olduğu 
için sadece kafamın içinde 
mırıldanabildiğime de…  
 
23 Nisan kutlamaları 
kapsamında iki aktivite yapıldı, 
ikisine de katıldım. Ne de olsa 
uzakta ilk milli bayramdı ve ilk 
defa şu haberlerdeki cümlenin, 
“yurtdışı temsilciliklerde coşkuyla kutlandı” 
bölümünün, bir parçasıydım… 22 Nisan Pazar günü 
sabah 7' de kalkıp ütülü t-shirtlerimizi giydik, 
saçlarımızı taradık. 2 kuyruk yapıcaktım ama 
annemin çocukken taradığı gibi beceremedim. Ben 
de sadece kurdelelerimi taktım.  

Tören alanına yola çıktık. Bayrak çekme töreni, 
Toronto’da yaşayan değişik ülkelerin çocuklarının 
gösterileri, palyaçolar, pamuk helva… Toronto 
bölgesinde yaşayan 7’den 70’e bütün Türk çocukları 
tam bir festival havasında bayramımızı kutladık…  

Diğer aktiviteyse bugün, buranın en büyük çocuk 
hastanesi olan Sick Kids Hospital’de çocuklarla 
kilim dokuma workshopuydu. Sick Kids gerçekten 
çok büyük, hastane demeye insanın dili varmıyor… 
Đnanmazsanız Google’a sorun ;) 

Kilim dokuyacağız, benim pek fikrim yok ama 
yapıcaz artık bişeyler… E-mailde “bir makas alın 
gelin” diyordu. Neyse Evnur Hanım da erkenci, 
diğerlerini beklerken hem bişeyler atıştırıyoruz, hem 
de biraz ders alıyoruz…  

Bi alttan bi üstten… Heyecanlıyım…  

Hem Đngilizce yüzünden heyecanlanıyorum, hem de 
hazırlıklı olun, çocukları görünce irkilebilirsiniz, tepki 
vermeyin diyorlar… ya dayanamazsam… biraz 
çekingenlik, biraz heyecan, biraz korku… Karışık bir 
duygu yumağı…  

Ekip tamamlanınca bizi etkinlik yerine götürecek 
hastanede gönüllü çalışan bir kız çocuğu ile 
buluşuyoruz… 4. Kattaki bir salona götürüyor bizi, 

kaç blok geçtik bilmiyorum… koridorun bir yanında 
büyükler için dinlenme odası var, bilardo masasında 
oynuyor bazı babalar; diğer tarafta bi odadan 
palyaço çıkıyor; biraz ilerdeki odanın kapısında 
“laundry for parents” yazıyor. Benim yumağa biraz 
da şaşkınlık koyun… Salonumuza geliyoruz… Evnur 
Hanım kilim işinin ve bu etkinliğin üstadı, sanırım 
3.seneleri… Birlikte masaları hazırlıyoruz…  
 
Susie geliyor hem bize yardım ediyor, hem de bazı 
hatırlatmalarda bulunuyor; aramızda soğuk algınlığı 
olan var mı? Çocuklar geldiğinde neden burada 
olduklarını sormayın!  
 
En önemli 2 nokta…  
 
Biz bir taraftan başlıyoruz ki elimiz alışsın; bu arada 
da çocuklar gelmeye başlıyor… Bir minik geldi, belki 
2 belki 3 yaşında, belinde sondası, yanında annesi, 
annesinin yanında bir tercüman belki de teyzesi kim 
bilir… Ufaklık etrafta oynarken anne kilim dokumayı 
öğrendi… 2-3 derken sayıları arttı… Odasından 
çıkamayan ama etkinliğe katılmak isteyen 
çocukların odasına Esra gitti… Çocukları odalarında 
bırakıp 1-2 anne geldi… Çocuklardan çok onların 
ihtiyacı var oyalanmaya… Bir haber geldi… geçen 
sene bu etkinliğe katılan bir çocuk yine istiyor ama 
gelemiyormuş, Esra bu sefer de ona koştu... 

 
ekerlekli sandalyenin dışında serum ya da 
belki de ilaçları tekerlekli aparatlara takılı 2 
çocuk geldi, biri benim karşıma oturdu… Đkimiz 
de birbirimizin gözlerine bakamadık…  

 
Önce Nalan başladı, sonra Nur Hanım devraldı 
çocuğu… Önce adını sordu.  
 
My name is Luca…  
 
Nur Hanımla birlikte ben de ufaktan ufaktan 
katıldım onlara… ve en sonunda ikimiz devam 
ettik… Luca bembeyaz rengi, çubuk kraker 
kalınlığında parmaklarıyla kilim dokuyordu… Yanlış 
olunca incecik sesiyle " hoopsyyy" diyordu neşeli 
neşeli.. Yardımlaşmaya başladık, arada yanlış ipi 
seçtiğimde uyardı beni.. Bir anda o kadar zevkli 
hale geldi ki dokuma işi hayret edersiniz…  
 
Đncecik parmaklar, buz gibi ve titrek…  

BBBBBBBBBBBB            

TTTTTTTTTTTT            
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Sonra ip bitti, ben yenisini başlatabilmek için 
yanına geçene kadar ağlamaya başladı… Renk 
bitti… yenisini bulduk, ekledik… Odasında devam 
etmeye karar verdi… Vedalaştık. 
 
Hastalığı neydi, neden ve ne kadar süredir 
buradaydı, daha ne kadar kalacaktı, kaç 
yaşındaydı? Bunların hiçbirini bilmiyorum… Hatta 
gözlerinin rengini bile söyleyemem; ama ellerini 
tarif edebilirim, o minicik, buz gibi, titreyen ellerini 
tarif edebilirim…  

Ben bugün bir çocuk mutlu edebildim mi 
bilmiyorum ama bir çocuk o cılız elleriyle bana öyle 
bir dokundu ki ben 23 Nisan'ı sanki ilk kez 
kutladım…  

Kafamın içinde hala aynı şarkı, boğazımda hala aynı 
yumru… 

My name is Luka 
I live on the second floor… 
 
theredboots.blogspot.ca 

My name is Luka, I live on the second floor...  

Elvan Eryöner DENĐZKUŞU’nu Tanıyalım  

1969 Haziranında Balıkesir’de doğup; Đzmir’ de büyüyen, okuyan ve birkaç ay öncesine kadar orada 
yaşamakta olan birisiydim.  Đzmir Tevfik Fikret Lisesi’nde Fransızca eğitim alıp, her nedense Dokuz Eylül 

Üniversitesinde Đnşaat Mühendisliği okudum.  Đsteyerek mühendis olduğumdan herhalde severek çalıştım.  
Hayatın çalışmaktan ibaret olmadığını hatırlatan bir tokat yedikten sonra çeşitli uğraşlar denerken aletli 

dalışta (scuba dive) takıldım, dalış öğrenmeye çalışırken yazmaya başladım, yazarken fotoğraf çekmeye 
başladım.  Böylelikle blog sahibi olmaya başladım. Türkiye’ de bütün işlerimi düzene koyduğum sırada 

eksik olan tek şeyin burada olduğunu keşfettim ve bana yazdığı şarkıyı 25 yıl sonra dinleyebildiğim ilk 
aşkımın yanına geldim.  Şimdilerde elimin harcıyla ev işlerini öğrenmeye çalışmaktayım; arada da 

Kanada’ ya gelen bir Đzmir’linin gerçek günlüğüne notlar düşüyorum.  
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Tuba Akan 

 

urkish Society of 
Canada, 4 yıldır “23 
Nisan Uluslararası 

Çocuk Bayramı” kutlamaları 
çerçevesinde Toronto 
SickKids Çocuk Hastane-
sinde düzenlemekte olduğu 
etkinliği bu yıl da hastanede 
uzun dönem tedavi gören çocuklar ile birlikte Türk 
kilimleri dokuyarak gerçeklestirdi. TC Toronto 
Başkonsolosu  Sayın Ali Rıza Bey’in de ilgisini 
esirgemeyerek ziyaret ettiği etkinlik her yıl olduğu 
gibi bu yılda ilgi ile karşılandı.  Bu programların ilki 
Canadian Turkish Film Society’den Birol 
Uzunmehmetoğlu ile Erdem Denizkuşu’nun 
birlikte hazırladıkları çok başarılı “Karagöz ve 
Hacivat” gösterisi idi. Đkincisi de daha önceki 
yıllarda olduğu gibi “çocuklara kilim dokumayı 
öğretme” aktivitesi idi.   

Derneğin son 3 yıldır aynı hastanede 
gerçekleştirdiği kilim dokuma art terapi özelliği 
bakımından hem hastane yönetimi, hem de 
çocuklar ve aileleri tarafından ilgi görünce aktiviteyi 
bu sene de tekrarlamak üzere hastaneyle iletişime 
geçtik. Hastaneden onay alır almaz gönüllü 
arkadaşlarımıza dört bir koldan ulaştık ve bize kilim 

dokumayı öğreten Evnur ablamız ile 
hazırlıklarımıza başladık.  

Geçen sene aktivitemize katılamayacak durumda 
olan çocuklara kendi özel odalarında küçük bir 
eğitim vermistik, bu sene de aynı talebi karşılaya-
bilmek için gönüllü sayımızı arttırdık. Bu seneki 
gönüllülerimiz: Rüçhan Akkök, Nalan Gökgöz, 
Evnur Taran, Nur Erkoç, Esra Tamur, Aynur 
Đlkay, Elvan Denizkuşu ve Sevda Akıllı idi.  

Türk Toplum Merkezi de hastaneye yaptıkları bağış 
ile bu yıl ki etkinliğimize katıldı.  

Etkinlik için hastanede bize ayrılan ‘Bear Theater’ 
her sene olduğu gibi bu sene de mutlu ve gülen 
yüzlerle doluydu.  Kilim dokumayı öğrenmek, 
kendilerine yepyeni bir beceri katmak ve keyifli 
zaman geçirmek için etkinliğe katılan ailelerle 
çocuklar zamanlarını çok güzel bir şekilde 
değerlendirdiler.  

Turkish Society of Canada olarak hastaneyle bu 
konuda artık gelenekselleşen iletişimimizi 
önümüzdeki yıllarda da sürdürerek çeşitli 
aktivitelerle bu minik çocuklarla bir araya gelmeyi 
arzuluyoruz.  

TORONTO SICKKIDS ÇOCUK HASTANESĐ’NDE 23 NĐSAN ULUSLARARASI ÇOCUK GÜNÜ 
KUTLAMASI 

TTTTTTTTTTTT            

Tuba Akan’ı tanıyalım 

 

Urfa’nın Birecik ilçesinde doğdum, Gaziantep’te büyüdüm. ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2000 
yılı mezunuyum. Kariyerim boyunca Pazar Araştırmaları üzerine çalıştım, şu anda OLG’de Araştırma 
Müdürü olarak görev yapıyorum. 2006 yılında eşimle birlikte Toronto’ya yerleştik. 3 yaşında Efe isminde 
bir oğlum var. Hayatımın en büyük aşkı. Her akşam iş çıkışı onu göreceğim için kalbim güm güm atıyor. 
Hobilerim: seyahat etmek, yeni insanlar ve kültürler tanımak, kilim dokumak, kitap okumak, sinema/
tiyatroya gitmek ve en büyük arzum bir gün memleketime geri dönmek!  
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GÖNÜLLÜLERĐMĐZ - Türk Toplumu'nun Gururları, Canlar.. 

Hülya Sayın 
 
 
anada'daki Türk Toplum 
Bireyleri sizlerle gurur 
duyuyor, sizler de 

kendinizle ne kadar gurur 
duysanız azdır. 
Bizler belki projenin mimarları 
olduk ama mimarın çizdiği projeyi 
hayata geçirecek üstün gayretli 
çalışanlar ve uygulayıcılar olmadıkça o proje 
kağıttan ibaret kalır... 
 
Tecrübe desem bir kısmınız grubumuza daha yeni 
katılmıştı. Bu tecrübeden de öte bir şeydi; 
 
Bu Atamız'a olan bağlılıgın göstergesiydi, 
Bu O’nun emanetinin hala emin ellerde olduğunun 
bildirisiydi, 
Bu Vatan sevgisiydi, 
Bu Türklük'ümüzden duyduğumuz 
gururdu, 
Bu Türk Milleti’nin gücüydü,  
 
Ve en önemlisi, Anavatan'dan 
kilometrelerce uzakta sadece göndere 
çekip dalgalandırdığımız bir tane 
değil, göğsümüzü kabartarak 
taşıdığımız sayısız Türk Bayrağı ile 
birlik ve beraberliğimizin 
göstergesiydi... 
 
Dün itibariyle Türkler’den ve 
yabancılardan almış olduğumuz 
onlarca mesajda sadece etkinliğimiz 
değil, sahada çok büyük uyum içinde 
çalışan tüm gönüllülerin kusursuz 

uyumu defalarca dile getirilerek tebrik edildi.  Kaç 
aylık bir çalışma sonucu bu ahengin oluştuğu 
soruldu. 
 
Şairin de dediği gibi: 
 
Gökler, çıkabildin, uçabildinse derindir, 
Tarihi kendin yazıyorsan, eserindir... 
 
Sizlerle vücut bulan eserimizle dün tarih yazdık 
Canlar... 
 
Nice derinliklerde tarih yazmaya birlikte devam 
etmek ümidiyle... 
 
En içten sevgilerimle, 
 
Hülya Sayın 

KKKKKKKKKKKK            

Hülya Sayın’ı tanıyalım 

1966 Rize doğumlu. Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Rus Filolojisi'ni bitirdikten sonra 
Gürcistan Tiflis Devlet Üniversitesi'nde Master’ını yaptı. Uzun yıllar Moskova ve Saint Petersburg'da çeşitli 
holdinglerin yöneticiliğini ve ülke koordinatorlüğünü üstlendi. 

2002 yılı sonunda eşi ve kızı ile Kanada'ya yerleşti. Son yıllarda Toronto Türk toplumunda tertiplenen 
etkinliklerin proje liderliğini üstleniyor.   
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TEŞEKKÜR—THANK YOU 

 

urkish Society of Canada, Türk Toplum Merkezi  ve ĐTÜ Mezunlar Derneği Kanada ve Toronto 
Belediyesi’nin katkılarıyla ortaklaşa düzenlediğimiz  “23 Nisan Uluslararası Çocuk Günü’nü  " 22 

Nisan 2012’de City Hall- Nathan Phillips Square’de, katılımı 1000’i aşan misafirlerimiz, çocuklar, aileler, 
yerel ve ulusal medya ile birlikte coşkuyla kutladık. 

Bu büyük organizasyona destek veren Toronto Belediyesi’ne, bu etkinliğin oluşmasına öncülük eden 
Belediye temsilcisi Michael Thompson ve ekibine, kutlamaya katılan Türkiye Cumhuriyeti Toronto 
Başkonsolosu Sayın Ali Rıza Güney’e, Federal ve Eyalet Parlamento Üyelerine, Toronto Belediye Meclisi 
Temsilcilerine, GTA’deki Okulların Yönetim Kurulu Üyelerine, bu günün oluşması  için destek veren tüm 
kuruluş ve derneklere, sponsorlarımıza, gönüllü ordumuza, etkinliğimizde gösteri yapan tüm gruplara ve  
23 Nisan Uluslararası Çocuk Günü kutlamalarına katılan Türk ve yabancı tüm toplum üyelerimize 
teşekkürü borç biliriz. 

Saygılarımızla, 

23 Nisan Uluslararası Çocuk Günü Organizasyon Komitesi 

 

*** 

 

 

pril 23rd International Children’s Day - organized by Turkish Society of Canada, Turkish 
Community Heritage Centre of Canada and ITU Alumni Association Canada with the support  of 

the City of Toronto - was celebrated successfully at Nathan Phillips Square on Sunday, April 22 with the 
participation of over 1000 guests, children, national and ethnic media.  

We would like to acknowledge to the City of Toronto for supporting this large organization. We also wish 
to express our deepest gratitude and appreciation to Councillor Michael Thompson and his team for being 
instrumental in this important event. 

We want to extend our special thanks to Consul General of Turkey in Toronto, Mr. Ali Rıza Güney and 
Members of Federal and Provincial Parliaments, City Councillors and School Trustees for attending the 
festival.  

We also would like to add our sincere thanks to all of the supporting organizations, sponsors, volunteers, 
performing groups and last but not least to all of the members of the Turkish and Canadian communities 
attending the April 23rd International Children’s Day.  

Sincerely, 

April 23rd International Children’s Day Organizing Committee 

TTTTTTTTTTTT            

AAAAAAAAAAAA            
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Right Back at Ya TO 

Erhan Berber 

tuz_biber@yahoo.com 

 

ylık köşe yazımı yazdım, 
editörüme gönderdim, 
görüşlerini alıp 

düzeltmeler yapmak üzere 
kendisini telefonla aradım ve sonra... 

Daha önemli bir konuda katkıda bulunabileceğim 
konusunda anlaştık. Yazım buzluğa kondu. Đyi de 
oldu – çünkü.. 

Sizlere eski bir TO’lunun fevkalade keyiflendirici 
başarılarını aktarma şansı doğdu. Uzatmadan, sözü 
sevgili arkadaşıma bırakıyorum. 
Kendi kaleminden anlatıyor: 

 “Erhan'cığım, 

Çok çok başarılı geçen bir 
festivalin ardından hem başarının 
getirdiği mutluluk hem de uzun 
yıllardır düşlediğimiz çocuklar ve 
dolayısıyla toplumlar arasındaki 
dostluk ve kardeşlik ortamının 
oluştuğunu görmenin verdiği haz ile yazmaktayım. 
Tek kelimeyle harika bir festival oldu ve çok sayıda 
olumlu yorumlar ve tebrikler aldık. Eyaletimizi ve 
Şehir Belediyesini temsilen gelen yetkililer ve 
diplomatlar bile böyle bir ortam ile karşılacaklarını 
beklemediklerini açıkça belirttiler ve bundan sonra 
bize daha fazla destek olmak ve imkan yaratmak 
için seferber olacaklarını dile getirdiler. Aşağıda bu 
tip mesajlardan birkaç örnek vereceğim. 
Festivalimize ekte bayraklarıyla temsil edilen 21 
ülkenin dışında Jewish Community Center ve Ahiska 
Türkleri olmak üzere 23 değişik kültür katılmış oldu. 
Bu festivaldeki başarıyı gören ve çok etkilenen bazı 
üyelerinin sayesinde şu ana kadar festivalde temsil 
edilmeyen Brezilya, Vietnam, Libya, Macaristan, 
Finlandiya, Kırgızistan, Türkmenistan, Filistin ve 
bazı Afrika ülkeleri de seneye katılmak için bize 

şimdiden başvurdular. Herşeyden güzeli aşağıdaki 
mesajdan göreceğin üzere Seattle Belediyesi'nden 
üst düzey bir yetkili olan Mike Peters ertesi gün 
bana mesaj atıp önümüzdeki yıl festivalimizin 
yerinin temini ve mali desteği konuşmak üzere 
bizden toplantı talep etti. Bu isteğin onlardan 
gelmesi geleceğimizin çok aydınlık olacağının güzel 
bir işareti. 

Bu festivalin en önemli ve göze çarpıcı özelliği 
programın tamamen 14 yaşından küçük çocuklar 
tarafından sunulması ve icra edilmesi. Bunu böyle 
yapmak istememizin amacı, çocukların özgüven ve 
toplum önünde çekinmeden hitap yeteneği 
kazanmaları, kendi kararlarını kendilerinin alma ve 
başka kültürlerden çocukların değerlerine saygı 
gösterip ve kolayca anlaşıp organize yeteneklerinin 

geliştirilmesi, ve herşeyden öte 
kendilerinin bir festivali 
gerçekleştirme gururunu 
yaşamaları.  Özellikle küçük 
yaştaki çocuklar hiçbir kültür 
hakkında ön yargıya sahip 
olmadıklarından birbirleriyle 
daha kolay kaynaşıyorlar. 
Çocukların birbirlerinden ve 
değişik kültürlerden çok şey 

öğrendiklerini çok güzel gözlemliyoruz. Sabah 
10:30'dan akşam 5'e kadar süren program içinde 
festivale 23 ülke ve toplumu temsilen yaklaşık 
250'den fazla çocuk performansçı katıldı. Yemek 
satışları ve bu saatler içinde 385 kişilik salondaki 
sürekli çevrilen doluluk oranını göz önüne 
aldığımızda yaklaşık 2500 ile 3000 arasında kişinin 
izlediğini tahmin etmek hiç de zor olmadı. Değişik 
ülke dansçılarını büyük bir beğeni ile izlerken Türk 
çocuk folklor ekipleri de aralarda çeşitli yörelerin 
danslarını tüm izleyicilere sundular. Türkiye'yi 
temsilen ayrıca yaşları 9 ila 16 arasında olan Türk 
gençler orkestrası Süper baba, Nane limon kabuğu 
ve Melek isimli şarkıları dinleyicilerin beğenilerine 
sundular. Program en son Çin’lilerin Aslan 
Dansından sonra sahneyi alan Türk çocuklarının 
kolbastı dansı ve katılımcı ülkelerin kendi 

AAAAAAAAAAAA            

Bir-Lik 
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dillerinde gelenlere teşekkürleri ile son buldu. Ekte 
programın bir kopyasını vereceğim. Çeşitli ülkelerin 
küçük yaştaki dansçılarının böylesine bir kalabalık 
karşısında büyük bir özgüvenle icraatlarını 
sunduklarını görünce bu festivalin sadece çocukların 
yönettiği bir festival olması yolundaki amacımızın ne 
kadar haklı olduğunu büyük bir mutluluk ile görmüş 
olduk. Hele hele Children's Forum bölümünde 9 
adet çocuğun haftalardır sürdürdükleri araştırmalar 
ile dünyanın diğer 
yörelerinde 
eğitimsiz bırakılan 
veya zor şartlarda 
eğitim gören 
çocuklar ile kendi 
koşullarını 
karşılaştırdıktan 
sonra bunu 
irdelemeleri ve 
kendilerini çok şanslı kabul etmeleri ben dahil çok 
sayıda izleyicinin gözlerini yaşarttı. Çocukların 
dünyanın sorunları karşısında bilinçli araştırmalar 
yapması ve nedenlerini irdelemesi bu festivalin bir 
başka amacı olan başka kültürlerdeki kardeşlerinin 
de neler yaşadığını anlayabilme ve gerektiğinde 
tasalanma ve yardımlaşmayı düşünmesi olgusunun 
da artık gerçekleştiğini ortaya koydu. Zira bu 
konuyu ve bu araştırmaları büyüklerin hiçbir katkısı 
olmadan tamamen çocuklar gerçekleştirdi ve 
izleyicilere sundu. 

Ülke tanıtım masaları bölümü de çok hareketliydi. 
Çeşitli ülke konsoloslarının bizzat açtığı bu 
masalarda çocuklara dağıtılan "World Traveler" 
pasaportlarına, o kültür ile ilgili birkaç küçük soru 
sorulduktan sonra vize yerine geçen o ülkenin 
bayrağını gösterir sticker dağıtıldı. Pasaportların 
içindeki her ülke ile ilgili haritası, dili ve nüfusunu 
gösterir hanenin yanına bu bayrağı da yapıştırıp 
tüm katılan ülkeleri tamamlayan çocuklara çekilişle 
Atatürk imzalı ve üzerinde "Peace at Home Peace in 
the World" yazan tişörtler dağıtıldı. Ayrıca festivalde 
tanıtım masası açan ve hediyeler dağıtan Sounders 

futbol ve Seahawks American futbol takımları bu 
çekilişe bir adet takımın özel topunu ve bir forma 
hediye ettiler. Bu cazip hediyeler çocukların tüm 
ülke tanıtım masalarını dolaşmalarını ve programı 
yakından izlemelerini temin etmiş oldu. Festival 
boyunca yüz boyama, origami, el işleri yapma, 
kitap okuma ve daha çok sayıda eğitici aktivite 
imkanı da sunuldu. Ayrıca katılımcılara Türk 
mutfağına özgü döner, börek, baklava ve 

kalburabastı gibi yemekler de ikram edildi. 
Festivalden elde edilecek gelirlerin büyük bir 
kısmı UNICEF'in kız çocuklarını okutma fonuna 
bağışlanacak. Geçen sene de, benzer şekilde 
gelirin büyük bir kısmı Japonya depreminde öksüz 
kalan çocuklara bağışlanmıştı. 

Festivale katılan çeşitli konsoloslar ve ülkeler 
giderek gelişen bu Seattle'in en büyük çocuk 

festivalinin 
bir parçası 
olmalarından 
dolayı 
duydukları 
büyük 
mutluluk ve 

memnuniyeti çok kere dile getirdiler ve bizlere çok 
teşekkür ettiler. Bu başarıyı gördükten sonra 
gelecek yıl katılımcı ülke hedefimizi en az 40-
50'lilere, yüzüncü yıl kutlamasını yapacağımız 2020 
yılında da yüz ülke ve topluma çıkarmaya karar 
kıldık ve katılımcılara dile getirdik. Bizlerin 
organizasyonunda bunun hiçte hayal olmayacak ve 
gerçekleştirilebilecek bir hedef olduğunu çeşitli ülke 
temsilcileri dile getirince doğal olarak gururlandık ve 
Türkler’in bu festivale öncülük etmekle ne kadar 
büyük bir kültürel tanıtıma olanak sağladıklarını 
görmüş olduk. Bu insanların kalplerine hitap ederek 
ve sevgilerini kazanarak temin edilen bu saygınlığı 
reklamlarla ve hatta büyük paralar harcayarak, 

Bir-Lik 



Page 19 Volume 6, Issue 38 

Right Back at Ya TO 

lobiler yaparak kesinlikle elde edemezsin çok iyi 
biliyorsun. Ayrıca Eyalet'e şimdiden yazdım ve 
önümüzdeki yıl çocuk temsilcilerin aynen Türkiye'de 
olduğu gibi Vali'nin, Vali Yardımcısının ve 
senatörlerin yerine kısa bir süre geçerek sorunlara 
kendilerince çözüm üretme ortamının yaratılması 
teklifini götürdüm. Bakalım onu gerçekleştirme 
imkanımız olabilecek mi? 

macımız bu çocuk festivalimizden yaklaşık 
14 yaşında mezun olan gençlerimizi 19 
Mayıs Gençlik Dostluk Festivalleri ile tekrar 

bir araya getirmek ve böylece yaklaşık 20 yaşlarına 
geldiklerinde birbirlerinin kültürlerini çok iyi anlayan 
ve çok kültürlülüğe (diversity) değer veren 
özgüveni yüksek ve liderlik özellikleri gelişmiş 
gençler kazanmak. Böylece ileriki iş hayatlarında 
daha başarılı ve gerçekçi kararlar alabilen, dostluğu 
ve kardeşliği öne çıkaran, herkesi kucaklayan 
yöneticiler veya bireyler olabilsinler. Çok mu iddali 
konuştuk dersen, bunun gerçeklestirilebilir bir şey 
olduğunu iki sene içinde bile gördük. Nitekim bu 
festivalllerden mezun sayılabilecek Can, Deniz ve 
Zeynep isimli üç gencimiz tamamen kendi 
girişimleri ile Microsoft'un bulunduğu Redmond 
şehrinden 19 Mayıs'ı "Youth and Recreation Day" 
olarak ilan ettirdiler ve bazı spor faaliyetleri ve 
turnuvalar yapılmasını organize ediyorlar.  Ayrıca 
ABD'de ilk defa çeşitli şehirlerdeki profesyonel Türk 
meslek sahipleri ile daha lise veya üniversiteye yeni 
başlayan gençleri buluşturup onlara kariyer planı 

oluşturmak üzere mentorship 
programı başlattılar. Bu 
projeler tamamen onların 
insiyatifinde gelişiyor. 

Bütün bu başarıları ve 
izleyicilerin yüzlerindeki 
mutluluğu görünce, aylardır 
12 kişilik organizasyon 
komitesinin verdiği emekler 
ve festivalde yaklaşık 30 
kişilik gönüllülerin çektiği 
yorgunluklar bir anda 

mükafatını görmüş oldu. Şimdi bütün 
çalışmalarımızı 25 Nisan'da Avustralya ve Yeni 
Zelanda toplumlarıyla beraber gerçekleştireceğimiz 
Anzak Günü ve Çanakkale Savaşı Anma 
Toplantısına, 19 Mayıs'taki Gençlik ve Spor Bayramı 
kutlamamıza ve bir sonraki büyük festivalimiz olan 
Ekim ayındaki 12. Turkfest -Türk Kültür Festivali'nin 
hazırlıklarına odaklayacağız. Bize durmak yok. 

lgin ve desteklerin için çok teşekkürler. Biliyorsun 
bu idealist düşüncelerin çoğu daha Toronto'da 

iken tohumları atılmıştı ve sen, Alp, Ertan filan 
çocuklarımızı toplayıp kendine güvenli çocuklar 
olması için gece yarılarına kadar çabalardık. 
Çocuklarımızda ne mutlu ki bu çabalarımızın 
sonucunu gördük ama bunu tüm topluma ve bizim 
dışımızdaki toplumlara yayma imkanı Toronto 
toplumundaki çok bölünmüşlük nedeniyle 
gerçekleştirememiştik. Burada ise bu imkanı 
bulabildim ve ne mutlu ki çevremde benimle aynı 
vizyonu, ruhu paylaşan, çok uyumlu çalışan,  
yaratıcı, dinamik genç arkadaslarım var. Ben onlara 
tavsiyelerde bulunan, diğer toplumlarla ve 
yetkililerle irtibatı sağlayan ve maddi imkanlar 
bulunmasına öncülük eden abileri rolünü 
üstleniyorum. Toplumda birlik ve beraberlik 
olduktan ve birbirine saygı ön planda tutulduktan 
sonra başarıyı yakalamak sürpriz olmuyor. Daha 
nice gerçekleştirilecek düşlerimiz var bilirsin. Bu 
projeler de bizim bu dünyaya ve topluma mirasımız 

Bir-Lik 

AAAAAAAAAAAA            İİİİİİİİİİİİ            
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olsun. Akşam başımı yastığa koyduğumda insanlık 
ve toplum için o gün birşey yapmış olmanın huzuru 
bütün yorgunluğumu alıyor. 

Sevgiyle kal canım arkadaşım, 

Ufuk” 

Ufuk Gökçen 10 yıldan uzun bir süredir Seattle’da 
fahri başkonsolosluğumuzu yapıyor. Kaç toplumsal 
projenin başarısına imza attığını sanıyorum kendisi 
de hatırlayamayacak, alçak gönüllü bir cevap ile 
soruyu geçiştirmeye çalışacaktır. Aldanmayın. Bu 
mucizevi insanın yapabildiklerinin eş değerini on 
binlercemiz, hep birlikte yapamadık 
(abartmıyorum). Yaşamıyla, bir toplum liderinin 
sıfırdan başlayarak, iğneyle kuyu kazarcasına, 
kıyıda-köşede kalmış, unutulmuş, hatta hakir 
görülen cemiyet ve ana vatanına ne büyük bir itibar 
kazandırabileceğini, başka toplumlara dostluk eli 
uzatabileceğini, yaşamakta olduğu ülke ile 
entegrasyonu sağlamada önemli kazanımlar 
sağlayabileceğini ve farklı kökenlerden, dilleri, 
dinleri başka 7’den 70’e pek çok insana ve insan 
grubuna önderlik edebileceğini gösterdi. Bu 23 
Nisan’da Amerika ve Kanada’nın bir çok yerinde 
ulusal bir bayramı evrensel bir kutlamaya 
dönüştürmek, bu yol ile de kendi tarih ve 
kültürümüzü tanıtmak konusunda önemli 
mesafeler katettik.  

Bu kez Seattle toplumunun başarılı örneğini 
tanıtmaya çalıştım sizlere. Yazıdan da 
anlaşılacağı üzere start, yıllar önce, biraz da 
TO’da verilmişti... Şerbetlilerden değilseniz, 
sevgili Ufuk’un ve Seattle’daki 
kardeşlerimizin ışık, ateş ve heyecanı 

üstünüze-başınıza bulaşsın.  Verebilecek güne 
geldiğinizde, geri verebileceklerinizin haddi-hesabı 
olmasın. Toplumunuz için yapabileceklerinizi 
tasarlayıp, başarmaktan başınızı kaşıyacak zaman 
bulamıyor olun. :-)  Sizlerin başarıları da başka 
kardeşlerimize ilham verecek cinsten olsun. Yeni ve 
daha yüksek zirvelerde buluşabilelim... 

Başarılar Seattle!. 

Right back at ya TO. 

 

 

Bir-Lik 



Ender Helvacıoğlu 

(Bilim ve Gelecek Dergisi 
Genel Yayın Yönetmeni) 

 

 

u benim Telve 
dergisindeki ilk 

yazım olacak. Ne yalan 
söyleyeyim, birkaç ay 
önceye kadar böyle bir dergiden haberim yoktu. Her 
kış Kanada’dan kalkıp on günlüğüne Đstanbul’a 
gelen ve kış ortasında bir bahar yaşamama vesile 
olan sevgili yeğenim Erdem Erinç’in tavsiyesiyle 
tanıştım bu ışıltılı dergi ile. “Sen de yazsana arada 
bir dergiye” demişti bir sohbetimiz sırasında. 

Erdem Kanada’ya döndükten sonra Telve’nin son 
sayısını internetten okumaya başladım. Erdem 
orada… Sevgili ablacığım Nilgün de orada… Çok 
kuvvetliydi kalemi; hep yazar ve şair olmak 
istemişti. Ne güzel şiirler yazardı gençliğinde. Ben 
de ona öykünür (hadi doğrusunu söyleyeyim, 
kıskanır) bir şeyler karalardım defterime. Ama 
“Annemin yemekleri ne güzel / Şimdi onları nasıl da 
yiyeceğiz” türünden “müthiş” dizelerin ötesine 
geçemezdim. Nasıl da hoşuma gitti, ablamı bir 
derginin sayfalarında görmek.  

Aaa, bizim Erhan da orada… 30 yıldır görmediğim 
35 yıllık arkadaşım… Güzelim liseli günlerimin can 
yoldaşı Erhan Berber de yazıyormuş Telve’ye. Diğer 
makalelere göz gezdirdim; hepsi aydınlık, umut 
dolu, öğretici yazılar. “Tamam Ender” dedim, 
“burası bir dost ortamı”. Erdem’in önerisi de 
geçerliymiş hâlâ. Đşte ben de Telve’nin sayfaları 
arasındayım. Hem, ablamlar 30 yıldır Toronto’da 
yaşamasına rağmen bir türlü onları ziyarete 
gelemedim ya, arkadaşları ablama “senin bir 
kardeşin yok, olsa mutlaka gelirdi bunca yıldır” 
diyorlarmış ve Nilgün de üzülüyormuş ya, böylece 
varlığımı da kanıtlamış oluyorum!   

*** 

Değerli okurlar, ben ve arkadaşlarım Türkiye’de 
bilim yayıncılığı yapıyoruz. Bilim ve Gelecek adında 
aylık bir dergi çıkarıyoruz; neredeyse 100. sayısına 
ulaştı. Ayrıca bilim kitapları yayınlıyoruz. Türkiyeli 

bilim insanlarının çalışmalarından oluşan “50 
Soruda …” başlıklı bir kitap dizimiz de var, özellikle 
genç okurların bilimin temel kuramlarıyla 
tanışmasını hedefleyen. Dogmalara, hurafelere 
karşı çıkan, bilimsel düşünceyi savunan, 
aydınlanmacı, toplumcu bir çizgidedir yayınlarımız. 
Çizgimizi bu şekilde formüle edince, herhalde 
tahmin etmişsinizdir günümüz Türkiye’sinde 
karşılaştığımız ve karşılaşacağımız güçlükleri… 
Bütün bunları belki bizden de daha ayrıntılı 
biliyorsunuzdur, çünkü gözünüz kulağınız 
ülkenizde, biliyorum.  

Đşte bu nedenle kolay değil işimiz. Olsun! Biz zoru 
severiz. Biz, karanlığın ve umutsuzluğun en dibine 
çökmüşken silkinip muazzam bir aydınlık yaratmış 
bir halkın evlatlarıyız. Mustafa Kemal’lerin, Hasan 
Ali Yücel’lerin, Nazım Hikmet’lerin, Denizler’in 
soyundan geliyoruz. Yıllar boyu loş bir ambarda, 
yemeyi ve uyumayı unutarak, tonlarca balçık 
içinden bir gram radyumu damıtmayı beceren Marie 
Curie’lerin kararlılığına ve sabrına sahibiz. Halkımıza 
ve kendimize sonsuz bir güvenimiz var. Sizler de 
desteğinizi eksik etmeyin ve güvenin bizlere…  

*** 

eğerli okurlar, bu bir merhaba yazısı. 
Umuyorum, Telve’nin sonraki sayılarında 
daha ayrıntılı haber ve analizlerle 

buluşacağız. Başta dergimizin yöneticileri olmak 
üzere hepinize bana burada yazma fırsatı 
sağladığınız için teşekkür ediyorum.  

Yazımı Deniz Gezmiş’e de bir merhabayla bitirmek 
istiyorum. Önümüzdeki 6 Mayıs, Deniz Gezmiş, 
Yusuf Arslan ve Hüseyin Đnan’ın, üç devrimci 
gencin, 12 Mart faşist diktası tarafından idam 
edilişinin 40. yıldönümü. Dört yıl önceki 6 Mayıs’ta 
bir not yazmıştım. O notu, bir de buradan sizlere 
sunmak istedim; hem sevgili ablama da bir selam 
olur bu… 

eniz Gezmiş benim yaşamıma, güzel ablamın yeşil 
gözlerinden dökülen yaşlarla girdi. Çok da küçük 
sayılmazdım, 13 yaşındaydım. Đnsanın neyin ne 
olduğunu hafiften anlamaya başladığı yaşlar. O gün 
annemin ve babamın yüzünden düşen bin parçaydı. 
Onlardan yüz bulamayınca ablamın odasına gittim. 
O sıralar 18’inde olan ablam, divanın bir köşesine 
sığışmış, dizlerini göğsüne kavuşturmuş, 

Merhaba dostlar! Merhaba Deniz! 
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elleriyle yüzünü kapamış, sessiz sessiz ağlıyordu. 
Beni fark etmedi, bir an onu seyrettim. Sonra: 
- Abla, ne oldu?  
Yüzünü bana çevirdi, yaşlar gözlerinden 
süzülüyordu. O güzelim yeşil gözlerinden yaşlar ip 
gibi akıyordu. Đçim cız etmişti. Dün gibi gözümün 
önünde.  
- Yok bir şey Ender. 
Ama bir şey vardı. “Çok şey var” demek istemişti 
aslında ablam. Hissetmiştim. Nedense üstelemedim. 
Odadan çıktım. 

Sonradan öğrendim ki, Deniz Abileri asmışlar. 
Ablam onları çok severmiş.  
O gün için Denizleri asanlardan değil belki ama, 
ablamı ağlatanlardan nefret ettim. Hâlâ da ederim…  
Gözyaşları insanı devrimci yapar.  
Bir eylem genç kızların gözyaşlarına girdiyse eğer, o 
artık sökülüp atılamaz, ne yaparsa yapsınlar. 
Denizler, toplumun -deyim yerindeyse- genomunda 
yer etmişlerdir. Coşkuyla anıyoruz onları…  
 

Dostlukla kalın…  

Merhaba dostlar! Merhaba Deniz! 

Ender Helvacıoğlu’nu tanıyalım 

1959 yılında Đstanbul’da doğdu. Kadıköy Maarif Koleji’ni ve ĐTÜ Elektronik ve Haberleşme Bölümü’nü 
bitirdi. Yeni Olgu, Gökyüzü, 2000’e Doğru, Saçak, Teori, günlük Aydınlık gazetesi, Aydınlık, Ulusal Kanal, 
Müdahale gibi yayın organlarında yönetici görevler üstlendi. 1994-2003 yılları arasında Bilim ve Ütopya 
dergisinin yayın yönetmenliğini yaptı. 2004 Mart ayından itibaren Bilim ve Gelecek dergisinin genel yayın 
yönetmenliği görevini sürdürüyor. Bu yayın organlarında çok sayıda makalesi yayımlandı. “Tarih 
Bilincinden Yaşam Sevincine: Đnsanlığın Sözleri” başlıklı bir kitabı var.  
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rancesco Cavalli’nin 17. Yüzyılda bestelediği barok opera “La 
Calisto”nun 21 ve 23 Mart 2012 tarihlerinde Toronto- Koerner 

Hall’daki gösteriminde Antik Yunan-Latin Mitolojisin tanrıları, 
tanrıçaları, perileri ve satirleri hicivli bir stil ile yeniden canlandılar.  
“The Glenn Gould School Opera”nin bu başarılı produksiyon’unda bizi 
bekleyen sürpriz, sadece “Toros Dağları”ndan inen tanrılar ve 
tanrıçalar değil; içimizden bir ses, Mezo-Soprano Beste Kalender’di. 
Mitolojinin cilvesine uğrayan Beste, rahatça kullandığı sesi ve 
kendinden emin performansı ile çok zor bir rolü büyük bir başarı ile 
sürdürdü.  

 
Cavalli'nin La Calisto'su 

KISACA 
 
     GĐRĐŞ:  
“Natür” ve “Eterniti” ölümsüzlüğe giden patikaya tırmanan fanileri karşılarlar. “Destini”, “Calisto”nun da 
bu fanilere dahil edilmesinde israr eder.  

 
1. SAHNE 

Jove (Giove) ve Mercury (Mercurio), kavrulmakta olan yeryüzünü iyileştirmek için Olympus’dan inerler.  
Jove, ay tanrıçası Diana’nın hayranı peri Calisto’yu görür ve aklını çelmeye kalkışır. Calisto Jove’un 
yaklaşımına karşı koyar ama Diana kılığına giren Jove’e yenik düşer. Bu arada, gercek Diana bekaret 
yemini ettiğinden yakışıklı çoban Endymion (Endimione)’nin aşkını red eder.  Perilerinden Linfea, 
Diana’nın bu kararını destekler.  Kendisi de içten içe bir koca arzulamaktadır ama genç satir (Yarı insan 
yarı keçi olan kır tanrısı) Satirino’nun yaklaşımlarını geri çevirir.    

2. SAHNE  
Lycaeus Dağında Endymion Diana’nın sembol’ü ay’a arya söylemektedir.  Endymion uyurken Diana onu 
öpücükleri ile sarar, Endymion uyanır ve birlikte aşklarını şarkıya dökerler (duet Dolcissimi baci -- 
'Sweetest Kisses).  
Juno, kocası Jove tarafından aldatıldığını anladığı sırada, orman tanrısı Pan da, uzun zamandır arzuladığı 
Diana’nın sırrını öğrenir.  Endymion, Pan ve satirleri tarafından zulm edilir.  
 

3. SAHNE 
Öfkeli Juno’nun emri ile füriler Calisto’yu ayı’ya döndürürler.  Jove üzülerek Calisto’ya hayatının sonuna 
kadar ayı olarak kalacağını söyler fakat sonradan Calisto’yu yıldızlara yükseltir.  Diana Endymion’u 
kurtarır ama aşklarını sadece öpücük ile devam edeceklerine karar verirler. Jove, Mercury ve Calisto, 
Calisto’nun cennete yükselmesini kutlarlar. 

FFF   

Mezo-Soprano BESTE KALENDER Koerner Hall’deki 
Debüsü ile Kanada’daki 4üncü başrolünü büyük bir 
başarı ile sürdürdü.  Cavalli’nin La Calisto 
Operası’nda Endimione rolünü oynayan genç 
sanatçımız: ”Opera benim DNA’mde var” diyor.  

Photography: Nicola Betts 



Page 24 Volume 6, Issue 38 

BESTE KALENDER ile 

 
 
 
ravo Beste!.  Sizin ile gurur duyuyoruz! 

 
Sizi sahnede perilerin arasında ararken 
karşımıza “Pantolon rolü”nde çıktınız.  
Koerner Hall Debüsü olarak bu olağanüstü 
rolü üstlenirken kendinizi nasıl hissettiniz?  
Biraz çekingenlik oldumu? 
 
Mezzo Soprano’ların oynadığı, 
onların üzerlerine giydirilen belli 
başlı karakterler var; çingene rolleri, 
cadı rolleri, erkek roller gibi… Bu 
benim ilk oynadığım erkek rolü 
değildi.  Bu sebeple bir çekingenlik 
oldu diyemem.  Daha önce 
oynadığım rollerden, Rossini’nin 
Tancredi Operası’ndaki Tancredi, bir 
erkek savaşçı rolüydü.  Handel’in 
Orlando Operası var. “Orlando” baş 
karakterini oynamıştım. O da gene 
bir savaşçı erkek rolü. Figaro’nun 
Düğünü’nde  Cherubino rolünü 
oynadım.  Nisan’ın 22’sinde tekrar 
oynayacağım. 
 
Toronto’da mı oynayacaksınız? 
 
Evet, burada oynayacağım.   
Endimione oynadığım erkek karakterlerinin 
dördüncüsü. Şimdi, kadın karakterlerde olduğu gibi 
erkek karakterlerde de farklılıklar var. Cherubino 
genç bir ergendi. Tancredi ve Orlando savaşçı 
karakterlerdi ama yaşadıkları dönem farklı idi. 
Tancredi’ nin hikayesi tarih, Orlando’nun ki ise 
Yunan mitolojisi kaynaklı idi. Endimione’nin 
karakterinde ise tarih ve mitoloji iç içe girdi hoş bir 
harman ortaya çıktı. Produksiyonumuzun dönemini 
“Edwardian Times” olarak aldık. 1901-1910 yılları 
oluyor Edwardian time.  Ayrıca da bir TV Show var; 
“Downtown Abbey” bilmiyorum hiç rastladınız mı. 
Stage Manager’ımız La Calisto Operası 
karakterlerinin giyiniş ve davranış şekillerinin 
dizinin karekterlerine çok benzediğini söyledi.  Biz 
de produksiyona dahil bütün şancılar olarak diziyi 
takibe aldık. Yani bu produksiyon sayesinde 
televizyon kültürümüzün de geliştiğini 

söyleyebilirim.  
 
La Calisto’ da benim oynadığım karakter olan 
Endimione bir çoban. Fakat aynı zamanda ay ve 
bekaret tanrıçası Diana’ya o kadar aşık ki, Ay 

tanrıçasını simgeleyen ay’ı yıldızları her an 
görebilmek için gökyüzüne bakmaktan çobanlığını 

yapamıyor. Yıldızlarda benliğini kaybediyor, daha 
sonra bu aşırı aşk onu şair yapıyor. 

Leyla ile Mecnun gibi, bir sufi gibi. 
Hani tanrı tanrı deyince yerdekini 

bilmiyor, göktekinde kayboluyor. 
Öyle kayboluyorki bu herşeyi 

unutmaya yetiyor. O kadar romantik 
bir karakter. Yayınlanan önceki 

produksiyonları düşündüğümde bu 
karakterin daha çok  kırılgan bir 

erkek rolü olarak oynandığını 
söyleyebilirim.  Ama bu 

produksiyondaki Endimione çok 
daha güçlü bir erkekti. Zaman oldu, 
işkence görünce biraz ağladı ama 

dünyevi güzelliklerin, ve dünyevi 
arzuların daha farkında olan, daha 

erkeksi bir karakterdi. Tabii bunları 
öğrenmek, karakteri oluşturmak biraz zaman aldı. 

Uzun bir süre araştırma yaptım. Mitoloji hakkında, 
bu iki kişi arasındaki dinamizm hakkında, nasıl bir 

bağlantı, etkileşim var, biraz zaman aldı, ama 
sonuçta çok mutlu oldum ve sonuç gerçekten içime 

sindi. 
 

Müzik tahsilinizin yanısıra Psikoloji’de Master 
yapmışsınız.  Her iki disiplin de uzun saatler 
çalışmak gerektiriyor.  Çok yoğun bir çalışma 
temposu.  Bir de Đtalyanca aryaların ezberi.  
Bütün bunları günlük hayatınızda nasıl 
dengeliyorsunuz?  
 
Ben buraya gelirken Toronto Üniversitesi’nden 
Master’a kabul aldım.  Ben, Đstanbul Üniversitesi 
Konservatuarı’nı ve Boğaziçi Üniversitesi’ni aynı 
anda okudum.  Aynı anda okumam için, lisans 
bölümünü kazandığım Konservatuarı yarı 

BBB   

Photography: Nicola Betts 

La Calisto 
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zamanlı diploma programına çevirmem gerekti.  
Benim iki okulu da kazandığım sene konserva-
tuvardaki şan hocam ve Đstanbul Devlet Operası 
solist sanatçısı sevgili Ayşe Sezerman Ünel dedi ki: 
“Beste’cim, Boğaziçi’ni kazanmışken git”.  Kendisi 
de de Boğaziçi’nin işletme bölümü mezunudur.  
Konservatuarı yarı zamanlı Đstanbul’da okuyup, 
opera eğitimine Amerika’da devam etmiştir. Dedi ki 
sen bu dereceni kullanacaksın, iyi de bir derece 
almaya bak. Bu dereceni kullan, Amerika’ya veya 
Kanada’ya git, orda devam et, ben Türkiye’de 
operanın geleceğini çok iyi görmüyorum. Ve senin 
de çok büyük bir potensiyelin var. 18 yaşındaydım.  
Ben ağlıyorum. Hayır dedim, ben bir tek konserva-
tuara gireceğim.  Ben bunu hayal ettim küçüklü-
ümden beri.  Beste dedi: “Kızım bak, çok başa-
rılısın, yurt dışına çıkman lazım onu söylüyorum.  
Ondan sonra ben Boğaziçi’ni kabul ettim. Ailem de 
Ayşe Hocam gibi düşünüyorlardı.   
 

en konservatuarın lisans sınavına girdiğim 
zaman, belgelerimi sınav esnasında gözden 
geçirdiler, yüzde birlik dilimin içinde olduğu-
mu görünce sen bizimle dalga mı geçiyorsun, 

sen üniversiteye git dediler. Ben bir ses sanatçısı 
olacağım dedim.  Ben bir Leyla Gencer olacağım. 
Beni almıyormusunuz?  Neyse, beni zar zor ikna 
ettiler.  Boğaziçi’ne de gideceksin, bunu da yapa-
caksın.  Söz veriyoruz, sana tam zamanlı öğrenci 
muamelesi yapacağız.  Piyano dersleri de vereceğiz, 
teorik dersleri de alacaksın.  Bu anlamda konserva-
tuarın en değerli solfej ve armoni hocalarından 
Duygu Ünal’ın ve Ercan Keseroğlu’nun üzerimde 
emekleri büyük olmuştur. Tabii ben Boğaziçi’nde 
alabileceğim kültür derslerinden bi haberim, 
Boğaziçi’ne bir gittim ki, ayrıca jaz dersi, sinema 
dersi, teori dersi… Bütün bu dersleri almak mümkün 
ve gerçekten Boğaziçi bu anlamda da beni çok 
güzel yetiştirdi…  Neyse, mezun oldum, çok şükür 
okulu çok güzel bir şekilde bitirdim.  Bölüm birincisi 
olarak mezun oldum ve Rektörlük ödülü aldım.  
 
U of T’den yüksek lisans programına kabulümü 
alınca herkese şunu söyledim: “Gidiyorum, ben 
sadece müzik bilen bir insan değil, başka branş-
larda da kendini yetiştiren bir insan olmak istiyo-
rum”. Çünkü sesin gelişmesi zaman alan bir şey. 
Özellikle büyük sesler için biraz zaman vermeniz 
gerekiyor kendinize.  O zaman sürecinde de bir 
tane hayatınız var. Doldurabileceğiniz kadar güzel 

şeylerle doldurmanız en güzeli.  Ben dedim ki 
gideceğim, gittiğim anda çok iyi bir hoca bulacağım, 
kendimi kabul ettireceğim, ve hemen çalışmaya da 
başlayacağım. Sesime gerekli zamanı verip Psikoloji 
doktorasıyla da kendimi geliştirmeye, düşünmeye, 
araştırmaya devam edecegim.  

 
oronto’ya geldim. Geldiğimin ertesi günü Jean 
MacPhail hocamın CV’sini gördüm.  
Metropolitandaki Đsabel Bayrakdarian’ın hocası 

falan olduğunu hiç bilmiyorum. Ama içime güzel bir 
his doğdu.  Ben, güzel birşeyler yapacağım bu hoca 
ile diye düşündüm.  E-mail attım, cevap gelmedi.  
Ben de kendisinin Toronto Üniversitesi Müzik 
Fakültesi’nde öğretim görevlisi olduğunu biliyorum.  
Baktım, U of T Müzik Fakülte-si’nde bir öğle vakti 
resitali var. Dedim ki bütün hocalar burda olur, 
kesinlikle. Gittim oraya, oradaki öğrencilerle biraz 
hoş beş sohbet ettikten sonra, sordum, Jean 
MacPhail hangisi? Gösterdiler. Dedim, böyle, böyle 
ben Türkiye’den geldim. Opera benim yaşam 
amacım. Ben bu hoca’ya e-mail attım, muhtemelen 
çok meşguldü cevap veremedi. Muhtemelen dediler. 
Sonra ben bir ara, Ms. MacPhail’in boş bir anını 
yakalayıp, Jean MacPhail değilmi? Dedim, evet 
dedi.  Ben size e-mail atmıştım dedim, ben 
Türkiye’den geliyorum.  A dedi, sen şu doktora 
öğrencisisin.  Evet dedim, ben size e-mail atmıştım 
cevap vermediniz.  Muhtemelen çok meşgulsünüz 
şu anda ama bu benim için hayat-mamat meselesi. 
Benim artık gözlerden tane tane yaşlar süzülüyor… 
Siz bilmiyorsunuz, benim 5 yaşından beri büyük bir 
hayalim, ben bütün planlarımı bu doğrultuda 
yaptım dedim. Senin için ne kadar önemli olduğunu 
görebiliyorum, evime gel seni dinleyeceğim 
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dedi.  Evine gittim. Beni dinledi ve tamam, sen 
benim öğrencimsin artık, bir yere bırakmıyorum 
seni dedi. 
 
Azim ve ilerleme konusunda Đsabel Bayrakdarian ile 
çok benzetir beni. Neyse, ilk sene hem master’ımı 
yapıyordum, hem de operalarda büyük roller alma-
ya başladım.  Đlk oynadığım rol Tancredi idi.  Birden 
çok büyük bir rolü üstlenmiş oldum. 23 yaşındayım, 
yeni gelmişim Toronto’ya, bir tek akrabam yok, 
hem okula adapte olmaya çalışıyorum, hem bu rolü 
çalışıyorum. Galiba insan genç olunca gözü biraz 
kara oluyor.  Ben herşeyi yaparım diyorsunuz.  Đşin 
içine girince birazcık eyvah.. eyvah.. eyvah.. diye 
panikleniliyor ama içten içe gene de biliyorsunuz 
kendinize inancınız bitmedikçe imkansız diye bir şey 
yok.  Leyla Gencer’in, Maria Callas’ın hayatlarına 
bakınca da görüyorum ki hiç kimsenin hayatı çok 
kolay olmamış. Hiç kimseye altın tepsilerde birşey-
ler sunulmamış.  Ben bu işe başımı koydum, bunu 
başaracağım dedim. Ve çok da güzel oldu.  Đlk defa 
bir erkek rolü oynadım ve gayet iyi hissettim o 
rolde kendimi.  Buradaki dostlarım bana büyük 
destek oldu bu süre içerisinde.  Ailem de 
Türkiye’den destek oldular. Çok sevdiğim bir aile 
dostumuz var; Sema Ocakçıoğlu.  Kendisi ilk 
Tancredi performansıma gelerek beni çok mutlu 
etti. 
 
Kendisi Toronto’da mı? 
 
Hayır ama hep Türkiye’den gelir beni izlemeye. 
Sema Hanım çok değerli, sanata ve sanatçıya çok 
değer veren, bir çok öğrenciye destek veren bir 
kişi. O beni hiç bir zaman yalnız bırakmadı. 
Ottawa’ya Carmen’ime de geldi. Böyle destekleyen 
insanlar oldukça, benim de şevkim, mutluluğum 
artıyor açıkcası. 
 
Neyse biraz geri saralım zamanı. Master’ı bitirdim. 
Bir yandan doktora’ya devam ediyor bir yandan da 
başka operalarda oynuyordum. Çok yoruluyordum 
bazen uyumuyordum ama sorgulamıyordum hiç bir 
şeyi. Artık doktoramın ikinci senesinden sonra ben 
Carmen rolü teklifini alınca, Jean MacPhail’de şöyle 
dedi: “Beste çok iyi işler çıkarıyorsun lakin artık 
bütün vaktini ve enerjini operaya verme zamanın 
geldi.  Bu rol teklifi sana bu haberi veriyor. Glenn 
Gould School’da Kanada ve Amerika’nın en iyileri ile 
tanışma, beraber çalışma fırsatın olacak. Lütfen 

konservatuarın yüksek lisans programlarına 
başvur.” Başvurdum, doktora danışmanım Beste 
dedi, psikoloji’de bizim gibi bir sürü araştırmacı var. 
Bu çok önemli bir yetenek, sen Opera’nın yüksek 
lisansı’na devam et.  
Ben buraya gelirken operaya devam edeceğim, 
hayatımı opera sanatını icra ederek devam 
ettireceğim diye bir planım vardı ama açıkcası 
PhD’yi yarım bırakacağım diye bir düşüncem de 
yoktu.  Đkisini beraber yapmaya çalışırım doktora 

bitince tamamen operada devam ederim dedim 
ama şöyle diyeyim, ben dokuz yaşımdan beri on 
tane işi bir arada yürütmeye çalışıyorum. Opera 
korolarında söylemek olsun, piyano dersleri, kendi 
derslerim ve bir seyi yüzeyde yapmak istemedim.  
Okulda bir şey yapıyorsam birinci olayım.  Şunu 
yapıyorsam en iyisi olayım.  Hep o şekilde bir 
tarafım vardı, bu da çok yıpratıcı oluyor. Çok iyi 
hatırlıyorum, Boğaziçi’nde bir creative writing 
dersimiz vardı, orada Meltem Gürle, şu anda da 
köşe yazarlığı da yapıyor, hocamdı. Bir gün 
Beste’cim dedi, Meltem Gürle: “Gün gelecek yol 
ayrımına geleceksin, yol seçeceksin”.  Hocam yahu 
olurmu ben hepsini yaparım dedim. Seçeceksin, 
bak göreceksin dedi.  Şu anda o ayrıma geldim. 
Baktım o iş yarım, bu iş yarım olacak, hayır dedim, 
ben Metropolitan’da söylemek istiyorum. Yolumu 
seçtim ve şu an burslu olarak Glenn Gould’da şan 
performansı üzerine yüksek lisans yapıyor ve çok 
önemli hocalarla sanatçılarla çalışmalarımı 
sürdürüyorum. Tabii bir yandan konser ve resitaller 
de devam ediyor. 
Biraz da kendinize zaman ayırsanız 
Bu benim kendime zaman ayırış şeklim aslında.  
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Bu şekilde çok mutlu oluyorum ben, farklı farklı 
karakterler, hiç sıradan bir yaşamım yok.  Beste 
rengarenk bir hayat yaşıyor.  Bazen erkek oluyor, 
bazen kadın oluyor.  Bazen cadı oluyor.  Bazen se 
yaşlı bir aristocrat. 
 
En çok hangisini olmak hoşunuza gidiyor? 
 
Özgür Çingene! Carmen! Hatta bir kaç sene hocam 
Ayşe hanım, beni soprano olarak çalıştırdı.  Derken 
bir gün elime 
Cherubino’nun “Voi che 
sapete” aryasını verdi.  
Ben aryayı söyledikten 
sonra, hayırlı olsun 
Beste’cim dedi.  Seni 
resmi olarak Mezzo ilan 
ediyorum.  Ben, 
studio’nun ortasında 
artık flamenko karışık, 
göbek dansı şeklinde 
oynadığımı 
hatırlıyorum, ben 
Carmen olacağım 
diye… Çok mutlu 
olmuştum.  Carmen rolu benim gözümde bir 
Mezzo’nun oynayabileceği en büyük en gösterişli 
roldü.  Hala da öyledir.  Allah bu rolü bana genç 
yaşta oynama şansı verdiği için hep şükrederim.   
 
Opera göründüğü kadarı ile çok zor bir müzik 
dalı.  Aynı zamanda çok da komplike.  Bu dalı 
seçmeye nasıl karar verdiniz?  En zorlayıcı 
yanı ne idi? 
 
Opera benim DNA’mde var galiba. Beş yaşındamı-
yım, altı yaşındamıyım, hatırlamıyorum, sadece 
görüntüyü hatırlıyorum.  Bir Pazar günü annem 
babam TRT’de Hikmet Şimsek Pazar konserlerini 
izliyorlar. Ben de onlarla oturuyorum. Bir kadın var 
böyle kocaman kırmızı kıyafetli, böyle, o ana kadar 
hayatımda duyduğum en güzel sesleri çıkarıyor.  
Ben, bu olacağım demişim. O kadar doğal gelişti ki 
ben hayatımda hiçbir zaman gelecekte ne olacağım 
sorusunu cevaplamaya bile gerek duymadım.  
Herşey kendi kendine gelişti işte. Sekiz yaşında 
okulda müsamerelerde söylemek, dokuz yaşında 
Kültür Bakanlığı’nın “Çok Sesli Çocuk Korosu”nda 
solist olmak, Antalya’da “Gençlik ve Yetişkinler 

Korosu”nda solist olmak, konservatuar, başka 
konserler, bu hep belliydi.  
 
Büyürken evinizde çok müzik varmıydı?  Şarkı 
söylemek ile ilgili ilk anınızı bizimle 
paylaşırmısınız? 
 
Büyürken evde hep müzik vardı. Babacığım 
ortaokul ve liseyi parasız yatılıda okumuş bir 
yandan da kendi kendine bir çok enstrumanı 

çalmayı öğren-miş, kendi 
orkestrasını kurmuş. Babam, 
bir yandan banka’da çalışırken 
bir yandan da orkestrada solist 
olarak çalışıp, hem orkestrayı 
hem de bankayı birlikte 
yürütmüş.  Daha sonra ben on-
onbir yaşımda iken babam 
turizm sektöründen bir teklif 
alıyor ve biz Ankara’dan 
Antalya’ya taşını-yoruz.  Ben üç 
yaşımdan beri hiç çocuk şarkısı 
söylediğimi hatırlamıyorum.  
Kayahan, Nilüfer şarkıları.. 
Bizim evde her türlü müzik 

dinlenirdi, ama opera yahut klasik müzik ailemizin 
en gözde müzik türü idi diyemem. 
 
Anne-babanızın müziği meslek edinmenizde 
etkileri - tepkileri oldumu? 
 
Bendeki yetenek ortaya çıkmaya başlayınca kimse 
şok olmadı. Babamın da annemin de sesleri çok 
güzeldir. Sadece babam şunu söyledi: “Bana, bu 
yolu gösteren kimse olmadı, kızım sen ikiye üçe 
bölünme.  Konservatuara devam et, sen bizim 
primadonna’mız ol” dedi.  Sonra ben Anadolu Lisesi 
sınavlarını kazanıp, dersanelerden burs almaya 
başlayınca: “Kızım artık burs almışsın, git bari ayıp 
olmasın” dedi.  Annem de babam da ilkokuldan 
itibaren, ortaokul-dan itibaren konservatuara 
gitmem için hayır diyecek insanlar değildi.  
Kesinlikle.  Anneciğim karnı burnunda çok taşımıştır 
beni piyano derslerine koro provalarına. Müzikle 
doğdum, ben annemin karnında iken babam gitar 
çalarmış annemin karnının üstünde.  Anne ve baba-
mın yanında, tesadüfen Hikmet Şimsek’in progra-
mını izlediğim esnada, sadece bir şey tetikledi; 
Allah beni bu iş için yarattı diyorum sadece. 
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Öğretmenlerinizden 
nasıl bir yardım aldınız?  
Sizi yönlendirmede 
büyük rolü olan öğret-
menlerinizden bahse-
dermisiniz? 
 
Öğretmenlerimden dedi-
ğim gibi, Kültür Bakanlığı-
nın “Çok Sesli Çocuk 
korosu”nu yöneten 
Saadettin ve Sevim Ünal.  
Sadettin Bey, Gazi Üniversitesi Müzik Bölümü, 
bölüm başkanı idi o dönemde.  Antalya’ya giderken 
babam beni orada sana piano alacağız diye kandır-
maya çalışıyor, babama: “Bu kızı bana ver, bizim 
evde iki tane piona var..” demişti.  
 
Ayrıca, Ayşe Sezerman Ünel, kendisi ben 18 
yaşında iken bütün bu planları programları yapan, 
kızım, puanları yüksek tut sen Amerika’ya 
Kanada’ya gideceksin diyen insan. Onun dışında, 
Jean MacPhail, şu anki şan hocam ve bir de psiko-
loji doktorası esnasındaki superviser’ım  
Sandra E. Trehub, bana çok destek oldular.  
 
Etkisinde kaldığınız ses sanatçıları oldu mu? 
 
Jennifer Lamore. Jennifer Lamore hala çok iyi bir 
mezzo-sopranodur. Ses renklerimizin birbirine çok 
benzediğini söylerler.  Bir de Cosotto var.  Fiorenza 
Cossotto, Callas döneminden bir mezo-sopranodur. 
Onun ile de ses rengimin çok benzediğini söylerler.  
 
Opera sanatçısı olmak isteyen çocuklarımıza 
ve gençlerimize neler önerirsiniz?  Bu 
mesleğin zorlukları ve ödülleri nelerdir? 
 
Đstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuar’ı eski 
bölüm başkanı Çiçek Kurra Kanter  şöyle derdi: 
“Filin derisi.. bülbülün sesi..”.  Kesinlikle önce şuna 
karar verecekler: Bu işi ne kadar çok istiyorlar. 
Çünki kısa dönemde getirileri çok olan bir meslek 
değildir.  Mesela, çok yollardan geçmesi gerekiyor. 
Şunu öneririm: Bu işin başında iken ayaklarını 
sağlam yere basmalı, mutlaka ellerinde başka bir 
cevher daha olsun ki, seslerini geliştirdikleri süre 
içerisinde kendilerini kötü his-setmesinler.  Ben 

tabii sadece psikoloji gibi bir 
alandan bahset-miyorum, bu bir 
enstrumanda kendini geliştirmek 
olabilir, başka bir sanat kolu 
olabilir, eleştirmenlik, tarih, dil 
bilimleri gibi hayal güçlerini, 
yaratıcılık-larını, sanatçı 
kişiliklerini geliş-tirecek başka 
bir şey de olabilir. Ve hiç bir şey 
vazgeçmek için bir neden, bir 
bahane olmamalı. Gerçekten çok 
istiyorlarsa sonu-na kadar 
dayanmalarını öneririm. Bu işin 

en büyük zorluğu, bir sürü opera yorumcusu lakin 
az sayıda opera sahnesi olması. Hiç kimse bu işe 
işte ben kenarda küçük bir şey söylerim diye 
başlamıyor. Herkes çok büyük hedeflerle kendilerini 
sahneye atıyor.  Rekabet zorlu. Sabır, azim ve 
metanet geleceğin divalarının en yakın dostları 
olacaktır. 
 
Opera’yı meslek olarak düşünmeyenlere de gelip 
izlemelerini opera’ya operetta’ya bir şans vermele-
rini öneririm, çok keyif alacaklarından eminim. 
 
Ödüllenme, performanslar sonrası seyircilerden 
aldığınız o alkışlar, bravoların dışında onların yüzle-
rinde, gözlerinde gördüğünüz o pırıltı ile oluyor. 
Yani siz, insanlarla bir şeyler paylaşıp, onları mutlu 
ettiğiniz için mutlu oluyorsunuz, çünki siz kendiniz 
için sanat yapmıyorsunuz.  Siz, insanlara bir şeyler 
vermek, bir şeyler paylaşmak için söylüyorsunuz.  
Karşılıklı bir alış-veriş var orada.  Ve o aslında çok 
içten bir alış-veriş. Özellikle bu işleri çok sevenler, 
bu işi paylaşmak için gelenler bütün sevgileri ile 
geliyorlar. En büyük ödül, insanlarla hiç bir zorluğu 
olmadan iletişimde bulunmak o anda müzik 
üzerinden. Ve müzik o kadar güzel bir dil ki, 
Libretto’yu hangi dilde söylerseniz söyleyin, Rusça, 
Türkce, Đngilizce, Đtalyanca, Fransızca, genede 
insanlara duygularınızı anlatabiliyorsunuz.  Đnsanlar 
size kalplerini açıyor. Ön yargısız. Kim olduğunuzu 
bilmiyorlar, sizi o sekilde kabul ediyorlar.  Mesleğim 
sayesinde tanıştığım sevgi dolu kalpler ve 
gülümsemeler benim en büyük ödülüm.  
Bu röportaj için size çok teşekkür ediyor, ve 
çok büyük başarılar diliyorum.  Sizi MET’de 
izlemek üzere.. 

 - Evnur Taran 
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“Gelişim Psikolojisi” Seminerleri (3’üncüsü) Toronto Toplum Haberleri 

 

ürk Toplum Merkezi’nin, Uzman Çocuk 
Psikoloğu Sevda Akıllı ile birlikte düzenlediği 

“Çocuk Gelişim Seminerleri”nin üçüncüsünü 15 
Nisan tarihinde Yonge and Eglinton'daki Northern 
District library'de izledik. Minik çocuklar, yaş 
gruplarına göre kendilerine verilen oyuncak ve 
eğitim malzemeleri ile oynarlarken genç anne-
babalar da Sevda Akıllı’yı soru yağmuruna tuttular.  
Toplantının bir diğer ilginç tarafı, genç anne-
babaların yanı sıra, bir-kaç büyükannenin de 
toplantıya katılmaları idi.  

Bu çok yararlı toplum 
faaliyetini 
sürdürmeye kararlı 
olan Türk Toplum 
Merkezi ve Psikolog 
Sevda Akıllı, anne ve 
babaların çocuklarının 
gelişimi ile ilgili 

ihtiyaç duydukları konularda ücretsiz bir uzmandan 
yardım alabilmeleri amacı ile bir de yahoo sitesi 
kurmuşlar.  Bu siteye üye olan genç aileler 
sorularını genel olarak yahoo grubunda 
paylaşabilecek veya özel soruları için Sevda Akıllı ile 
direk iletişime geçebilecekler:  http://
groups.yahoo.com/group/
tchcc_cocuklu_aileler   

Gelecekteki seminerlerin programları ve Türk 
Toplum Merkezinin diğer faaliyetleri hakkında bilgi 
edinmek için web sitelerini ziyaret edebilirsiniz:  
www.turkishcommunitycentre.org  
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Sevda Akıllı ile 

 

zmanlık bilgilerini bu sayımızdan itibaren 
Telve okuyucuları ile de paylaşacak olan 
genç idealist psikoloğumuz Sevda Akıllı ile 

kısa bir söyleşi:  

“Developmental Psychology – Gelişim 
Psikolojisi” terimini son yıllarda çok duymaya 
başladık. Doğumdan itibaren okul öncesi 
eğitime, yetişkin döneme ve iş dünyasına 
kadar çok geniş bir alanda uygulanıyor. Bize 
bu terimi açıklarmısınız? 

Gelişim Psikolojisi, psikolojinin insan gelişimiyle 
ilginenen alanıdır. Doğumdan başlayarak insan 
hayatı boyunca hayatın farklı aşamalarındaki insan 
gelişimini inceler.  Gelişim psikolojisinin sosyal 
gelişim, duygusal gelişim, zihinsel gelişim, fiziksel 
gelişim ve dil gelişimi gibi pek çok farklı alanı 
vardır. Öncelikle bebek ve çocuk gelişimi ile 
başlayan alanımız artık sizin de belirttiğiniz gibi 
ergenlik, erken ve geç yetişkinlik gibi değişik yaş 
gruplarını da kapsamaktadır. Gelişim psikolojisi 
eğitim psikolojisi, klinik psikoloji ve bilimsel 
psikoloji gibi psikolojinin farklı alanları ile çok 
yakından alakalıdır. Gelişim psikolojisini kısaca 
hayatın her dönemindeki insan gelişimini inceleyen 
bilim dalı olarak açıklayabiliriz.         

Sizin uzmanlık konunuz 0-8 yaş arası galiba.  
Bu yaşlara uygulanan gelişim psikolojisinin 
diğer çocuk psikolojisi konularından ayrıcalığı 
nedir? 

Benim uzmanlık alanım aslında erken çocukluk. 
Master tezimi okul öncesi ve okul çağındaki 
çocukların konuşmada perspektif alma becerileri 
üzerine yaptım. Doktora tezimde okul öncesi 
çocukların dil becerilerini inceliyorum. Aynı 
zamanda yine okul öncesi çocuklarda yalan söyleme 
gibi konularda araştırmalar yaptım.  Lisans 
eğitimimin parçası olarak ODTÜ’de, Koç 
Üniversite’sindeki masterımda ve Queen’s 
Üniversitesi’ndeki doktoramda çocuk gelişimi 
üzerine pek çok ders aldım. Dolayısıyla uzmanlık 
alanım çocuklukta tipik ve tipik olmayan gelişimsel 
sürecler üzerine. Gelişim psikolojisini diğer psikoloji 
dallarından ayıran en büyük özelliği insan 
gelişimindeki sürecleri detaylı olarak incelemesidir. 
Dolayısıyla, gelişimde tipik olan ve olmayan 

davranışları bir gelişim psikoloğu ayırt eder, tipik 
olmayan davranışlara nasıl müdahale edileceğini 
bilir. Örneğin, 4 yaşında bir çocuğun yalan 
söylemeye başlaması, küçük yalanlar söylemesi 
tipik bir çocukluk davranışıdır. Ya da 1 yaşındaki bir 
çocuğun ısırması, saç çekmesi de öyle.  Bir gelişim 
psikoloğu, bu tarz davranışların ne zaman sorun 
yaratıp patolojik olarak kategorize edileceğini bilir. 
Buna değişik gelişim dönemlerinde yani değişik 
yaştaki çocuklarda nasıl müdahale edilmesi 
gerektiğini de bilir ve ona göre davranır.     

Sizin bir uzman olarak bu kavram içinde 
geliştirdiğiniz bir metodunuz var mı?  

Ben çocukları ya da aileleri yönlendirirken 
yaklaşımımı çocuğun gelişimsel seviyesini göz 
önüne alarak belirliyorum. Örneğin, 2 yaşındaki bir 
çocuğun vurma, ısırma ya da ittirme gibi 
davranışlarına müdahele ile 3 yaşındaki bir çocuğun 
bu tarz davranışlarına müdahale etme arasında 
büyük farklar olmalı. Çünkü dil gelişimini ve zihinsel 
gelişimi düşündüğümüzde, 2 ve 3 yaş arasında 
çocuğun uyarıları anlama seviyesi oldukça farklıdır.  
Ayrıca, ben aileler ile iletişimimde ‘one-size-fits-all’ 
gibi, genel-geçer tavsiyelerde bulunmayı doğru 
bulmuyorum.  Her çocuk farklıdır.  Her aile farklıdır. 
Dolayısıyla, çocuğu ve aileyi değerlendirirken ailenin 
değerleri, anne-babanın amaçları, çocuğun mizacı, 
anne-babanın mizaci, ailenin eğitim durumu gibi 
pek çok faktörü göz önüne alıyorum. Gelişim 
psikolojisi çok dinamik, hızla büyüyen bir alan. Ben 
uzman olarak, literatürü yakından takip edip, 
yaklaşımımı çocuk gelişiminde yapılan bilimsel 
araştırmalara dayandırmanın gerekliliğine 
inanıyorum ve kendi profesyonel hayatımda 
verdiğim eğitimleri bunlara dayandırıyorum.   

Şimdiye kadar Türk Toplum Merkezi ile birlikte 
Toronto’da seminerler verdiniz. Burada 
bulunan ailelerden en sık hangi konularda 
sorular alıyorsunuz? 

n çok sorulan sorulardan biri dil öğretimi 
konusunda. Pek çok aile Türkçe öğretip 
öğretmemekte kararsız kalabiliyor. Çocuğuyla 

Türkçe konuşursa çocuğun da aksanı olacağını, 
dolayısıyla okulda ve sonraki hayatında zorluk 

UUU   
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Sevda Akıllı Đle 

çekebileceğini düşünüyor.  Aslında, bu sorunun 
sıklığından dolayı ilk seminerimizi çocuklarda dil 
gelişimi üzerine yapmıştık. Bu ay da Telve’de bu 
konu ile ilgili yazacağım. Kısaca şunu 
söyleyebilirim: Ben bir dil gelişim uzmanı olarak 
tüm Türk ailelerin çocuklarına Türkçe öğretmelerini 
destekliyorum.  Detaylı olarak bilgi edinmek isteyen 
okuyucularımız bu ayki yazımı okuyabilirler. Başka 
çok sık sorulan sorular da, genelde disiplin ile ilgili 
sorular oluyor. Çocuklar kavga ettiklerinde ya da 
istenmeyen davranışlar gösterdiklerinde nasıl 
müdahale edelim gibi. Burada da, bir önceki soruda 
belirttiğim gibi çocukların gelişimsel seviyesini göz 
önüne alarak ailelere yönlendirmelerde 
bulunuyorum.  Ayrıca konusu gelmişken şunu da 
hemen belirteyim: Türk Toplum Merkezi olarak biz 
bir e-mail grubu kurduk. Grubumuzun amacı, 
Kanada’da yaşayan çocuklu Türk aileler arasında 
iletişimi kolaylaştırmak, ailelerin bir uzmandan ve 
birbirlerinden destek almalarını sağlamak.  

Üye olmak isteyen aileler http://
groups.yahoo.com/group/
tchcc_cocuklu_aileler  linkini takip edip 
grubumuza üye olabilir, istedikleri soruları gruba ya 
da bana sorabilirler.  

Bana bu güzel imkanı sağladığınız için size çok 
teşekkür ederim.   

Sayın Sevda Akıllı, Türk Toplum Merkezi ile 
birlikte hazırladığınız bu program serisi 
gerçekten Toronto’daki genç toplumumuz için 
bir çok yönden çok yararlı; hem genç anne 
babaların bilgilendirilmesi, hem tanışmaları, 
hem de minik çocuklarımızın küçük yaşlarda 
Türk arkadaşlar edinmeleri.. Çok faydalı bir 
toplum görevi yapıyorsunuz. Sizi kutluyoruz!  

- Evnur Taran 

Turkish Society of Canada Scholarship 

Written by Pelin Kaya 
 

 

he Turkish Society of 
Canada (TSC), a non-for-profit 
organization, founded in 2006 to 
promote public awareness, 
appreciation and enjoyment of 
Turkish culture.  In 2011, the TSC in cooperation 
with York University developed the Turkish Society 
of Canada Scholarship Award. 

I had the pleasure of sitting down to speak with 
Rona El-Bakri, a 20 year old Kinesiology student at 
York University and the recipient of the first TSC 
Scholarship Award. 

Rona is actually Lebanese by origin but was born 
and raised in Toronto.  She speaks fluent Arabic, 
English, French and Italian. After spending a 
semester abroad at Istanbul’s Bosphorus (Bogazici) 
University, she has also picked up a few Turkish 

words! 

Rona applied to the York University exchange 
program in the Summer of 2011 after deciding she 
wanted to do something exciting and memorable. 
After briefly reviewing the list of exchange schools 
that were available, she made the spontaneous 
decision to go to Istanbul, Turkey. Soon after, she 
began the difficult task of presenting her desire to 
study in a foreign country to her parents. It wasn’t 
easy, she says. Convincing her father took a lot of 
time, but he was comforted by the fact it was 
Muslim country. Rona is no stranger to travel; 
having traveled back and forth to Lebanon several 
times to visit relatives and friends, and traveling to 
places like Italy, to develop her language skills. 

Rona remembers the feeling of her first day in 
Istanbul. The language barrier made it very difficult 
for her to communicate with anyone. She had not 
done any research on the country so she really did 
not know what to expect! At that point, she had 
doubts about having decided to do the exchange. 

TTT   
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However, those were the first and last she had on 
her entire trip. The moment she saw the view of 
the Bosphorus Strait from the University, she knew 
she had made the right decision. All her worries 
and fears subsided. Soon after, she 
met other students also doing 
exchanges from other parts of the 
world like the UK and Germany. 

Over a period of one semester, three 
months starting from September and 
ending in December, Rona was 
unavoidably infused with Turkish 
culture and information. She met 
many friends, both Turkish and 
International. She was exposed to 
Turkish food, personalities and 
politics. Some of her favourite foods 
included mussels (midye), kokorec 
and iskender. Her favorite television 
show became Ask-i Memnu. She 
became familiar with the very widespread 
passionate (and often heated) Mediterranean 
personality that afflicts most of us Turks and she 
learned how much we love our tea (cay)!  Her 

adventure took her to places like Bursa and 
Cappadocia. She became mesmerized with the 
landscape and beauty of the country. 

Rona explained that Istanbul is a 
world of its own; some people walk 
around in conservative dress while 
others dress freely in their 
comfortable t-shirts and shorts. She 
says she loved seeing this contrast. 
And of course traffic in Istanbul is 
unlike any other place in the world! 

Now, Rona is back in Toronto finishing 
up her school year and reminiscing 
about her short but memorable 
exchange to Turkey. She tells me, 
she loved it so much that one day she 

wants to live there. She is 
considering pursuing a Masters 
education in Istanbul. For all 
those, people considering doing 

an exchange, Rona highly recommends Turkey 
saying, “If you want culture, go to Turkey!” 

Rona El-Bakri, recipient of the first  
TSC Scholarship Award, in front of Hagia  
Sophia in Istanbul, Turkey. 

Turkish Society of Canada Scholarship 

Let’s Meet Pelin Kaya… 

Pelin Kaya was born in Istanbul and came to Canada when she was two and a half years old.  Pelin 
earned her Honours Bachelor of Science degree from University of Toronto in 2008.  As an ambition 
young woman, Pelin went on to earn her Regulatory Affairs diploma in 2009.  She has worked in the 
Regulatory and Pharmacoviligence areas in well known generic pharmaceutical companies.  Over the next 
month she will be transitioning into a new role in project management at a pharmaceutical marketing 
company. 
 
Pelin is a former President of the Turkish Students Association at the University of Toronto.  Pelin enjoys 
reading, dancing, yoga, volunteering, meeting new people and learning about different cultures.  Her 
love of cultures was apparent when she shared MC duties at the 2006 Carassagua Turkey Pavilion and 
the 2012 Children’s Day Festival. 
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oronto’lu müzik severler 20 Nisan 2012’de 
çok uzun zaman unutamayacakları bir Müzik 
gecesi yaşadılar. Turkish Society of 

Canada’nın, Toronto’daki Türkiye Başkonsolosluğu 
ile birlikte düzenlediği bu konserde seyirciler iki 
grup idi; Tanini Trio’yu yakından tanıyan ve konser 
gecesini sabırsızlıkla bekleyenler, diğeri de çok 
övgüyle bahsedilen bu grubu ilk defa dinlemek 
üzere gelenler. Turkish Society of Canada’dan bir 
kaç arkadaş konser hazırlıkları için akşamüstü 4’de 
konser yeri olan St. Simon-the-Apostle Anglican 
Church’e gittiğimizde bazı Tanini Trio severlerin 
7:30’da başlayacak konser için bizden önce gelmiş 
olduklarını gördük. Gerçek müzik sevgisi bu 
olmalıydı.   

Neyzen Bilgin Canaz, kanun sanatçısı Tahir 
Aydoğdu ve piyanist Hakan Ali Toker üçlüsünün, 
olağanüstü müzik yeteneklerinin yanısıra her birinin 
uluslararası başarıya ulaştıkları bir kariyer var. 
Kendi aralarında pekişmiş olan dostluk bağları 
kolayca 
dinleyicilerini 
de içine alıyor. 
Müziklerindeki 
amacın Doğu-
Batı kültürleri 
arasında köprü 
kurup, dünya 
barış ve 
dostluğunu 
güçlendirmek 
olduğunu 
vurgulayan Tanini Trio sürprizler ve duygu dolu idi. 
Örneğin sadece enstrumental bir konser beklerken 
kadife sesli solistleri Hülya Aydoğdu ile hep birlikte 
şarkı söyledik... Son derece renkli, hareketli ve 
kendilerine özgü bir grup. Yaptıkları müzik biz 
dinleyicileri o denli içine aldı ki, konserin bitmesini 
hiç istemedik.  

*** 

TANĐNĐ TRĐO ile: 

Tanini Trio ismi nasıl doğdu? Grubunuzun 

kuruluşunu anlatır mısınız? 

Hakan Toker: Tanini’nin kökeninde Tahir Aydoğdu, 
Hakan Ali Toker kanun-piyano ikilisi var. 2005 
yılında Tahir abiyle ben ikili resitaller vermeye 
başladık. Ben o zamanlar Amerika’da yaşıyordum. 
Fakat Türkiye’ye dönmeyi düşünüyordum. Onunla 
kurduğumuz birliktelik bu konuda beni motive eden 
olaylardan birisi oldu. Türkiye’ye döndükten sonra 
konserlerimize devam ettik. Yaklaşık bir yıl sonra 
neyzen Bilgin Canaz aramıza katıldı ve trio olduk. 

Grubun ismini 
de Bilgin 
Buldu! 
“Tını”dan 
geliyor ve Türk 
müziğinde 9 
komalık aralık 
anlamına 
geliyor. 

Repertuarınız, geniş bir coğrafya ve müzik 
tarihi açısından çok zengin ve biraz da 
komplike. Barok besteci Albinoni,  caz ve 
klasik müzik unsurları ile tangoya yeni bir 
kimlik veren Piazzolla, neo-barok besteci 
Giazotto ile Nihavend ve Kürdilihicazkâr saz 
semailerimiz… Đnteraktif doğaçlama ve de 
Longa Potpuri... Resim sanatında olsa idi buna 
kolayca kolaj derdik. Sizin müzik stiliniz ile 
bütün bu yabancılıklar kaynaşıyor ve çok akıcı 
bir repertuar ile karşılaşıyoruz.  Bu 
bütünlemeyi nasıl gerçekleştirdiniz? Repertuar 
çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz?  

Bilgin Canaz:  Bu bütünleme zaten bizim içimizde 
var olan bir sey. Asıl başlangıç noktası bu. Biz 
bütün kültürleri ve bütün müzikleri, insana dair ne 
varsa hepsini zaten kucaklıyoruz; kendi özel 
yaşamımızda da, kendi hayat duruşumuzda ve 
müziğe bakış açımızda da. Bizim için önemli olan 
melodi. Bu melodinin nerede ve kimin tarafından 
bestelendiği fark etmiyor, çünkü malzememiz; 
insan. Đnsandan insana biz köprü oluyoruz. Ve bu 
köprüyü kurarken hiç bir önyargı, hiç bir şart 
kafamızda oluşmadan sadece melodinin zenginliği 
ve o melodinin bizim müzikal yapımızla ve 
enstrumanlarımızla  bütünleşmesi çok önemli. O 

TANĐNĐ TRĐO TORONTO’da 
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yüzden, 
kalbimize 
dokunan şeyleri 
şöyle kendi 
kalbimizden 
geçirip başka 
kalplere 
dokunmak üzere 
gönderiyoruz.  

Hakan Toker:  Şunu da ekleyelim ki grup 
üyelerinin farklı alt yapıları var. Kanun ve ney 
sanatçılarımız Türk Müziği alt yapılı, piyanist olan 
bense klasik Batı müziği alt yapılıyım. Ancak 
hepimiz de birbirimizin alt yapılarına ilgi duyan 
insanlarız. Mesela Bilgin, Flamenko çalıyor; Tahir 
abi, senfoni orkestralarıyla konserler veriyor. Ben 
de klasik müziğin yanı sıra caz çalıyorum, Türk 
Müziği çalıyorum. Bu üyeler arasındaki 
farklı müzik türlerine olan ilgi de ister 
istemez bir araya geldiğimizde, türler arası 
bir kaynaşmaya dönüşüyor.  

Bilgin Canaz:  Aslında biz herhangi bir 
kategoriye girmiyoruz. Biz kategorisiziz. 

Sizce müzik sosyal ve politik mesajlar 
verme açısından ne derece etkileyici? 
Sizin dinleyiciye vermek istediğiniz 
mesaj nedir? 

Tahir Aydoğdu:  Müzik bunların her ikisini de çok 
etkili bir şekilde yapabilen bir araç. Ancak Tanini 
olarak, bizim dinleyiciye politik bir mesaj verme 
hedefimiz yok. Bizim vermek istediğimiz mesaj, 
esasında, Mevlana’nın mesajıyla uyuşuyor; 
insanların kardeşçe, barış içinde yaşamalarını 
istiyoruz. Bunu, insanları farklı müzik türleriyle 
kucaklaştırarak, konserlerde vurgulamaya 
çalışıyoruz. Mesela, konserlerimize hiç Türk Müziği 
dinlemeyen Batı müzikçiler ve hiç Batı müziği 
dinlemeyen Türk müzikçiler geliyor. Böylelikle 
değişik kesimleri birleştiriyoruz biz. Ama politik 
anlamda bir mesajımız yok.  

Konser programlarınız içinde seyirciye bir 
sürpriziniz olurmuş.  Bu sürprizleri nasıl 

hazırlıyorsunuz?  

Hakan Toker:  Bizim standart surprizlerimizden bir 
tanesi dinleyiciye şarkı söyletmektir. Herkesin 
sözlerini bildiği bir şarkıyı seçeriz, biz çalarken 
dinleyicilerin söylemelerini rica ederiz. Bir diğer 
sürprizimiz de “interaktif doğaçlama” dediğimiz şey. 
Bunda dinleyicilerden bir tanesinin telefon 
numarasını alıyoruz, sonra o numaradaki rakamları 
müzikteki notalara eşdeğer tutup, o notalardan yola 
çıkarak doğaçlama bir eser yaratıyoruz.  Bazen 
beklenmedik konuk sanatçılar da olabiliyor. Bu 
akşam mesela hiç programda belirtilmemis sürpriz 
bir konuk sanatçımız var; Hülya Aydoğdu, kanun 
sanatçımızın eşi, bizimle geldi ve iki parçayı kendisi 
seslendirecek.  Bazen dansçılarımız da olabiliyor.  

Bilgin Canaz:  Hatta farklı türlerde dansçılar; 
mesela Flamenko, 
modern dans, bale, 
dünya müziği 
dansçılarını da bazen 
misafir sanatçı olarak 
aramıza alabiliyoruz.   

Yurtdışında 
verdiğiniz 
konserlerden ilginç 
bir anınızı bizimle 

paylaşır mısınız? Dünyayı dolaşmışsınız... 

Hakan Toker: Đki gün önce Ottawa’da çaldık, 
oradaki büyükelçilik ve Türk cemiyeti sağ olsunlar, 
çok güzel bir hazırlık yapmışlar. Fakat herkesin 
gözünden bir şey kaçmıs: Đngilizce’de “sound man” 
denen, ses sistemini kurup başında durması 
gereken eleman yok! Sound-check için sahneye 
vardığımızda; mikrofonları, hoparlörleri, kabloları 
kurulmamış bir halde, bir köşede yığılı bulduk. Đlk 
defa başımıza böyle bir şey geldi! Tamamen şans 
eseri orada bulunan bir Türk vatandaşımız “ben bu 
işten biraz anlıyorum, size yardım ederim” dedi. 
Kendisi elektronik mühendis ve aynı zamanda 
amatör bir müzisyenmiş. Sahneye çıkmamıza çok 
kısa bir süre kala, Özcan Sersan Bey’in yardımları 
ile ses sistemini kendimiz kurduk.  

TANĐNĐ TRĐO ile 
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Bilgin Canaz: Kendisi ile o kadar kaynaştık ki, 
böylelikle Kanada’da candan bir dostumuz olmuş 
oldu.  

Hakan Toker:  Bir başka anımızı daha anlatayım: 
Geçen yıl Side Festivali’nde açık havada, Apollon 
Tapınagı’nda çalacağımız zaman yağmur yağmaya 
başladı! Ses sistemini yağmura karşı koruyacak 
önlem alınmamıştı; arıza yapmaması için kapatmak 
zorunda kaldılar. Tabii piyano, muazzam sesli bir 
alet; akustik çalmaya alışkın. Kanun da onunla 
birlikte bir derece akustik çalabiliyor ama ney işin 
içine girdiği zaman mutlaka bir ses sistemi 
gerekiyor. O gün Tahir Abiyle ben, neyin sesini 
bastırmamak için, çalgılarımızı adeta fısıltıyla çaldık!  

Bilgin Canaz:  ...Ve inanılmaz bir dinleyici kitlesi 
vardı! Đnsanlar şemsiye ile, hiç kalkmadan ve çıt 
çıkarmadan dinlediler... 

Tahir Aydoğdu:  Bizim üzerimizi örtmek için de 
büyük güneş şemsiyeleri getirdiler. Nostaljik bir 
program oldu...  

Bilgin Canaz:  Dansçımız da nerdeyse yağmur 
altında dans etti. Bir ressam arkadaşımız da 
sahnede bize katıldı ve yine yağmur altında o anda 
bir resim yaptı. O kadar enterasandı ki o akşam! 
Apollon Tapınağı ve denizin kenarındayız; Apollon 
da müzik tanrısı, sanki bizim öyle akustik çalmamızı 
istedi!  

Tahir Aydoğdu:  O zamanki festivalin sanat 
direktörü Remzi Buharalı’dan bir söz aldık; “biz” 
dedik, “bunu kabul etmiyoruz, gerçek sesimizi 
yansıtamadık!” Bunun üzerine “tamam, söz, sizi 
başka bir festivalde tekrar ağırlayacağız” dedi ve 
sözünü tuttu: bu sene 15 Mayıs’ta Tarsus’ta yer 
alan Mersin Müzik Festivali’nde konserimiz olacak.  

Müziği kendisine meslek edinmek isteyen 
gençlerimize önerileriniz? 

Hakan Toker:  Müzik her insanın hayatında 
bulunması gereken bir şey. Terapatik güçleri var 
müziğin. Her insan bence amatör olarak müzikle 

ilgilenmeli. Ancak hayatında yapmayı sevdiği şeyler 
arasında ilk 3’e giriyorsa bir insan bunu meslek 
olarak seçmeyi düşünmeli. Yetenek denilen şey 
bence bir mit. Yetenek zannettiğimiz şey, aslında 
arzu ve motivasyonun bir yansıması. Đnsan sevdiği 
işi yapmalı! Đnsan sevdiği işi yaparken gerçek 
kapasitesi ortaya çıkar. Bu yüzden, kişi “hayatta en 
çok yapmayı sevdiğim şey müzik” diyorsa ve buna 
şevkle çok fazla zaman ayırabiliyorsa, müziği 
meslek olarak seçmeli.  

Tahir Aydogdu:  Ben de şöyle bir şey ekleyim: 
ünlü düşünür Nietsche’nin bir sözü var: “Müziksiz 
hayat hatadır” diye. Eğer müzikle çalışmak 
istiyorlarsa, önce bu işin içine sevgiyi katsınlar. Bu 
işi gerçekten gönülden severlerse zaten çalışmak 
sonra, kendiliğinden gelir; bir şekilde başarıya 
kavuşurlar. Ayrıca, her türlü müziği dinlesinler. 
Benim tavsiyelerim bunlardır.  

Bilgin Canaz:  Benim de diyebileceğim şey: 
hayatta bazıları sanatı seçer, sanat ise bazılarını. O 
yüzden bu, çok da radikal bir seçim, aslında... Ve 
hayatta her radikal seçim sancılıdır! Bunu da eğer 
göze alabiliyorlarsa bu işe başlasınlar.  

Telve’ye sizin ile röportaj yapma fırsatı 
verdiğiniz için çok teşekkürler. 

Tanini:  Biz teşekkür ederiz! 
- Evnur Taran 
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9 Mart akşamı Ankara Kitaplığı söyleşi 
konuğu olarak Varol Karslıoğlu’nu konuk etti. 
Söyleşi konusu Varol Karslıoğlu’nun Đngilizce 

çalışmalarında kullandığı “Varol McKars” adıyla 
yayınladığı ilk kitabı olan ve 
her biri birbirinden farklı ve 
akıcı bir üslupta Đngilizce 
olarak kaleme alınmış dokuz 
öyküden oluşan kitabı “Nine 
Car Lives” idi.  

Ankara Kitaplığı’nın düzenlediği 
öykü yarışmalarında, 2009 
yılında üçüncü, 2010 yılında da 
birinci olan Varol Karslıoğlu, 
kendisine birincilik kazandıran 
“Amerikan Dolmuşu“ adlı 
öyküsüne de kitabında yer 
vermiş. Kitabı ile ilgili çalışma-
larını “Ankara Kitaplığı’nın öykü 
yarışmaları, uzun yıllardır kullanmadığım yazma 
tutkusunu harekete geçirmemde ve somut hedefler 
belirleyip bu hedeflere doğru yürümeye başlamam-
da motive edici ve tetikleyici oldu” sözleri ile özet-
leyen Varol Karslıoğlu’nun kitap söyleşisine ilgi 
büyüktü. Öykü yarışmalarının koordinatörlüğünü 
yapan biri olarak Varol’un bu sözleri bu güne 
kadarki bütün öykü yarışmalarının yorgunluğunu 
aldı götürdü diyebilirim.  

Söyleşide birçok yazara örnek olacağını düşündü-
ğüm profesyonelce hazırlanmış kitap tanıtım 
videosunun ardından geniş bir katılımcı grubunun 
ard arda gelen soruları ile laf lâfı açtı ve Varol 
kısaca her öykünün tek tek kendi öyküsünü 
anlatarak, kitabını hazırlarken yaşadığı deneyimle-
rini ve gelecekle ilgili yazarlık planlarının yanı sıra 
1972 yılından beri üzerinde calıstığı model araba 
koleksiyonu ile ilgili düşüncelerini  bizlerle paylaştı. 

Varol Karslıoğlu, sohbetinde yazarlık geçmişinin hiç 
de yeni olmadığını, 1982 yılından bu yana her gün 
günlük tuttuğunu, uzun bir süredir de Türkiye’nin 
en eski otomobil dergisi Oto Haber’in Kuzey 
Amerika muhabiri olduğu bilgisini misafirlerle 
paylaştı. Su an okuduğunuz Telve’nin bir çok 

sayısının da editörlüğünü yapan Varol aynı zamanda 
yazı, röportaj ve fotoğraf sunumlarıyla toplumumu-
un çok yönlü kişiliği ile tanıdığı bir isim.  

Nine Car Lives kitabına geri dönecek olursak: Ger-
çek ile kurgunun dozunda harmanlandığı öykülerde 
yazarın özyaşam öyküsünü satır aralarında yakala-
mak okuyucuya başka bir heyecan veriyor. Yazarın 

eşine yaptığı evlenme 
teklifindeki romantizmi, 
Đstanbul sokaklarında yol 
alan babasının dolmuş-
unda geçmişe özlemi, bir 
Lexus’un akıllı seyir 
sisteminin ya da Vegas 
çöllerinde test edilen 
elektrikli bir arabada 
kullanılan teknolojinin ise 
sadece önümüzdeki bir 
kaç yıl için bilim kurgu 
olduğunu fark edecek ve 
gelecekte otomobil 
teknolojisinde hangi 

gelişmelerin yaşanabileceğinin ipuçlarını gerilim 
dolu öykü satırlarının arasında yakalayacaksınız. 

Tüm aile bireylerinin paylaşabileceği bu kitabı oku-
mak için ille de otomobil sevdalısı olmanız gerekmi-
yor. Bazen Kuzey Amerika’nın dümdüz uzanan 
yollarında, bazen Etiler’in dar sokaklarında, kimi 
zaman Almanya’nın hız sınırı olmayan otobanlarına 
götüren ya da Torontonun 401 numaralı otoyolun-
daki anılarınızı canlandıran öyküleri okuyan biz 
birinci kuşak göçmenlerin bir de avantajı var, 
içinizden ben buraları biliyorum derken kendinizi 
okuduğunuz öykünün tam ortasında buluverecek 
belki de öykü kahramanı ile özdeşleceksiniz.  

arol Karslıoğlu’nun Nine Car Lives adlı 
kitabındaki dokuz otomobilin her biri farklı 
diyarda ayrı yönlere gidiyor olsa da her biri 

aynı yerde buluşuyor; o da otomobilin aslında 
hayatımızın ne kadar ayrılmaz bir parçası olduğu. 

Kâğıda basılı ya da elektronik formatta ve 
internetteki değişik kitap sitelerinden Nine Car 
Lives’i satın alabiliyorsunuz. Yazımın burasına kadar 
okuduğunuza göre “Acaba hangi sitelerden satın 
alabilirim” dediğinizi duyar gibiyim. Amazon bu 
sitelerden sadece bir tanesi ama şimdi size bir 
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ev ödevim var; hazır Telve’yi bilgisayarınızda 
okuyor iken açın Google arama motorunu ve arayın 
bakalım bu kitabı, ama Telve’ye geri dönmek ve 
kaldığınız yerden okumaya devam etmek şartı ile. 

Araştırmanızın sonunda dünyanın her yerinden bu 
kitaba erişilebiliyor olduğunu 
görmek sizi şaşırtmasın, Varol 
Karslıoğlu kitabını Đngilizce 
olarak kaleme almasının yani 
sıra kitabını değişik format ve 
medyalar ile okuyucuya sunma 
yöntemi ile de oyunu kuralları 
ile oynadığını bir kez daha 
kanıtlıyor öyle değil mi? 

enim okuduğum Nine Car 
Lives e-kitap formatında 
idi. E-kitapların satın alır 

almaz bilgisayarınıza indirebilmeniz, posta masrafı 
vermemeniz, her yere taşıma kolaylığı ve kitap 
içinde çok kolayca kelime bazında arama yapabil-
meniz gibi avantajlarının yani sıra, kitabınızı hemen 
oracıkta yazara imzalatamamaniz gibi de bir derdi 
var. Ben de kitabımı söyleşi günü Varol’a imzalata-
mayanlardan ama postada kitap yolu gözleyenler-
denim. 

 

zetle, Varol Karslıoğlu’nun dokuz ayrı otomobil 
etrafında geçen öykülerden oluşturduğu ve 

kendi öz yaşamından da kesitler sunduğu Nine Car 
Lives Oto-Biyografik esintiler taşıyan güzel bir öykü 

kitabı olmuş. “Nine Car Lives” 
Varol Karslıoğlu’nu yazarlık 
yolunda yeni ve uzun bir 
yolculuğa çıkarıyor.  

Varol Karslıoğlu, katıldığı Ankara 
Kitaplığı her iki öykü yarışmasın-
da da derece alarak bu yeteneği-
nin tesadüf olmadığını zaten 
kanıtlamıştı. Bizler de basılı ilk 
kitabı Nine Car Lives ile yazarlık 
hayatında bir adım daha atarak 
bu çalışmasının daha büyük 

projelerde yer alması için motivasyonunu güçlendir-
diğini fark ettik. Seçici kurul üyeliği teklifimi düşün-
meden kabul eden Varol, bu yılki öykü yarışmamız-
da farklı bir rol ile yer alacak. Siz de beşinci öykü 
yarışmasında öykülerinizle yer almaya ne dersiniz? 
Kimbilir, belki bir yıl sonra sizin yeni kitabınızla ilgili 
farklı bir yazıda yine Telve de buluşuruz.  

“Nine Car Lives” ile Yazarlık Yolculuğu 
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ıda güvencesi—(food security) Türkçe’de 
pek kullanılmayan bir kavram. Bunun yerine 
kullanılan “gıda güvenliği” ise Đngilizce’deki “food 
safety” kavramına denk düşüyor. “Gıda güvenli-
ği” (food safety), “amaçlandığı biçimde hazırlan-
dığında, fiziksel, kim-
yasal ve mikrobiyo-
lojik özellikleri itiba-
riyle tüketime uygun 
olan ve besin değeri-
ni kaybetmemiş gıda” 
anlamına geliyor.  

Gıda güvencesi, gıda 
güvenliğini de gerekli 
sayan ama çok daha 
geniş boyutlu bir 
kavram. 1996 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO’nun 
düzenlediği Dünya Gıda Zirvesi, gıda güvencesini 
“bütün insanların her zaman aktif ve sağlıklı bir 
yaşam için gerekli olan besin ihtiyaçlarını ve gıda 
önceliklerini karşılayabilmek amacıyla yeterli, 
sağlıklı, güvenilir ve besleyici gıdaya fiziksel ve 
ekonomik bakımdan sürekli erişebilmeleri” durumu 
olarak tanımlamış. Đnsanın her dinlediğinde “amin!” 
diyesi gelen bir dilekler listesi adeta. Ryerson 
Üniversitesi’nde kurucularından  olduğum Ryerson 
Gıda Güvencesi Araştırmaları Merkezi (Centre for 
Studies in Food Security- CSFS) 1994 yılından 
beri bu konularda araştırma ve eğitim hizmeti 
veriyor. Raymond Cheng School of Continuing 
Studies tarafından verilen altı derslik programı 
internet ortamında alanlara bu konuda uzmanlık 
sertifikası veriliyor [www.ryerson.ca/foodsecurity]. 

Mezunlarımız uluslararasi kuruluşlarda bakanlık 
bünyelerinde, belediyelerde, sivil toplum 
örgütlerinde görev alıyor.  

Gıda güvencesi kavramı 1970’lerin ekonomik 

krizleri sırasında gündeme gelmiş ama, 
temellerinde Büyük Buhran (Great Depression) 

sonrasında ortaya atılan devletçi politikaları, 1950 
lerde gündeme gelen insan hakları ve uluslararası 
işbirliği kavramları yatıyor. 1996’da Dünya Gıda 

Zirvesi’nde “Bin yıl hedefleri” arasına alınmış. 
Türkiye ve Kanada’nın da aralarında bulunduğu 187 

ülke “The Rome Declaration on World Food 
Security”yi 

imzalamışlar. 
1996’da 

sayılarının 800 
milyonu bulduğu 

tahmin edilen 
yoksul ve açların 

sayısını 2015’e 
kadar yarıya 

indirme konu-
sunda karar 

alınmış. Ama 
2001 sonrasında 

güvenlik kavramının kazandığı yepyeni anlamlar bu 

konunun 2008’de dünya gıda fiyatlarının birden 
zirve yapmasına kadar unutulmuş. 2002’de yapılan 

Gıda Zirvesi’nde yeni hedef  2030’a kadar açların 
sayı-sının 440 milyona indirilmesi olmuş. 2010’daki 

en son tahmin 925 milyonu bulmuş. O tarihten beri 
FAO yeni tahminler yapmaktan kaçınıyor.  

2008’de ve 2011’de zirve yapan dünya gıda fiyatları 
“gıda güvencesi”ni yeniden gündeme getirdi.  ABD, 
Kanada ve Avrupa Birliği’nin biyoyakıt politikaları, 
mortgage ve borsalardaki kriz nedeniyle daha 
güvenli yatırım olanakları arayan finans kuruluş-
larının “commodity index” fonlarına yaptığı 
spekülatif yatırımlar gıda fiyatlarında büyük artış-
lara yol açarak Orta Doğu’dan Güney Doğu Asya’ya 
kadar pek çok ülkede insanların sokaklara dökül-
melerine neden olmuş.  Gıda fiyatlarındaki bu 
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oynamalarda biyoyakıtlar, petrol fiyatları ve 
spekülasyon başlıca nedenler arasında . 

 

CSFS gıda güvencesi kavramında temel olan beş 
ilkenin altını çiziyor. Bunlardan ilki “sağlanılabilir-
lik” (availability); gerek birey düzeyinde, gerekse 
hane halkı, bölge, ülke ve küresel düzeyde olsun, 
herkese yeterli gıdanın sağlanılabilirliği gıda güven-
cesi için önemli bir şart. Bu da yeterince gıda ürete-
bilmek, üretilen gıdanın çürümeden, bozulmadan 
nakliyesi, fazlalıkların etkin bir şekilde depolanması, 
ambalajlanması, korunması gibi konuları içeriyor. 
Eldeki verilere göre zaman zaman yerel kıtlıklar 
çekilse de küresel anlamda üretim tüketimi geçiyor. 
1996 yılında ABD’de yapılan tahminlere göre üreti-
len soya fasulyesinin yüzde doksanı, mısırın yüzde 
sekseni hayvan yemi olarak kullanılıyormuş. Bu 
oranlarda son yıllarda bir farklılık varsa bunun 
nedeni daha büyük bir oranın gıda olarak tüketil-
mesi değil yüzde 40 civarında bir oranın biyoyakıt 
ve biyodizel olarak kullanılmasından oluşan bir 
değişim. 7 milyarlık dünya nüfusunun bir milyar 
kadarının aç olduğunu var sayarsak, onca gıda 
maddesinin hayvan yemi ya da biyoyakıt olarak 
kullanılmasındaki çarpıklığı anlamak mümkün 
olabilir. Eldeki verilere göre dünya nüfusunun 

artmasına rağmen 1960’dan bu yana kişi başına 
tahıl üretiminde artış yaşanmış, azalma değil. Ama 
iklimsel değişmeleri, su, toprak kaynaklarında doğal 

sınırlara varılmasını ve nüfus artış-
larını hesaba katarsak, üretim 
konusunda gerekli önlemlerin 
alınması gereği ortaya çıkar. 

Maalesef yeterli miktarda gıda 
olması, bu gıdanın adil olarak her 
ihtiyacı olana ulaşması anlamına 
gelmiyor. Bu  nedenle “erişilebilir-
lik” (accessibility), gıda 
güvencesinin ikinci gereği. Đlk koşul 
için yeterli üretim gerekirken, bu 
ikinci koşul için etkin dağıtım, 
pazarlama kadar, kişilerin temel 
üretim araçlarına veya yeterli gelire 
sahip olmaları, bunların mümkün 
olmadığı koşullarda ise toplumsal 

refah kurumlarının etkinlikleri gerekiyor.  2007-
2008 hesaplarına göre Kanada nüfusunun yüzde 
7,3’ünün gıda güvencesi yok (Health Canada, 
2007). “Görmeyince sorunlar da ortadan kalkar” 
ilkesini uygularak 2011 nüfus sayımlarında uzun 
anketlerin iptal edilmesi sonucunda bu sayının bu 
yıl için sıfır olacağını iddia edebiliriz. Ama gıda 
bankası kullananların sayıları durumda ciddi bir 
olumlu gelişme olmadığı yolunda. Her yılın Mart 
ayında Kanada’da yoksullara gıda yardımı yapan 
gıda bankaları kullanıcılarına anket veriyor. Bu 
hesaplara göre 2011 Mart’ında 851014 kişi gıda 
bankalarından yiyecek almış. Kanada’da ilk gıda 
bankası 1981 yılında Edmonton’da açılmış (CAFB, 
2011). Bugün Kanada çapında h’zmet veren 800’ün 
üzerinde gıda bankası, 3000’in üzerinde de gıda 
programı var. Dünyayı besleyen varlıklı bir sanayi 
toplumunda açlık insana biraz garip geliyor. 
Konuştuğum herkes, “acaba gıda bankalarına 
gidenler de bir sorun mu var, neden kendilerini 
beslemekten acizler mi” diye anlamaya çalışıyor. 
Kimse nasıl olur da böyle bir toplum kendi açını 
beslemekten aciz kalır sorusunu sormuyor. 
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Post-modern ahlak sisteminin değil, kurbanın 
hatalarına odaklanmayı seçiyor nedense. 

ıda güvencesi sadece herkese yetecek kadar 
gıdanın temini değil. Bu gıdaların sağlıklı, 
temiz, güvenilir olmasını ve insan onuruna 

yakışır bir şekilde sağlanmasını, kısaca “kabul 
edilirliği” (acceptability)de gerektiriyor.  Bu da 
gıda güvenliği kadar kültürel hassasiyetlerin de 
denkleme girmesini gerektiriyor. Israrla “helal et” 
arayan insanımıza, “önemli olan protein, al ye kar-
nını doyur” diye jambon vermenin anlamsızlığını 
anlatmamıza gerek yok. Sorun sadece tıkınmak 
değil, insan onuruna yakışır, kültürel 
alışkanlıklarımıza saygılı, sağlıklı beslenme. Bu da 
belirli bir hassasiyeti gerektiriyor.  

“Üretim ve dağıtımın yeterliliği” (adequacy) için, 
bugünkü üretim faaliyetlerinin gelecek nesillerin 
ihtiyaç duydukları gıdalara ulaşımını engelleme-
yecek bir şekilde sağlanmasını, yani “sürdürüle-
bilirliği” de gerektiriyor. Eğer kârlılık, verimlilik ve 
üretkenlik bir kriter olarak kullanılırsa modern gıda 
sisteminin insanlık tarihinde eşi bulunmaz rekorlar 
kırdığını kabul edebiliriz. Ama sürdürülebilirlik konu-
sunda bunu söylememiz oldukça zor. Maalesef 
doğayı bizim de parçası olduğumuz bir yaşam 
ortamından çok tüketilecek bir kaynak olarak 
görmeye devam ediyoruz. Ekonomik büyümenin 
istatistiksel cazibesi uzun vadeli sürdürülebilirlik 
kaygılarını bir yana atmamıza neden oluyor. 
Dünyanın dürdüncü büyük tatlı su denizi Aral gölü-
nü Özbekistan’da pamuk tarlalarını sulamak 
amacıyla kurutup çöle çeviren zihniyeti kınayan-
larımız, “tar sands” projelerine gelince yer altındaki 
katranı çıkarabilmek için su kaynaklarını atıklarla 
zehirlemeyi göze alıyor. Bu nedenle de sürdürü-
lebilirlik genellikle sözde kalıyor.  

Gıda güvencesini sağlamak kimin görevi sorusu, 
gerekli toplumsal ve ekonomik önlemlerin alınması 
ve bunda rol oynayan kurumsal etmenlerin 
(agency) öneminin altını çiziyor. Oysa, modern 
toplumlarda egemen olan liberal ideoloji sağlıklı 

beslenmenin de, açlığa mahkum olmamanın da 
çözümünü bireyin davranışlarında arıyor. Parasını 
tasarruflu harcayan, abur cubur yerine sağlıklı 
gıdaları tüketen kişilerin gıda güvencesi sorunları 
olmayacağı yaklaşımından hareket ederek bireyin 
eğitimine ağırlık veriliyor. Darda kalan, “hakkeden” 
yoksullara ise hayır kurumları aracılığı ile yardım 
yaparak sorunun çözüleceğine inanılıyor. Oysa 
1980’lerden sonra gıda bankalarının yayılmasının 
ardında tembellik ve bilgisizlik değil bir dizi toplum-
sal ve ekonomik dönüşüm rol oynuyor.  Sanayi 
sektöründeki yüksek ücretli, sendikalı işlerin Asya 
ve Latin Amerika’ya kayması, kamu sektöründe 
“mali sorumluluk” bahaneleri ile yapılan kesintiler, 
üniversite kayıt harçlarındaki artışlar, evsiz kalma-
mak için gelirinin büyük bir bölümünü kiraya veya 
bankalara mortgage olarak kaptıran dar gelirli 
ailelerin çektiği sıkıntılar, 1995’de welfare ödemele-
rinin bir anda yüzde 23’e varan oranlarda kesilmesi 
bunlardan bazıları. Gıda güvencesini toplumsal bir 
hak yerine, bir ayrıcalık olarak gören anlayış, tüm 
sorumlulukları bireyin üzerine yıkıp işin içinden 
sıyrılıyor. 

kinci Dünya Savaşı sonrası doğanlarımız için 
gıda güvencesi hala pek net anlaşılır bir şey 
değil.  Ama biraz geriye gidince açlığı, kıtlığı 

yaşamış, karnelerle karın doyurmaya çalışmış, pek 
çok aile üyesini yoksulluk hastalığı veremden 
kaybetmiş bir toplum olmanın dersleri toplumsal 
belleğimizde. Belki de bu nedenle bazılarımız karın 
doyurmayı gıda güvencesi saymakta.  Gerçekte ise 
gıda güvencesi sadece gerekli kalorilerin temini 
değil, sağlıklı beslenmeyi gerektiriyor. Kanada’nın 
yerlileri beslenme bozukluklarının etkilerini görme-
miz için çok güzel bir örnek. Đkinci Dünya Savaşı 
yıllarına kadar şeker hastalığını Avrupalılar’a has bir 
sorun olarak gören tıp otoriteleri bugün şeker 
hastalığı oranlarının yerliler arasında 4-5 kat daha 
fazla oluşuna akıl erdiremiyorlar.   
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1937 yılında Saskatchewan eyaletinde yapılan bir 
tüberküloz taraması 1500 yerli arasında bir tek bile 

şeker hastası bulamamış. 1990’da yerli nüfusunun 
%10’u şeker hastası çıkmış. Bu oran 2006’da %

20’ye çıkmış (Dycl, Osgood, Lin, Gao, 2010). Bu 
sürede değişen yerlilerin gençleri değil, yaşam 

koşulları, yedikleri, içtikleri ve yaşadıkları ortam.  

Yerliler eski ma-
dencilik tabiriyle 
“maden ocağında 
kanarya.” 
Toplumun en 
dışlanmış, en 
“öteki” tabakası 
olmaları nede-
niyle onların 
yaşadığı sorunları 
dikkatle göz-
lemekte yarar 
var.  Onların 
sorunları bir süre 

sonra toplumun diğer kesimlerinde de gözleniyor.  

öçmenlerin de bu konuda dikkatli olması 
gerekir. ABD ve Kanada’da yapılan sağlık 
kontrolleri yeni gelen göçmenlerin sağlık 

yönünden Amerika ve Kanada doğumlu nüfusa göre 
çok daha sağlıklı ol-duklarını, ama ortalama 10 yıl 
kadar yaşadıktan sonra sağlık profillerinin yerli 
nüfusa benzemeye başladığını gösteriyor. Gerçi 
küresel ortamda artık belirli beslenme 
alışkanlıklarının gitgide homojen-leştiği, belirli gelir 
düzeyi ve yaşam biçimini payla-şan grupların etnik 
farklara bakılmaksızın benzer davranışları 
sergiledikleri gözleniyor. Sağlık profilleride buna 
bağlı şekilde değişiyor.  
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eniden merhaba.. 

Geçen ayki yazıma göz gezdi-
ren değerli okurlar 
hatırlayabilirler; cicili bicili sağ-lıklı yaşam 
dergilerinin renkli, resimli sayfalarında biraz 
gezinmiştik. Sağlıkta hızlı çözüm önerileri beni 
hayretler içinde bırakmıştı da bunca yıllık diplomamı 
çöpe atma noktasına gelmiştim.   

Bu çok şey vaad eden ama nedense hiç sorgulan-
mayan reklamları biraz mercek altına almak istiyo-
rum. Önce ”doğal’’ ve “natürel’’ sözcüklerini bu 
kadar sık kullandıkları için reklam veren tüm giri-
şimcilere kendi adıma teşekkür ediyorum. En 
azından ortamı yumuşatıyorlar; atılan kazığı pek 
hissetmiyorsunuz.  

Bir kardeşimiz, ‘’elektrikli’’ bazı gereçlerle vücudu-
muzu birkaç dakika içinde bakteri, virüs ve para-
zitlerden temizliyormuş. Güzel de cildimiz, ağız ve 
burun boşluklarımız, barsaklarımız hatta kanımız 
trilyonlarca doğal mikropla dolup taşıyor, hangi 
birini temizleyeceksin? Adama sormazlar mı barsak-
larımızın ve bağışıklık sistemimizin çalışması için 
zorunlu olan bakteri ve parazitleri yok edersen 
bunlar nasıl çalışacak? 

Gözbebeklerinde dolar logoları taşıyan bir diğer 
kardeşimiz devrim niteliğindeki buluşuyla görücüye 
çıkıyor: Belli aralıklarla detoks ya da iyon temizliği 
yaptırırsanız deterjan, kozmetik ürünler ve besin-
lerle aldığımız zararlı maddelerden arınacağınızı 
müjdeliyor. Yöntem çok kolay: Ayaklarınızı küçük 
bir küvetin içindeki suya sokuyorsunuz, kısa bir 
süre sonra suyun rengi kararıveriyor; beş - on 
dakikada iş bitiyor. Yalnızca 50 dolarcık; tabii ger-
çekte bu hafifleme toksinlerde değil, sadece para 
cüzdanlarımızda oluyor! 

Girişimcilerimiz her alanda serbestçe (!) at koştu-
ruyor. Serbest piyasa bu olsa gerek. Bir de kanser 
merkezimiz var ki yandım Allah! Beyin tümörle-

rinden prostat kanserine kadar el atmadıkları alan 
yok gibi. Eylem planlarını şöyle açıklıyorlar: 
Vücudunuzu tarıyoruz, kanserden korunmasına 
yardımcı oluyoruz, ‘’doğal’’ ilaçlarla kanser hücre-
lerini yok ediyoruz, biraz da paranızı alıyoruz, o 
kadar.  

Yapmayın kardeşler.. Basit tarama testleriyle bu 
meret ortaya çıkarılabilseydi, kanser olgularının 
yüzde yüze yakınına hemencecik teşhis konup 

tamamen tedavi edilebilirdi, öyle değil mi? ‘’Doğal’’ 
preparatlar ise onlarca yıldır deneniyor; keşke 
şipşak kanser hücrelerinin işini bitiren bir madde 
bulunsa.. Varsın doğal da olmasın ben razıyım. Ama 
nerdee. Hala on milyarlarca dolar piyasa büyüklü-
ğüne sahip klasik kemo ve ışın tedavileriyle yetin-
mek zorundayız. 

Bir de Alzheimer ve Parkinson hastalığına meydan 
okuyanlar vardı ki, çok güldüm. Bu meslek(dışı)
larım da bir cepheden üzüm çekirdeği, ginseng, 
mantar ve benzeri bitkisel ürünlerle süsledikleri 
haplarla, diğer cephelerden ise akupunktur iğne-
leriyle tedaviye girişiyorlardı bu şaka kaldırama-
yacak kadar ciddi sinir sistemi hastalıklarını. 

Bizler tıp kitaplarına gömülüp güncel gelişmeleri 
izlemeye çalışırken dergideki hızlı girişimciler 
maşaallah güncel teknolojiyi arkalarına alarak umut 
ticaretini ileri boyutlara taşımışlar. Ne diyelim kolay 
gelsin. Benim gözüm yükseklerde değil, havalar 
biraz ısınsın, elime tansiyon aletimi alıp Toronto’nun 
büyük parklarında hizmet vermeye başlayacağım. 
Hiç olmazsa masum insanlara zarar vermeden üç 
beş sent kazanırım.  

Esen kalın, sağlıcakla kalın. 

SAĞLIĞIMIZ 

YYYYYYYYYYYY            
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mmadığı bir anda işsiz 

kalıp, çalıştığı alanda ekonomik krizin de etkisi ile iş 
bulamayan arkadaşlarımıza destek olup onların bir 
an önce iş yaşamına geri dönmelerine yardımcı 
olmak hepimizin görevi.  
 
“Yaklaşık bir buçuk yıl önce, 10 yıl çalıştığım oto-
mobil parçası üreten fabrikanın kapanması nede-
niyle işten çıkartıldım. Đşsizlik sigortamın da güven-
cesi ile, Kanada’da iyi bir iş tecrübem olduğu için 
kolay iş bulurum diye düşündüm. Maalesef işsizlik 
sigortam üç ay önce bitti ve ben hala işsizim. 
Otomotive sektörü benim tahmin ettiğim gibi çabuk 
toparlanamayacak. Bu nedenle kendime yeni bir yol 
çizmem gerekiyor. Orta yaşımı aştığım bu günlerde, 
eğitim ve tecrübenin çok önemli olduğu, işsizlik 
oranının yüksek olduğu bir ortamda yeni bir mesle-
ğe nasıl başlayabilirim?“ 
 
Durumunu yukarıdaki şekilde özetleyen ve kendi-
sine yardımcı olmamı isteyen arkadaşımıza hemen 
Employment Ontario’nun yaklaşık üç yıl önce baş-
lattığı “Second Career” programını anlatmaya 
başlıyorum. Employment Ontario, Second Career 
programının amacı; kriz nedeniyle işsiz kalan bin-
lerce orta yaş ve üstü çalışanı, iş verenlerin ihtiyacı 
olan mesleklerde eğiterek yeniden iş ortamına 
kazandırmak. Second Career Programına kabul 
edilen kişiler devletten $10,000’a kadar eğitim, 
$18,000’a kadar da yaşam giderlerini karşılamak 
amacıyla geri ödemesiz burs alarak, iş olanaklarının 
yüksek olduğu mesleklerde yeniden eğitim alarak iş 
ortamına hazırlanıyorlar.  Başlatıldığı günden bu 
yana yaklaşık 200 bin kişinin yararlandığı programı 
tamamlayan kişilerin %70’inin başarılı bir şekilde iş 

yaşamına geri dönmüş olması, programın da 
başarısını kanıtlamakta.  
 
2005 yılından sonra işten çıkartılmış, işsizlik 
sigortası almış ve çalıştığı alanda aktif olarak iş 
aradığı halde iş bulamamış herkes programa 
başvurma hakkına sahip.  
 
Başvuruların Acces Employment , Costi, Humber 

Community Employment Services, Job Start, JVS, 
Skills for Change gibi Employment Ontario program 
ofisleri aracılığı ile yapıldığı, Second Career 
başvurusuna ilişkin ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten 
de ulaşabilirsiniz.  
 
http://www.tcu.gov.on.ca/eng/secondcareer  
      
Programa başvurmak isteyen arkadaşlarımızın 
başvurularını yapmadan önce, programa kabul 
koşulları konusunda detaylı bilgi edinmelerini 
öneririm.  Başvurunuzu hazırlayacak, sizin adınıza 
başvurunuzu Employment Ontario’ya teslim edecek 
danışmana doğru bilgi verip yönlendirmeniz, bursu 
almanızda önemli etken olacak. Başvuru hazırlıkla-
rının 2 ile 3 hafta sürdüğü, programa kabul edilme 
süresi ise 8 ile 12 hafta arasında değişmektedir. Bu 
süre zarfında eğitim almak istediğiniz programa da 
başvurunuzu yapmış ve kabul edilmiş olmanız 
gerekiyor.  

 
minim benim gibi sizde iş yaşamınızın belirli 
bir noktasında başka alanlara yönelip kendinizi 
yenileme, yeteneklerinizi başka alanlarda 

deneme isteği duymus, ama bu adımı atmaya bir 
türlü fırsat bulamamış olabilirsiniz.  Belki de işsiz 
kalmak size yeni bir alanda, yeni bir kariyerde 
kendinizi keşfetmeniz, bu adımı atmanız için 
verilmiş bir şanstır.  
 
Yeni bir adım atmak isteyen arkadaşlarımıza, 
zaman kaybetmeden Second Career programı ile  
kendilerine ikinci bir şans vermelerini önererek, 
herkesin sevdiği işi yaptığı, başarılı, mutlu, güzel 
günler diliyorum. 

UUU   
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erhabalar Sevgili Telve 
Okuyucuları,  

Đlk yazımda sizlere bana sıkça sorulan çok dilli 
çocuk yetiştirme konusundan bahsetmek istiyorum.  
Kanada’da yaşayan pek çok ailenin kafasında 
“çocuğumuzla Türkçe konuşmalı mıyız?”, “biz evde 
Türkçe konuşursak çocuğumuzun aksanı olur mu?”, 
“okula başlayınca okulda sıkıntı çeker mi?” gibi 
sorular oluyor. Ben ailenin anadili ne ise, 
çocuklarına onu öğretmesinden yanayım. Çünkü her 
ne kadar başka bir dilde akıcı konuşuyor olsak da, 
bir dili çocukluktan itibaren öğrenmediysek o dilde 
anadilimizde olan rahatlığı yakalamamiz daha zor 
olacaktır.  Dolayısıyla, anadili Türkçe olan bir ailenin 
çocuğuyla Türkçe konuşması, çocuğun anne-babası 
ile daha sağlam ve sağlıklı bir ilişki kurmasına 
katkıda bulunacaktır.  Ayrıca, bir dil biliyor olmanın 
sosyal açıdan artıları büyüktür. Çocuğunuza 
anadilinizi öğrettiginizde, o dili evin dışında çok sık 
kullanmayacak olsa bile, iletişim kurabileceği başka 
bir araç vermis olacaksınız. Kanada gibi çok dilli bir 
ülkede, ek bir dilin çocuğunuzun ileriki yaşamı için 
faydalı olma ihtimali büyüktür.  

Ailelerin çocuklarının aksanı olması ya da okulda 
sıkıntı çekmeleri gibi korkularına gelirsek; bir dili 
çocuk ergenlikten önce öğreniyorsa o dili anadili gibi 
konuşur, aksanı olmaz. Yani Kanada’da doğmuş ve 
büyüyecek çocukların, evde Türkçe konuşsalar bile, 
Đngilizce’de (ya da Quebec ve Montreal’de 
yaşayanlar icin Fransızca’da) aksanları olma ihtimali 
yoktur. Bu, pek çok bilimsel çalışma ile 
desteklenmiş bir bulgudur.  Ayrıca çocukların, 
özellikle erken çocuklukta, dile karşı inanılmaz bir 
yetenekleri vardır. Eğer sürekli bir şekilde bir dili 
duyuyorlarsa o dili çok rahat öğrenirler. Dolayısıyla, 
evde Türkçe konuşmanızın çocuğunuzun okul 
başarısını etkilemesi çok düşük bir ihtimaldir.  
Kanada’da çocuklar 4 yaşında (ve hatta pek çok 
çalışan aile için çok daha erken) kreşe başladıkları 
için zaten Đngilizce’yi öğreneceklerdir. Hatta, bazı 
okuyucularımız biliyorlardır, çocuğunuz kreşe 

başladıktan sonra birkaç ay içinde kreşinde 
konuşulan dili, akranlarından farkı ayırt edilemez 
şekilde konuşmaya başlayacaktır.  Çocuğunuzun bu 
dili öğrenme süresini (özellikle 4 yaşa kadar hiç 
Đngilizce/Fransızca konuşmadıysa), siz de evde 
çeşitli aktivitelerle destekleyebilirsiniz ancak bunu 
yapmasanız bile çocuğunuzun çok kısa bir sürede 
aynı Türkçe gibi Đngilizce/Fransızca konuştuğunu 
göreceksiniz. Çocuğunuz çevresinde konuşulan 
dominant dili (Đngilizce ya da Fransızca) 
öğrendikten sonra da evinizde Türkçe konuşmaya 
devam etmenizi öneririm.  Hatta, evde sadece 
Türkçe konuşulacak gibi bir kural koyarsanız 
çocuğunuz da bu kuralı takip edecektir.  

French Immersion denen Fransızca’nın öğretildiği 
okullara gelirsek: Bazı aileler çocuklarının bu tip 
okullarda çok zorluk çektiklerini belirtiyorlar. Başka 
aileler ise cocuklarının çok rahat bir şekilde 
Fransızca’yı kavradıklarından bahsediyorlar. Ben 
kendi deneyimimde, ailelerin hikayelerini dikkatli 
dinleyince, çocukların olumlu/olumsuz deneyimlerin 
büyük bir kısmının okuldaki öğretmenlerin çocuklara 
karşı tavırlarına dayandığını gözlemledim.  Eğer 
okuldaki öğretmenler, Fransızca bilmeyen çocuklara 
karşı anlayışsız davranıyorlarsa bu çocukların 
öğrenmelerini zorlaştıran etkenlerden biri olabilir.  
Eğer bu tip bir durumla karşı karşıya kalırsanız, size 
çocuğunuzun öğretmenleri ile konuşmanızı ve 
çocuğunuzun öğrenme süresini çeşitli aktiviteler ile 
desteklemenizi öneriyorum.  Örneğin, siz Fransızca 
biliyorsanız çocuğunuza siz yardım edebilirsiniz ya 
da bilmiyorsanız ek dersler ile bu öğrenme sürecini 
destekleyebilirsiniz.  

on olarak da anne ve babanın farklı diller 
konuştuğu ailere değinmek istiyorum. Ben bu 
tip durumlarda araştırmaların destekledigi 
“one parent-one language: tek dil-tek 

ebeveyn” yaklaşımından yanayım. Yani her ebeveyn 
çocuk ile kendi anadili neyse onu konuşmalı. 
Örneğin, anne Türk, baba Đngiliz ise anne çocuk ile 
Türkçe konuşurken baba çocuk ile Đngilizce 
konuşmalı.  Bu method ile çocuklar, konuşmaya tek 
dilli büyüyen çocuklardan geç başlasalar bile, çok 
rahat bir şekilde iki dili aynı anda öğrenebilirler. 

Hepinize güzel bir ay diliyorum.  

 

MMM   
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Çocuk ve Aile 

BALKON KEYFi Halifax’tan Fısıltılar 

Deniz Gülerman 

 

 

alkon keyfi çok 
ayrıdır. Yaz günleri 
özellikle, evin o sıcak ve 
bunaltıcı havasından 
çıkıp, kahvaltılarını, çay keyiflerini, akşam 
yemeklerini balkonda yemek çok zevklidir. 
Balkonda içilen bir çay, en pahalı, en lezzetli 
yemeklerin olduğu bir restauranttan daha caziptir 
benim için. Balkon, huzurdur. 

Kimisi için açık hava, serinlik 
ifade eden balkon, kimisi için de 
farklı bir anlam taşır… Đşlerini 
balkondan yöneten mahalle 
muhtarları vardır. Kim geldi, kim 
gitti, kiminle geldi, ne getirdi, 
elinde kaç torba vardı, kimi eve, 
hangi arabayla, kim bıraktı, kaçta 
geldi, kiminle konuştu… 
Hayatlarını balkona taşımış, 
mutluluğu balkondan aşağısında 
arayan insanlardır bunlar. Bu 
meraklarını gidererek tatmin 
olurlar. Kış mevsimi de 
durduramaz onları; balkona 
çıkamasalar da ya cam önündeki 
masadadırlar, ya da perde 
arkasındadırlar çoğu zaman. Ama balkon daha 
keyiflidir. Bir yandan örgülerini örerler, bir yandan 
da geleni geçeni izlerler. “Bugün perdeleri hiç 
açılmadı, evde yoklar galiba.” “Dün gece gördüm, 
saat 2’de hala balkonda oturuyorlardı.” şeklinde 
cümleler kurulur. 

Aslında ben de severim insanları izlemeyi. Herhangi 
kötü bir niyet içermeden, küçük çocukların 

oyunlarını, kapı önünde oturan teyzelerin 
sohbetlerini, çarşıdan gelen, eli torba dolu ev 
hanımlarını, el ele tutuşmuş genç sevgililerin 
birbirleriyle atışmalarını, sessiz sessiz yürüyen 
insanların akıllarından geçenleri yürüyüşlerine ve 
yüz ifadelerine bakarak tahmin etmeyi… 

Bazıları kendi mahalleleriyle de yetinmez. Teee 
karşıdaki mahalleleri de kollar. Bizim Türkiye’deki 

ev örneğin, öyle bir yerde ki, malzeme bol. Mutfak 
camlarından bakınca, siteye kim girmiş, kim çıkmış 
görünüyor. Ayrıca önümüz boş olduğu için, aşağı 
mahalledeki apartmanlar da görünüyor. Bizim 

blokta salondan bakınca, yan taraftaki 
mahalle ortada. Arka odadan bakınca 
da yukarıdaki mahalle. Evleri kim 
yaptıysa ellerinden öpüyorum, süper 
bir yer seçmiş :) 

Son zamanlarda balkonları kapatmak 
moda oldu. Rüzgar alıyor diye bir yanın 
kapatılması fena fikir değil, ama 
tamamı kapatılmış bir balkonu olan 
evde yaşamayı tercih etmezdim 
sanırım. Bizimkiler de kapatmışlar 
camla. Ama akordiyon gibi açılıyor ve 
aralarda çerçeve olmadığı için eski 
halinden bir şey kaybetmemiş oluyor. 
Böylece kış mevsimlerinde de balkona 
çıkmak zor olmuyor. 

Misafirlik terliği gibi, balkon terliği de 
vardır. Balkon her gün yıkanır, ama yine de 
balkona çıkarken terlik değiştirilir. Bizim evde hiç 
öyle bir adet olmadı. Yaz aylarında anneannem de 
bizimle olduğu için, sabah önden o yıkar balkonu, 
arkadan annem, akşam da tekrar bir su dökülür. 
Terliğe gerek kalmaz. O yüzden başka evlerde de 
yadırgarım. Balkona çıkarken tereddüt ederim. 
Eziyettir zaten, ev sahibi için de misafir için de. 
Gelen misafir zaten misafirlik terliğini 
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getirmiştir, bir de balkon terliği mi getirecek? Ev 
sahibi de zaten misafir için terlik bulundurur, 
balkona çıkması için ayrı bir set mi alması gerek? 
Eziyet... 

Balkonda çamaşır kuruturuz biz. Duvardan duvara 
çamaşır ipi asılır, mandallarla tutturulur çamaşırlar. 
Küçük mahallelerde, apartmanların birbirine çok 
yakın olduğu yerlerde, karşılıklı iki bina arasına ip 
çekilir, gördünüz mü hiç? Đki apartmanın 
penceresine bir kanca takılır, ya da balkon varsa 
demirleri kullanılır. Đp iki sıra olur. Taşıması icin 
güçlü, fedakar ve güvenilir bir komşu arar 
teyzemiz.  

urada balkonlara çamaşır ya da halı asmak 
yasak. En üst katlarda olursanız belki 
çamaşırlık üzerine asarsınız, ama çamaşır 

ipine, asla. O yüzden çamaşırları makineden, direkt 
kurutma makinesine atıyoruz ve çoğu zaman da 
medium beden kıyafetler, small beden olarak 
çıkabiliyor…  

Balkonların hemen hepsinde barbekü vardır artık. 
Bundan birkaç sene öncesini hatırlıyorum. Balkonda 
barbekü olması lükse giriyordu. Görünce, “Ooo, 
barbeküsü de vaaaarr!” denirdi. Çoğu kişi de 
kullanmazdı ya, neyse.  

Yazımı yazarken, babam Facebook’tan mesaj attı, 
tabii Türkiye’de saat sabahın 7’si. “Birazdan 
balkonda kahvaltı edeceğiz.” dedi. Tesadüf işte… 
Mailime gelen bir hikaye ile bu haftaki yazımı 
bitiriyorum. 

Sevgiler… 

Deniz 

“Genç bir çift, yeni bir mahalledeki, yeni evlerine 
taşınmışlar. Sabah kahvaltılarını yaparken, komşu 
da çamaşırları asıyormuş. Kadın kocasına ‘Bak, 
çamaşırları yeterince temiz değil, çamaşır yıkamayı 
bilmiyor. Belki de doğru sabunu kullanmıyor.’ 
demiş. Kocası hiçbir şey söylememiş, kahvaltısına 
devam etmiş. Kadın, komşusunun çamaşır astığını 
gördüğü her seferinde aynı yorumu yapmaya 
devam etmiş. Bir ay kadar sonra, bir sabah, 
komşusunun çamaşırlarının tertemiz olduğunu 
gören kadın çok şaşırmış, ‘Bak’ demiş kocasına, 
‘Çamaşır yıkamayı öğrendi sonunda, merak 
ediyorum, kim öğretti acaba?’ Kocası cevap vermiş, 
‘Ben bu sabah kalkıp, penceremizi sildim, çok 
kirliydi.’  

Göz penceren kirliyse, her şeyi kirli görürsün.” 

 

BBB   



Dr. Mehmet Danış 

 

 

he greatest Canadian hero 
of our generation was a 

failure. It’s a fact. 

And yet, I and millions of other 
athletes and non athletes alike, 
adore the man. 

Terry Fox set out to run across Canada after being 
diagnosed with and loosing his right leg to cancer. 
He did not succeed in this goal. He failed, he died, 
reaching only Thunder Bay. He was 24.  

What happened as a result of this failure however 
was one of the most remarkable chain of events in 
our cultural history.  

Today, statues have been 
erected across Canada in 
his honour. His name is 
synonymous with both 
cancer and charity. His 
death symbolizes both 
mortality and survival.  

I visit the site of his stat-
ue almost every season 
when I travel to Thunder 
bay. To me its almost like 
a pilgrimage. My Hajj. Each time I walk around the 
statue like an orbiting planet. The gravity of his de-
termination is so strong. I always have mixed emo-
tions. I feel both motivated and sad. I never met 
the man, yet I miss him. He has motivated me 
more than any other athlete, dead or alive. 

So what is different about his story? What makes 
Terry Fox’s battle so unique, almost mythical is the 
refusal to give up in the face of certain defeat. It 
teaches us that although we may not be able to 
choose when we come and go from this world, we 
can decide HOW we leave it and the meaning of our 
departure, our life. 

As an athlete I respect failure. I see it differently 
than most.  

Failure is a “tax” that every athlete has to pay on 
the road to success, hopefully one with many vic-
tories.  I have seen glory and honour born out of 
absolute failure many times. I have seen men and 
women never give up despite loosing a race. In 
China, Australia, or the African Sahara. It matters 
not the place, the language or the race, human 
spirit is oddly resilient. What I’ve learned is this; 
there’s a big difference between failing and quit-
ting. Failing hurts your body, yes, but quitting 
wrinkles your soul. 

Failure does not always tarnish ones worth or lega-
cy. In fact, sometimes the attempt is so brave that 
the goal becomes irrelevant.  

The failure is eclipsed by the human audacity of 
hope. It is fitting that the run Terry ignited is called 
the “Marathon of hope”. His was so powerful that 
its shockwave has carried through generations. 

It set off an earth-
quake that continues 
to shake the founda-
tions of charitable or-
ganizations across the 
land. From its incep-
tion, the Terry Fox 
Run has raised over 
half a billion dollars for 
cancer research and 
saved countless lives.   

We live in a time 
where success stories are far too often tainted with 
dishonesty, greed, cheating and corruption. The 
brightest smile on the gold medal winner is often 
followed by a doping scandal a year later. There are 
millions of dollars passed around and the athletes 
are not the only ones getting rich. Nike, Adidas, Co-
ca Cola and even IBM are too eager to hand out 
these millions for the exposure it gets them on the 
front page news. Every thing looks great on the po-
dium. A gold medal smile sells. 

But, the faster and stronger we seem to be getting, 
the dirtier our hands end up. It is difficult to trust a 
hero today. So many are villains in disguise. Like 
the song says “Oh superman, where are you now?”. 

Although winning is the most important thing it 
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is not everything. The paradox is a simple one. We 
need to strive toward and celebrate winning. 

But at the same time we cannot loose track of the 
value of a gallant attempt even if it results in fail-
ure. As a society if our pendulum swings too far we 
produce either cheats and phonies on one side or 
uninspiring mediocrities, even losers on the other. 
But sometimes, someone comes along that is so 

special that the paradox is broken.  

Terry fought a loosing battle to cancer. He did it by 
running straight at it. 

But the way that he died made him immortal. He 
beat death. And in doing so he taught us this; as 
our lives are, pain is temporary. Pride is forever.  

http://mehmetdanis.blogspot.com/ 
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anada’da emlak 
piyasalarından elde 
edilen kazançların son yıllarda olumlu olması 

birçok yatırımcıyı bu yöne yöneltmektedir.  Emlak 
piyasaları sadece Kanada’da vergi kanunu 
gereğince yerleşik sayılan yatırımcıları değil, 
yerleşik olmayan yatırımcıları da cezbeden bir 
market haline gelmistir.  Böyle olunca da akla gelen 
ilk soru yerleşik olmayan bu kişilerin vergi kanunları 
önünde nasıl hareket edecekleridir.  

Birçok kez önümüze gelen konulardan biri, bu 
bireylerin Kanada’da emlak satın alıp akabinde 
bunu kiraya vermeleri, dolayısıyla bu kirayla da 
hem banka borçlarını ödeyip hem de ilerde fiyat 
yükselmesinden dolayı oluşabilecek kazançlardan 
bir gelir elde etmeleridir.  Bazı durumlarda ise 
Kanada’da yıllarca çalışıp bir taşınmaz sahibi olan, 
aynı zamanda emekli olup ülkesine geri dönen 
emekliler, bu taşınmazlarını satmak yerine, kiraya 
verip bu kiradan da ayrıca bir gelir elde etmek ve 
bununla da ülkelerinde geçinmeyi 
tasarlamaktadırlar.  Kanada Gelir Vergisi Kanunu 
(ve Düzenlemeler) Kanada'da ikamet edilmediği 
zaman, vergi kanunlarının nasıl işlediğine dair bazı 
gereksinimler koymuştur. 

Aracı Gereksinimi 
 
Bu ayki konumuzda sözünü edeceğimiz en önemli 
gereksinimlerden biri, “yerleşik olmayan ev 
sahibi”ne doğrudan kira toplamak için izin 
verilmemiş olmasıdır. Ev sahibi kendi adına kira 
toplamaya yetkili, Kanada vergi kanunlarında 
tanımlanmış Kanada’da yerleşik, bir “aracı” vasıta-
sıyla temsil edilmelidir.  Bu aracı aşağıdaki iki şartın 
oluşmaması durumunda, her ay topladığı brüt 
kiranın %25’ini  doğrudan, kesinti yapmadan vergi 
dairesine havale etmelidir; 
 
    1) Ev sahibi vergi dairesi ile anlaşma sonucu, yıl 
sonunda Kanada vergi kanunlarına göre 
düzenlenmiş bir vergi beyannamesi vermeyi yazılı 
olarak kabul etmiş olmalı ve 
    2) Kanada Vergi dairesi daha düşük bir tevkifat 
oranı kabul etmiş olmalı. 
 
Ödenecek vergi düşük olduğu için bu anlaşmayı 
yapmak gayet tabii ki ev sahibinin lehinedir. Ev 
sahibi beyanda bulunmayı  kabul ederek, kira ile 
ilgili giderleri de beyan edebilir, aksi takdirde aracı 
tarafından brüt gelirler üzerinden tevkif edilen 
vergi, nihai vergi olarak ödenmektedir. Ancak, aracı 
bu durumda çok önemli bir konunun farkında 
olmalıdır.  Eğer ev sahibi vergi beyannamesi 
vermeyi kabul edip de bu koşulu yerine getirmezse, 
aracı bu anlaşmanın yapılmaması durumunda 
havale ediliyor olması gereken brüt kira geliri 
üzerinden % 25 tevkifat oranının ödenmesinden 
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şahsen sorumlu tutulacaktır.  Bu aracı vergi 
kanunları önünde yerleşik olduğundan, vergi 
daireleri bu tutarı kendilerinden kolayca elde etme 
yeteneğine sahiptir. 

Bu düzenleme için gereken vergi beyannameleri 
 
Bu düşük vergi oranından yararlanmak isteyen ev 
sahiplerinin aşağıdaki vergi beyanlarını/evraklarını 
hazırlaması ve göndermesi gerekir: 

    1) Ev sahibi ve temsilcisi tarafından imzalanmış 
olan ve vergi beyanında bulunulacağına dair bir 
anlaşma, 
    2) Ev sahibinin Kanada’da bir vergi numarası 
yoksa, bunun alınması için bir başvuru mektubu. Bu 
başvuruya ev sahibinin onaylı kimlik örnekleri 
gerekmektedir. 
    3) Yerleşik Olmayan (NR4) özeti ve iliştirilecek 
dokumanlar. 
    4) Yerleşik Olmayan Ev sahipleri için (T1)  

Vergi Beyannamesi. 

Ev sahibinin Kanada’da emeklilik geliri alması 
durumunda ise, her iki geliri aynı beyannameye 
koymak mümkün olmadığından bu ev sahibinin aynı 
yıl içerisinde iki (T1) vergi beyannamesi hazırlaması 
gerekmektedir. Kira geliri ve emeklilik geliri farklı 
bir vergi oranına tabidir. 

Kanada’da verilen kişisel vergi beyannamesinin 
başka bir ülkede etkileri 
 
Kanada’da vergi beyannamesi verildigi zaman, 
Kanada kaynaklı gelir üzerinden Kanada’da vergi 
ödeneceği herkesin malumudur. Ancak vergi 
mükelleflerinin yerleşmiş oldukları ülkelerdeki vergi 
durumu da incelenmelidir. Eğer Kanada gibi dünya 
çapındaki gelirler üzerinden vergilendiriliyorlarsa 
Kanada gelirlerinin de bulunulan diğer ülkenin vergi 
beyannamesi üzerinden beyan edilmesi gereklidir. 
Kanada’da ödenen vergi için, varsa bir vergi 
kredisine bulunulan ülkenin vergi özellikleri 
araştırılmalıdır.  Burada Ocak 2012 tarihinde 

yürürlüğe giren Türkiye/Kanada çifte 
vergilendirmeyi önleme anlaşmasının öneminden 
bahsetmeden geçemeyeceğim.  Bu anlaşma ile kira 
ve taşınmazlardan elde edilen gelirlere bazı 
ayrıcalıklar getirilmiştir. Okuyucuların vergi 
danışmanları ile bu konuyu detaylı olarak 
incelemeleri önemle arz olunur. 

Kanada’da taşınmazın satışı 
 
Gelecekte, mal sahibi elinde olan taşınmazı satmak 
isteyecektir. O zaman, gözönünde bulundurulacak 
en önemli konu, öncelikle  vergi dairesinin bu satışı 
“onaylaması” gerektiğini anlamaktır.  Bu sürecte 
vergi dairesi taşınmaz sahibinin görevi olan ve mülk 
sahibi olduğu tüm dönem boyunca bildirimde 
bulunacağını taahhüt ettiği, tüm Kanada vergi 
beyannamelerini talep edecektir.  Bu işlem 2 ila 8 
ay arasında sürebilir. Emlak satışındaki bu özel 
durum hakkında, satışı listeleyen emlakçınızı 
öncelikle bilgilendirmek önemlidir. Tüm yerleşik 
olmayan mülk sahipleri bu süreci beklemeyi 
gözönünde bulundurmalı ve taşınmazın satışını 
müteakip Kanada vergi beyannamesi vermelidir. Bu 
satışın gecikme dışındaki alıcıya başka bir etkisi 
yoktur. 

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  
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n the occasion of 
Children’s Day, April 
23rd (23 Nisan Çocuk 

Bayramı), this article will be about the children’s 
songs typically sung on that day. 

Children’s Day was proclaimed in 1927 to 
commemorate the opening of the first Grand 
National Assembly of Turkey (Türkiye Büyük Millet 
Meclisi ) on April 23rd, 1920. The day was named 
in honour of the children by Atatürk.    

A great amount of children’s songs have been 
composed by Turkish musicians to celebrate this 
national holiday. Below is a 23 April song which I 
learned when I was attending school as a child:  

 Bugün 23 Nisan, (To-day is April 23 ) 

 Neş’e doluyor insan. (One is full of joy) 

 Kamutay bugün doğdu, (The Assembly was 
     born this day) 

 Karanlıkları boğdu. (And the darkness was    
      lifted) 

 Neş’e doluyor insan, (One is full of joy) 

 Çünkü 23 Nisan (Because it is 23 April) 

 Çocuk haftası bugün (To-day, it is the day of 
      children) 

 Yurtta düğün var, düğün (There is celebra-
     tion in the land)  

 ...  

As you can see, the text of the song expresses a 
great deal of enthusiasm and joy. The music of this 
song which I could not yet find, is also quite 
uplifting. But, I am hoping that some of you will 
remember the tune to this poem of  Nahit Nafiz 

Edgüer. 

Below are the lyrics from a 23 April song by Saip 
Egüz.  

Sanki her tarafta var bir düğün, (There are celebra-
    tions everywhere) 

Çünkü en şerefli en mutlu gün. (Because this is the 
    most glorious Day) 

Đşte bugün meclis kuruldu, (The Assembly was  
    founded on this Day) 

Sonra hemen padişah kovuldu. (Then the Sultanate 
     was abolished) 

Bugün 23 Nisan, (This is 23 April) 

Hep neşeyle doluyor insan. (One is full of joy  
     completely)  

Bugün Atatürk’ten bir armağan, (This Day is a gift 
     from Atatürk ) 

Yoksa tutsak olurduk sen inan. (Otherwise we  
    would have been lost) 

Bugün 23 Nisan, (This is 23 April) 

Hep neş’eyle doluyor insan. (One is full of joy  
     completely)  

OOOOOOOOOOOO            

April 23 Children’s Songs      

(23 Nisan Çocuk Şarkıları) 

TURKISH MUSIC (3) 



Pervin Özdiler Hüner 

 

23 Nisan Mustafa Kemal 
Atatürk’ün çocuklara bıraktığı 
en büyük armağandır. 
Eğitimcilerin, ilköğretim 
planlarında işledikleri en zor 
fakat en zevkli ünite, Milli 
Bayramlarımızdır. Bu konu-
ların çocukların tarihi öğrenip, ulusal duygularını 
kuvvetlendirmeye yararını kimse inkar edemez. Bu 
önemli günle ilgili, şahsi ve mesleki bir anımı her 23 
Nisanda yeniden anımsarım ve ögrencilerim için 
verdiğim zorlu direnişimi ve sonunda duyduğum iç 
rahatlığını asla unutamam. 

Yıl 1963, Adana Kız Đlköğretmen 
okulunda diplomalarımızı alıp, 
gururla Ögretmenlik Andı’mızı 
içerek, ardından, sevinçle, gökleri 
çınlatırcasına, Öğretmen Marşını (şu 
anda bir kez daha yaşayarak); 
söyleyerek vedalaştık.  

“Alnımızda bilgilerden bir çelenk 

Nura doğru can atan Türk genciyiz. 

..... 

Candan açtık cehle karşı bir savaş 

Ey bu yolda ant içen genç arkadaş! 

Öğren, öğret hakkı halka, gürle coş; 

Durma, durma koş..” 

Biz genç öğretmenler, geleceğin büyükleri olacak, 
çocuklarımızı yetiştirmek üzere kutsal eğitim 
koşumuza başladık... 

Evet, Atatürk’le yaratılan, Devrimlerin coşkusunda 
yetişen, biz çiçeği burnunda genç öğretmenler, 
hevesle yurda dağıldık. Ben henüz ondokuz yaşın-
da müdür olarak ve uzun yıldır sınıf arkadaşım 
olan Yüksel öğretmenle birlikte iki dershanelik bir 
okulda işe başladık. Okulun kapısından girer gir-
mez, ilk şokumuzu yaşadık. Ne staj yaptığımız 
okulda ne de normal bir okulda olması gereken 
hiçbir şey yoktu. Ne bir bayrak, ne bir Atatürk 
büstü, ders araç ve  gereçleri.. Yok! Yok!.. O gece 
karanlık odamızı kör bir gaz lambasıyla aydınlatık, 

o dert değildi.  En önemlisi, kafamızda yerleşmiş 
olan gerçek amacımız; öğrencilerin, köy halkının  
nasıl aydınlatılacağı idi. On altı yıl önce açılmış olan 
bu okulda gördüğüm bakımsızlık, terkedilmişlik 
yürekler acısıydı... Đlk işim hemen şehre inip Bayrak 
ve Atatürk büstü , tebeşir, badana- boya malzeme-

leri vs. satın almak 
oldu. Kolları sıvayıp, 
yaşları büyük öğrenci-
lerin yardımlarıyla, 
uzun ve zor işleri 
halledince bina biraz 
okul havasına girdi.  

Günler, aylar hızla 
geçerken, bizler de 
öğrencilere ve köy 
halkına alışıyor ve 
tanıyorduk. Onları 
tanıdıkça, özellikle 

sosyal yaşamlarında coğrafi çevreye 
açık olmayan, kültürümüzdeki iler-

lemeye ayak uyduramayan eksik yönlerini görüp, 
bu eksiklikleri  gidermenin yollarını araştırıyorduk. 
Köylü ise, bizim bu hızlı çalışma tempomuza, 
çocukların okula devamındaki titizliğimize, yenilik-
lerimize, tanık oldukları her şeye bakıp şaşırıyordu. 
Hele okul sonrası yaptığımız müzik ve folklor çalış-
malarımızı çok yadırgadılar. Öğrencilerimiz ise bu 
tempoya daha çabuk uyum sağladılar. Sosyal 

Page 51 Volume 6, Issue 38 

 April 23 Children’s Songs  - (23 Nisan Çocuk Şarkıları) TURKISH MUSIC (3) 

(Sources: 1- Şiirlerle ve Şarkılarla 23 Nisan. (Derleyen: A. Aydın Đlik). Ankara: VakıfBank Yayını, 1990. 
www.muziknota.com    

This catchy song is quite easy to learn. It could be listened to, at: http://www.youtube.com/watch?v=WJ2toFN

Unutamadığım Bir 23 Nisan Anım 

Fotoğraf: Ozan Sağdıç 
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etkinliklerimize alıştılar. En  ilginç olan 23 Nisan  
hazırlıklarında göstedikleri ilgi, sevinç ve gayretli 
çalışmaları bizleri çok 
memnun ediyordu. Bu 
çocukların, köylerinin 
dışındaki dünyayı görmeleri 
amacıyla, 23 Nisan 
Bayramında ilçedeki 
kutlamaya katılmak kararını 
verdik.  

Milli Eğitim Müdürü’nden, bu 
bayram etkinliğine katılmak 
için izin almak pek kolay 
olmadı. Protokol bu ya! 
Müdür bir yığın sebeplerle 
beni vazgeçirmeye çalıştı. 
Hatta ben diretip, milli 
eğitimin kanununun 
222.maddesine göre: 
“Sosyal Çevre ve  Gezi 
Programı”nın eğitime 
katkılarından söz edince, 
Müdür gülümseyerek, 
bana: “Hoca hanım, 
kanunlardan bahsetmeye 
çok erken başladınız!” 
deyince, direniş azmim 
daha da arttı. Öyleyse 
valiye gitmem gerek diye 
planlar düşünürken, 
kafamın içinden geçenleri 
okuyan Müdür biraz 
yumuşadı, kabul etti 
isteklerimi... Gereksimlerimizi  
karşılayacağına dair söz verdi. Bu arada “Đstanbul 
Çağdaş Eğitim Vakfı”ndan 23 Nisan için gerekli 
olan, eğitim araç ve gereçler, şiir, piyes kitapları da 
gelince, çalışmalarımız daha da kolaylaştı...  

Küçük kasetimizle çaldığımız müzik eşliğinde, 
çocuklarla içeride piyesin provalarını yapıyor, 
bahçede folklör çalışmalarımız hızla ilerliyor, her şey 
yolunda gidiyordu.. Bir yandan da annelerimizi, 
dikiş makinaları ve köye getirdiğimiz top top 
kumaşlarla 85 öğrencinin bayram giysilerini 
hazırlamaları için gönüllü seferber ettik... Kız 
çocukları açık mavi yarım kollu bulüzleri, pileli 
lacivert etekleri; erkekler ise mavi gömlek ve  
lacivert kısa pantolonlarıyla resmi geçit provalarına 

başladılar bile.  

Artık sıra, köyün muhtarıyla savaşmaya gelmişti. 
Muhtar Bey, daha önce de size söylediğim gibi, biz 
öğrencileri 23 Nisan Bayramı’ında Kilis’e götürüp, 
oradaki kutlamağa katılacağız.  Şimdi sizden köy 
halkının da bu etkinliklere yardımcı olması için 
şunları rica ediyorum der demez , muhtar birden 
parladı. Đşte ne olduysa o zaman oldu: “Biz bu işleri 
istemiyoruz hocam!” dedi. Anlaşılan bazı veliler de 
aynı fikirde idi. Bu haksızca çıkışını kabul etmek 
mümkün değildi.  Planımıza göre, bayramdan bir 
gün sonra köyde yapacağımız piyes, müzik ve 
folklör gösterilerimize komşu köy okullarını ve 
ilçeden kaymakam, emniyet müdürü, ayrıca, 
okulumuzu  bayram günü Kilis’te ağırlayacak olan 
Kemaliye Okulu’nun bir grup ögretmen ve 

öğrencilerini de köyümüze 
davet etmiştik. Ben bunları 
düşünürken, muhtar, sesini 
daha da yükselterek: 
“Hocam biz çocukların piyes 
yapmalarını istemiyoruz, 
hele kızlarımızı dans 
ettirmeyiz. Köyümüze 
misafir falan da 
istemiyoruz!.. Sen bu okula 
geldiğinden beri çocuklar 
değişti, her gün okuldan 
başka işleri yok sanki, 
geceleri hep kitap okuyor, 
yazı yazıyorlar, okul için 
bizden masraflı şeyler 

istiyorlar..”. Dinledim, baktım 
susacağı yok muhtarın. 

“Söyleyeceklerin bittiyse, şimdi de siz beni dinleyin 
Muhtar Bey” dedim. Sabırlı ve sakin bir sesle: 
“Muhtar Bey, bu proğramı ne zamandan beri 
hazırladığımızı, ve de bu işte ne denli kararlı 
olduğumuzu siz de biliyorsunuz” dedim.  Ayrıca da 
ilçede bayrama katılmanın çocuklar için 
sayılamıyacak kadar çok yararlarını açıklamaya 
çalıştım. Fakat muhtar devamlı sağa-sola bakarak 
ne beni dinliyor, ne de dediklerimi anlıyordu.. 
Neticede: “Öyleyse bunun yolu, şimdi sizin bu 
etkinliği durdurmak istediğinize dair, Đlçe 
Kaymakamı’na bir mektup yazmanız gerek. Çünkü 
iki hafta önce resmi izin aldık, gitmemiz gerek.” 
dedim. Muhtarın gözlerindeki öfke biraz azalır 

23 Nisan 1950—Kilis 

Sağda Pervin Özdiler 

1963—“Söyütlü Köyü Đlkokulu”nun ilk 23 Nisan 
Bayramı  Öğretmen: Pervin Özdiler (Hüner) 
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gibi oldu. Kendisine masayı gösterip, oturup dilekçe 
yazması için kağıt kalem verdim. “Hocam, benim 
okuma yazmam yok!” dedi. öyleyse sen söyle ben 
yazayım dedim, ne söylediyse harfi harfine yazıp, 
zarfa koyup, eline verdim. Muhtar zarfı alıp, az 
sonra kalkacak olan, köyün 
yegane komyonuna atlayıp 
Kilis’e gitti.  

Aynı gün, son dersten sonra, 
okulun önünde bir jip durdu. 
Meraklı öğrenciler, uzaktan 
görüp koşarak gelen 
köylüler, jipin etrafını 
sardılar. Önce Kaymakam 
Bey, şoförü ve bizim Muhtar 
Bey arabadan inip okul 
kapısına yaklaştılar. 
Muhtarın yüzünün 
asıklığını, omuzlarının düşüklüğünü, yavaş yavaş 
kaymakamın ardından yürüdüğünü görür görmez 
durumu anladım. Muhtar dersini almıştı..  

Kaymakam, sözü uzatmadan hemen muhtarı 
affetmemizi ve 23 Nisan kutlamasına Kilis’te 
katılmamız için başka ihtiyaclarımızın olup 
olmadığını sordu. Teşekkür edip, her şey tamam 
dedik Kaymakam bizi tebrik edip, muhtarla beraber 
köy odasında, köylülerle konuşmak üzere, okuldan 
ayrıldılar...  

Bir saat kamyon içinde sıkışan öğrencilerimiz, 
toprak yoldan asfalt bulvara girince, bayraklarla 
süslenmiş 23 Nisan taklarını görünce, sevinçleri 
yüzlerinden okunuyordu. Kilis Belediye Bandosu’nun 
çaldığı marşlara sesleriyle katılmağa başladılar. 
Đşte, şimdi asıl bayramımız başlamıştı. Artık 
kitaplarda okudukları yazılar ve gördükleri siyah 
beyaz resimlerin yerini gerçeklerle algılıyorlardı. 

Cumhuriyet Meydanı’na gitmeden önce,  
planladığımız gibi Kemaliye Okulu’nda konakladık. 
Bir taraftan yiyecek ve içeceklerle ağırlanan 
öğrencilerimizin, diğer taraftan da üstlerini, 
başlarını, kızların saçlarındaki kurdeleleri düzelttik. 

Artık hazırdık yürüyüşe. En 
önde bayrağımız, çelengimiz, 
aylardır hazırladığımız “Yurtta 
Sulh Cihanda Sulh” “Ne Mutlu 
Türk’üm diyene!” 
pankartlarımızla, marşlar 
söyleyerek meydana yürüdük. 
Bu kır çiçeklerimizi seyreden 
ınsanlar, alkışlarıyla onlara 
Kilis’e hoşgeldiniz diyorlardı.  
Caddenin iki yanında, Kurtuluş 
Savaş’ında düşmana esir 

olmamak için direnen, 
Kuvayi Milliye’de 

kahramanlıklar sergileyen, şehitler ve gaziler diyarı 
Kilis Halkı, yediden yetmişe bu Milli Bayramı 
kutlamak için yolları insan seline döndürüp, 
Cumhuriyet Alanı’na koşmuştu...  

Resmi geçitte, bizim öğrenciler, diğer okulların 
gösterilerini hayranlıkla seyrettiler, okunan şiirleri 
dinlerken çok duygulandılar. Kıymetli Ata’mızın 
çocuklara armağan ettiği bu güzel günü yaşamanın 
tadını çıkardılar. Kilis tarihinde bu bir ilk idi, bir köy 
okulu ilk kez ilçede 23 Nisan Bayramına  katılmıştı. 

Ne yazıkki, geçmişteki bu sorunların, günümüzde 
başka biçimlerde ortaya çıktığını görmekteyiz. 
Gönül isterki, Atatürk’ümüzün, bizlere armağan 
ettiği bütün Milli Bayramlarımız hiç bir politik 
engelin gölgesinde kalmaksızın,  gururumuz ve 
hakkımız olarak, yurdumuzun her köşesinde, 
ulusumuza yakışırcasına, çağdaşça  kutlansın!  

23 Nisan 1963—”Söğütlü Köyü Đlkokulu” Kilis’te resmi geçitte. 

Pervin Özdiler Hüner’i tanıyalım 

Kilis doğumlu olup, Adana Kız Đlköğretmen Okulu, Đzmir Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümü mezunudur. Ankara 
Yıldırım Beyazıt Lisesi’nde altı yıl Edebiyat Öğretmenliği yaptı. 1971 de eşi Şükrü ve ilk oğlu Özgür'le Kanada'ya 
yerleşti. Đkinci oğlu Barış ve üçüncü oğlu Erdem Toronto'da doğdu. Toronto ve Mississauga'da Heritage Culture 
Türkçe Öğretmenliği yaptı. Yıllardır Toronto District School Board'da (Cultural Interpreter and Translator) olarak 
çalışmaktadır. Çocukluğundan beri şiir ve edebiyata ilgi duyup, zaman zaman eğitim üzerine makale ve öyküler 
yazmaktadır.  Tiyatro’ya sonsuz sevgisi vardır. Toronto'da 1981 yılında eşiyle birlikte Nezihe Araz'ın Fesleyen 
Çiçeği'nde baş rolde oynadı. Dernek çalışmaları ve Türk Toplumu yararına Çocuk Kulübü ve bir çok anma günü 

etkinliklerinde görevler aldı. Müzik konserlerine dinleyici olarak katılır, yalnız kalınca mandolin ve ud çalar.  
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evgili Telve okuyucuları, 

Telve’nin Nisan sayısı’ndaki tarifler çocuklarımıza özel...Ben de beğeneceklerini um-
duğum birkaç tarif ile bayramlarını kutlamak istedim. 

Sevgili çocuklar, Atatürk’ün sizlere olan şu hitabını hiç unutmayın. “Küçük hanımlar, 
küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Mem-
leketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim, kıymetli olduğunuzu 
düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz". 

Kardeşliğin,sevginin, hoşgörünün ve barışın hakim olduğu bir dünyada el ele yaşamak 
ümidiyle; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Hepinize Kutlu olsun! 

Sevgilerimle,  

Asuman Dinçer  

 

 

Sosis ve makarnanın farklı bir sunumu... Özellikle yapımında da 
yardımcı olabilecekleri için, çocuklarımızın çok beğeneceği bir tarif.  

Hazırlanışı eğlenceli ve kolay. Bir büyük sosisi istediğiniz büyüklükte 
parçalara kesin (ben 4’e böldüm ama kızım yerken biraz zorlandı, da-
ha küçük parçalar olabilir). Sonrasında çoçuklardan yardım 
alacaksınız; spagettileri resimde görüldüğü gibi sosilerin içinden 
geçirecekler. Bu arada siz de makarna suyunu kaynatmaya başlaya-
bilirsiniz.Hazırlanmış sosisli makarnaları kaynar suda  

15 dakika kadar haşlayın (ben 10 dakika Haşladım,makarnaların so-
sislerin içinde kalmiş 
olan kısımları yeterince 

pişmemişti). Bu arada haşlama suyuna biraz da sosissiz 
makarna ekleyin çünkü hepsini sosisli koyarsanız çok fazla 
sosis oluyor.Süzdükten sonra ben üzerine ketçap dökerek 
servis yaptım ama sevdiğiniz bir makarna sosu ya da peynir 
rendesi de olabilir. Iyi eğlenceler, afiyet olsun çocuklar... 
 
Not: Eğer çocuğunuzun yaşı küçük ise yuvarlak sosislerin 
boğazına takılıp boğulma tehlikesi olabileceği için, onları 
boyuna bir kere daha kesmenizi tavsiye ederim.    

SSSSSSSSSSSS            

Sosisli Spagetti  
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Bu ahtapot sosis de, benim çocuklarımıza armağanım olsun.  

Yapılışı çok basit. Büyük boy sosisin baş kısmından 3 cm. bırakıp, alt 
kısmını 8 eşit parçaya bölün (ahtapot 8 bacaklıdır ya). Kaynar suya 
atıp suyun altını kapatın, üzerine kapak kapatıp 5 dakika bekletin 
(suda 5 dakika beklettikten sonra, arzu ederseniz teflon tavada 
hafifçe kizartin). Gözleri için, hardal şişesinden iki nokta sıkın. Daha 
önceden pişirdiğiniz deniz kabuğu makarnasının üzerinde, yanında 
balık kraker ile servis yapın. Ben bunu, kızım küçükken doğum 
gününde yapmıştım, bütün çocuklar çok severek yemişlerdi.  

Afiyet olsun çocuklar…      www.arnavutcigeri.blogspot.com     

Ahtapot Sosis  

+1000 Turkish Canadians visit  Telve’s site every month after it’s publish online.  

www.turkishcanada.org is the most visited Turkish Community website 

Attract the community’s attention with your advertisement.  

 

Telve’s monthly advertisement rates: 

Full page: $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 

Advertise online with TELVE 
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Nilgün Erinç 

 

isan baharın koktuğu, ya-
za ilk adımların atıldığı 

yılın en güzel aylarından biri. 
Ama Nisan biz Türkler için çok 
daha anlamlı, çok daha özel bir 
ay. Ata'mızın çocuklara armağanı 

23 Nisan Bayramı kutlamaları bu güzel ayın 
içimizde yarattığı sevinci kat kat katlıyor. Hepimiz 
çocukluk anılarımızı bir ziyaret edelim ve 23 Nisan 
sabahlarını bir anımsayalım. O tiril tiril, rengarenk 

kıyafetlerimiz içinde ne gururlu, ne heyecanlı 
yürürdük yollarda.  

Büyüklerimizin bizi alkışlarla, gözleri nemli seyret-
mesi koltuklarımızı nasıl kabartırdı. Ve tekrar tekrar 
Ata'mıza olan yüreğimizdeki sevgimiz artar, onun 
güzelim mavi gözleri gökyüzüyle birleşir, adeta 
uçardık havalarda. Size o günleri hatırlatması, ya-
vrularınızla bu güzel günü anlamı içinde 
kutlamanız dileğiyle bir şiir demeti sunuyoruz.  

  

ŞĐĐR KÖŞESĐ 

Bu Ne Duru Sabah 

  

Bu ne duru sabah, ne temiz hava, 
Geliyor her yandan Nisan kokusu. 
Sevinçten deliye dönmüş her yuva, 
Sarmış gönülleri vatan duygusu. 
 
Gelincikler gibi al al bayraklar, 
Evlerden sarkıyor, gökler de dolu. 
Nabızlar pek hızlı, coşkun yürekler, 
Sanki arslan bugün her Türk'ün oğlu! 
 
Şu mini miniler tombul yanaklı, 
Yerlerinde bile duramıyorlar. 
Hepsinin elleri çifte bayraklı, 
Gözlerinde şimşek şimşek sevgi var. 
 
Yeniden oluyor her şey, yeniden, 
Yanıyor Atatürk içimizde bak! 
Atatürk, bu kara günü ak eden, 
Atatürk; andımız, en kutlu sancak. 
 
Eğlenin yavrular, gülün çocuklar. 
Coşsun gönlünüzde Türk’lük duygusu. 
Havanın bile bir coşkun hâli var, 
Her yönden geliyor Nisan kokusu.  

Hasan Lâtif SARIYÜCE  

23 Nisan Çocuk Bayramı 

 
Gelecek senin olsun küçüğüm. 
Koş, gül, oyna. 
Horoz şeker ye, kucaklaş arkadaşınla. 
Doya doya. 
Unutmadan dünün kahrını, zulmünü. 
Al bir adım öte götür, 
Yaşadığın bugünü. 
karış karış, 
adım adım elle tırnakla. 
Bugünü yarına, yarını yıllara. 
Dağıt mutluluğu çocukça. 
Tüm dünyaya. 
Sevmeyi öğret, koca ahmaklara. 
silaha inat. 
bu bir savaştır. 
Böyle savaş yüce sanat. 
 
Gelecek senin küçüğüm. 
O gün şarkınız her dilden çalınsın. 
Đçinde acı, kin, kan ve zulüm olmasın. 
Ayrılık üstüne şarkılar söyle. 
Đnsanlar birleşsin diye. 
Olduğun yerde yaşat sevgiyi 
sor yetmişiki dilden. 
Niye şavaşır ahmaklar niye? 
 
Metin Erk 

NNNNNNNNNNNN            
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Melek Ökten 

 

e güzeldir Nisan ay’ı! Kısacık 
süren yağmurlarını bile öyle 
severim ki! Çocukluğumdan 

beri Nisan gelince kendimi daha 
bir hafiflemiş, gençleşmiş hatta 
çocuklaşmış hissederim.  Yepyeni 
bir pencere açılır sanki içimde. 

Yeşillik, güzellik, iyilik ve umut dolu. Sanki cıvıl cıvıl 
öten kuşlar, doğanın şu mesajını fısıldar kulağıma: 
“Đşte sende yepyeni bir güç yaratıyorum, sana 
gençleşme imkanı  sağlıyorum. Yapmak istediğin 
hiçbir seyin zamanı geçmiş değil.  Hodri meydan! ” 
dermiş gibi gelir. 

Hele bir de büyük Ata’mızın çocuklara armağan 
ettiği 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızın 
bu ayda olması, Nisan ayı’nı daha bir güzelleştirip, 
çok özel bir ay haline getirir her zaman. Hiç 
unutabilirmiyiz o heyecan ve coşkuyla okuduğumuz 
23 Nisan şiirlerini; marşlar ve trampetler eşliğinde, 
hepimiz birer çiçek gibi rengarenk kıyafetlerimizle, 
neş’e içinde yürürken, bizi gururla seyreden 

ebeveynlerimize el salladığımız o tasasız 
günleri?..  Dünya’da çocuklara armağan edilen ilk 
bayram olan 23 Nisan Bayramı, bizlere özgürlüğün 
ne demek olduğunu, bu günün çocuklarının, 
geleceğin büyükleri olacaklarını ve bir milletin 
ilerleyebilmesi için çocuklara da çok büyük 
sorumluluklar düştüğünü öğretti. Türkiye’deki ve 
dünyadaki diğer çocukların buluşup, neş’e içinde, 
çocuk olmanın sevincini yaşadıkları 23 Nisan 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın, başta en değerli 
varlıklarımız ÇOCUKLARIMIZ olmak üzere hepimize 
kutlu ve mutlu olmasını diliyor, sizleri seçtiğimiz 
şiirlerle başbaşa bırakıyorum: 

ŞĐĐR KÖŞESĐ 

NNNNNNNNNNNN            

23 NĐSAN 
 
Biz dünyaya gelmeden 
Her yeri düşman almış. 
Atatürk düşmanları, 
Yurdumuzdan çıkarmış 
 
23 Nisan günü 
Meclis kuruldu diye, 
Büyük bayram verilmiş 
Çocuklara hediye. 
 
Gülelim eğlenelim 
Kutlayalım bayramı 
Verelim hep el ele 
Yükseltelim vatanı.   

 

Melahat Uğurkan 

DÜNYA ÇOCUK BAYRAMI 

Kiminin saçı siyah,  
Kiminin saçı sarı... 
Ankara'da buluştu, 
Dünyanın çocukları. 

Her Yirmi Üç Nisan'da 
Tekrarlanır bu olay. 
Buluşma nedenini, 
Açıklamak çok kolay. 

Bu kocaman dünyada  
Ülke sayısı çoktur. 
Oysa ki hiç birinin 
Çocuk Bayramı yoktur. 

Dünyanın çocukları 
Yurdumuza koşuyor, 
Her Yirmi Üç Nisan'da  
Cıvıldaşıp coşuyor. 

Türkiye konuklarla, 
Kalpler sevgiyle dolsun. 
Dünya Çocuk Bayramı 
Herkese mutlu olsun! 

 

Altan ÖZYÜREK 
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Emre Yurga 
 
emreyurga@hotmail.com 
 

 

 couple weeks ago, a 
landscape design project 

came to our office. While I was 
thinking about this, the project 
brochure on Downsview park 
[Toronto] came into my hands. It refers to 
Downsview as “Canada’s first national urban park” 
a phrase freighted with political subtext. The goal is 
to “transform the former military base into a unique 
urban recreational green space for the enjoyment 
of future generations”. Apart from the puffery of 
copywriter’s language words like “green space” and 
“future generations” that introduce concepts that 
have current popularity and emotional and mental 
power.  We see, immediately, the zeitgeist of our 
time affecting the sales-pitch of the pamphlet. Our 
new ideas of landscape are influenced by our 
situations. 
  
Elizabeth Barton Rogers* brings philosophers of the 
17th and 18th centuries into the rise of the new 
“picturesque” school of landscape design. It was 
John Locke who argued that: “all knowledge of the 
world must rest on sensory experience”. This was 
unlike Descartes’ argument that the human mind 
innately held ideas which experience confirmed or 
identified. So the gardens of the new age were 
designed to stimulate, educate, and contribute to 
meditation and thought. These “picturesque” 
creations provided a place for reflection, 
imagination, inspiration and surprise rather than 
acceptance reaffirmation and certainty. 

  

Frederick Law Olmstead* picked up the ideas of 
Uvedale Price, William Gilpin*, and even Edmund 
Burke* tried to move landscaping from the Italian 
formal garden to a more natural surround. The 
outcome, nevertheless, was equally man-made. We 

thus meet the dialectic between the subjective and 
objective points of view. On the one hand a tree is 
a tree and it is a tree in a certain position and of a 
certain size and shape. Its presence may suggest a 
sought for security and an ordered society. Con-
versely it may suggest the randomness of nature 
and the emotive romanticism of a beautiful environ-
ment. Do you see planned and authoritative order-
liness and marvel at its “peace, order and good 
government” or do you see flux and change and 
emotion and imagination? This latter way of seeing 
Robert Smithson* calls “picturesque”. 
  
Care is needed to avoid falling into “sentimental-
ism” with the picturesque. After all, earth has been 
dug and plants removed, creeks realigned and 
ponds invented in the picturesque landscape. It is 
not more ethereal; it is equally dirty. It has social 
and political and maybe economic ideas and 
purposes behind it. Contradictions inhabit our 
landscapes.  
  
An example of political motivation in landscape 
design comes from the knowledge that the non-
productive lands used to make the “parks” of British 
country houses could only be afforded by the 
wealthy. As Elizabeth Meyer* says, “the Picturesque 
was as much a projection of social standing as any 
geometrically configured garden”. Many grand 
estates had both. 

  
nother part of the dialectic can be placed 
into the context of “abstract” and “real”. It 
is easy to see the formal landscape of the 

squares and the rectangles, and arcs and circles as 
an abstraction by which, in contrast the picturesque 
seems “real”. But there is an abstraction of the 
picturesque imagination which defines and disposes 
elements of the actual because of certain 
predispositions, preferences and ideals. Dialectic 
continues. In one point of view the picturesque is 
located in the qualities of the object itself. Others 
say the picturesque is characterized not by its form 
but by the feelings it arouses in the viewer. 

AAAAAAAAAAAA            

AAAAAAAAAAAA            

Dialectic Architecture 
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   Landscape 

Even within one distinction the dialectic is present. 
  
Denis Cosgrove* points out the dialectic not only of 
subjectivity and objectivity in landscape theory but 
of personal and social. In “The Idea of Landscape” 
he discusses the enormous difference between an 
“external individual observer” and the “insider 
participant”. For the insider “there is no clear 
separation of self from scene, subject from object.” 
A farmer does not have the chance “to walk away 
from the scene as we can walk away from a framed 
picture or from a tourist viewpoint”. The landscape 
in question is too much a part of his livelihood, his 
labour, his family, and their future. 
  
All these ideas describe a “dialectical landscape”. 
We have to struggle to hold them together, to keep 

them in conversation. Rogers* last line is 
instructive: “the genius of the place and human 
genius… are inextricably allied.”  

Photography: ©Yedman  

*  The referenced articles are taken from the book    
called “Recovering Landscape: Essays in 
Contemporary landscape Architecture” Edited by 
James Corner, Princeton Architectural press 

Dialectic Architecture 
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Automotive Landscape in North 
America and Chevrolet 

 

he once allmighty American car 
manufacturers, called “The Big Three” 

starting losing ground to Japanese and European 
carmakers during the first oil crisis in the early 
seventies. They failed to manufacture reliable, 

affordable fuel sipping 
compact cars. Chevrolet 
was part of this 
shortcoming. 

Times have changed and 
The Big Three do not rule 
the automotive world any 
more. They are still very 
significant players though. 

General Motors (GM) and Chrysler underwent a 
bankruptcy process in the aftermath of the 2008 
financial crisis and had to restructure themselves 
partly the money from the American and Canadian 
taxpayers. This was a bloody transformation with a 
lot of pain and tears. Tens of thousands of jobs 
disappeared, as many plants were closed down 
accross North America. 

Now, things have settled. One outcome: You can 
now buy an American compact car comparable to a 
Corolla or Civic, if not better. 

To get an idea about the new GM products, I drove 
a Chevrolet Cruze, provided by GM Canada for one 
week, and for nearly one thousand kilometers in 
Ontario and New York State. 

A Quick Look at the Cruze 

Chevrolet is the main brand of the GM group. To 
put it in figures: More than half of each vehicle GM 
sold worldwide in 2011 was a Chevrolet. And, out of 
4,760,000 Chevys sold worldwide last year, 
670,000 was a Cruze. 

In the USA, In the first quarter of this year almost 

three of each vehicle GM sold was a Chevrolet.  

Among other achievements in different countries, 
Chevrolet Cruze took top honours from the 
Automobile Journalists Association of Canada 
(AJAC) last year, winning the group’s coveted 
2011 Canadian Car of the Year award.  

The car’s overall impression is a huge improve-
ment for Chevrolet and huge improvement from  
the Cobalt, the predecessor to the Cruze. The Cruze 
is nicely designed inside and out. I shut the door 
and hearing the solid “thunk” gave me the first 
sign: GM takes it very serious now. GM provides 
160,000 kilometeres of bumper to bumper warranty 
with a 5-year warranty for the powertrain. 

The materials and finishing inside and out feels very 
solid. The legroom in the rear is a bit tight and with 

two “big boys” in 
the backseat, a 
long-distance trip to 
Miami would not be 
the most 
comfortable one in 
a compact car. The 
big trunk 
compensates that 
to a certain extent. 

Pricing 

The total price for our test vehicle was $ 24, 975. 
This price includes a number of options like 6 speed 
automatic transmission, Bluetooh system, steering 
wheel audio controls, 16’’ alloy wheels, and 
destination charge.  

Driving Impressions 

The car I drove was the LT version with 1.4 lt 4cyl 
turbo engine delivering 138 HP and with the RS 
appearance package. This is an unusually small 
engine for a North American sedan and a Chevrolet. 
However, times have changed, and this engine wil 
pleasantly surprise you. It is powerful, yet 
reasonably fuel efficient. A Cruze is approximately 
200 kg heavier than a comparable Civic. It gives 
you a solid feeling on the road and the impression 
of driving a car in the midsize sedan category. And 
the downside is a higher average fuel consumption 
which was above 7 litres per 100 kilometres, 

TTTTTTTTTTTT            

The iconic bow-tie brand 
deserves a closer look  

You will not be disappointed at Anchor Bar, 
Buffalo, NY, the origin of chicken wings . 



even as we 
cruised on  
highways most 
of the time. 
The optional 6 
speed automa-
tic transmission 
is a bit reluc-
tant to down-
shift during 
acceleration for 
the sake of fuel  
economy. 

Apart from my commutes within the GTA, I drove 
from Mississauga to Niagara on the Lake and then 
to Niagara Falls and down to Buffalo in New York 
State.  

After crossing to the USA using the Rainbow Bridge, 
I drove some horrible sections with potholes of the 
104 and the Rainbow Boulevard.  This was good for 
my test drive since these rough surfaces added 
some colour to the “background” and gave me a 
good idea about how the suspension of the Cruze 
communicates with the road. The suspension is a 
good compromise between tougher European and 
softer North American tuning. And I liked it. 

With GM’s OnStar service you can have your 
destination 
downloaded 
into your car 
with turn by 
turn directions 
in a matter of 
seconds. I 
tested the 
system several 
times and it 
works well and 
reliable. The 
people at the 
OnStarCall Centre were always friendly and ready 
to help. Only in Niagara Falls New York, we lost the 
connection twice despite the efforts of OnStar 

people and had to use our backup device, a 
portable Garmin navigation. 

About Buffalo, NY 

Buffalo is the second most populous city in 
the state of New York, after New York City and the 
largest in Upstate New York. Buffalo itself has a 
population of 261,310 (2010 Census) and 
the Buffalo–Niagara–Cattaraugus Combined 
Statistical Area is home to 1,215,826 residents. 

Once a vibrant, industrial 
location in the heart of the USA, 
this town is now part of theRust 
Belt, the nickname for 
Midwestern and Northeastern 
United States, a large area 
which used to be the centre of 
large scale industrial 

production.  
After several 
"boom" 
periods from 
the late-19th to 

the mid-20th century, cities in this area struggled 
to adapt to a variety of adverse economic 
conditions later in the 20th century, such as the 
movement of manufacturing facilities to 
the southeastern states with their lower labor costs, 
the rise of automation in industrial processes, 
a decreased need for labor in making steel 
products, and the deregulation of foreign trade 
policies. Places that struggled the most with these 
conditions soon encountered several difficulties in 
common, including population loss, depletion of 
local tax revenues, and chronic high 
unemployment. 

Again, times have changed and Buffalo has to adapt 
itself to a new post-industrial era. To helpto 
economic relief, a number of factory outlets attracts 
visitors not only from other parts of the state, but 
also from Canada.  
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High quality materials and craftsmanship were 
not obvious features for a GM vehicle until a 
couple years ago. But this is what you feel now  

1.4 lt turbocharged engine with 138 HP is smooth 

and powerful. 

Following the bankruptcy and a flood of new and high 

quality products like Cruze, Chevrolet, as GM's leading 
brand enters a new era of success and self-confidence. 

(Fort George) 
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Anchor Bar 

A car means to me, like many 
others, travel. And travel makes 
you hungry especially when you sit 
behind the steering wheel for a 
couple of hours. Hunger also 
provokes you to discover new 
culinary tastes and places. With this 

in mind we visited 
Anchor Bar in 
Buffalo,  the famous 

restaurant that (arguably) invented chicken wings. 
Apart from delicious wings, you can listen to live 
jazz music on Thursdays (7 p.m.) and Saturdays (9 
p.m.) The place is vibrant and with its crowded and 
colourful halls, proudly presents the signatures of 
visitors from accross the USA and other parts of the 
world. For starters: A Buffalo wing, hot 
wing or wing is a chicken wing section (drumette or 
flat) that is traditionally deep-fried unbreaded and 
then coated in sauce. Classic Buffalo-style chicken 
wing sauce is composed of a vinegar-
based cayenne pepper hot 
sauce and butter. Buffalo wings are traditionally 
served with celery sticks and blue cheese dressing. 
At Anchor, the portions are big and yummy. Only 
the garlic bread did not meet my 
expectations.Although I liked it very much, 
“suicidal” sauce is not bearable for everybody. 

History of the Chicken Wing 

There are four different legends about how Buffalo 
wings came to be.  

The first story is that Buffalo wings were first 
prepared at the Anchor Bar by Teressa Lenz, who 
owned the bar along with her husband Frank. Upon 
the unannounced, late-night arrival of their son, 
Dominic, with several of his friends from college, 
Teressa needed a fast and easy snack to present to 
her hungry guests. It was then that she came up 
with the idea of deep frying chicken wings 
(normally thrown away or reserved for stock) and 
tossing them in cayenne hot sauce. This is the 
story you can read in menu cards. 
A second version, as told by Dominic Lenz (Frank 
and Teressa's son) to The New  

Yorker reporter Calvin Trillin in 1980, stated: "It 
was Friday night in the bar and since people were 
buying a lot of drinks he wanted to do something 
nice for them at midnight when the 
mostly Catholic patrons would be able to eat meat 
again." He stated that it was his mother, Teressa, 

who came up with the idea 
of chicken wings.  
The third version of the 
origin involved a mis 
delivery of wings instead 
of backs and necks for 
making the 
bar's spaghetti sauce. 
Faced with this 

unexpected resource, Frank Lenz says that he 
asked Teressa to do something with them.  
The fourth version has nothing to do with the 
Lenz's or the Anchor Bar. Calvin Trillin stated in his 
1980 New Yorker article that a man named Daniel 
Gorsky also claimed credit for serving chicken 
wings in a special "mambo sauce". Chicken wings 
in mambo sauce became the specialty at his 
Buffalo restaurant in the mid-1960s. Young had 
registered the name of his restaurant, Daniel 
Gorsky's Wings 'n Things, at the county courthouse 
before leaving Buffalo in 1970.  
Whatever the true story is, it is worth visiting 
Anchor Bar to relieve your hunger when you are in 
Buffalo. Or, you simply plan a trip with yummy 
wings for your tummies as your ultimate 
destination. 
And when you drive a Chevy Cruze, the trip will be 
exciting and enjoyable too. 
For more information about the Chevrolet Cruze, 
including the latest specifications and pricing 
information: Visit: www.gm.ca For more 
information about Anchor Bar, visit: 
www.anchorbar.com   

WHEELS & ROADS 

Anchor Bar in Buffalo NY is the place that 

invented the delicious chicken wings. 

No comments. Just chicken 
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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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urkish Society of Canada (TSC) is a not-for-profit organization 
that was founded in September 2006.  The main objectives of the 

TSC are to increase support in the Turkish Community; to create visibil-
ity of the Turkish Canadian Community in Canada; to organize cultural, 
social and artistic activities for the Turkish Canadian Community mem-
bers; to represent the Turkish Community and Culture in Canada the 
best way possible. 
 

Visit our website http://www.turkishcanada.org/  
& 

 at Face Book  
 

 And get connected with the Turkish Society of Canada. 
 

Follow us at Twitter: 
TRSocietyofCanada(@TRSocieyofCAN) 

 
Telve is published monthly with the continuous support from  

community members.  All the current and past issues can be accessed 
through www.telve.turkishcanada.org 

 
If you would like to promote a cultural activity or suggest events that 
you would like to see, please let us know!  

 
Email us at info@turkishcanada.org. 

 
 

JOIN OUR CONTINUOUSLY GROWING NUMBER OF 
THE MEMBERS! 

BE PART OF TURKISH CANADIAN COMMUNITY 
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• Volunteers for “TELVE”, please contact us at in-
fo@turkishcanada.org 

 

• Please consider the environment before printing the TELVE 

Thank you for your support. 
Latest member count is: 

   280 


