
Inside this issue 

Atatürk’ün Türk Gençliğine 
Hitabı 

2 

Türk Gençliğinin Andı 2 

Editor’den 3 

Deniz Harp Okulu ve 19 Mayıs 
Anıları 

4 

Evrensel Liderlik Nasıl Olmalı? 5-7 

Hanoi 3 Seasons 8 

TSC 23 Nisan Gönüllüleri ile 9-10 

Sağlığımız 11 

Çocuk ve Aile 12-13 

Love thy enemy 14-15 

Doğa’dan Bir Ders 16-17 

Anıların Koleksiyonu 18-19 

Telvergi 20-22 

The Red Weed 23-24 

Ressam Mustafa Çetin Đle 25-28 

Kirkor Yasavulbaş’ın Ardından 29 

Lullabies-Ninniler 30-31 

Asumanca Lezzetler 32 

Anneler Günü Şiirleri 34-36 

Okuyucularımızdan Şiirler 36-38 

A Small Car in a Big Town 39-41 

Yazarların Okuyuculara 
Etkileri 

42-45 

Advertisers index 47 

  

  

  

  

May 2012 
Volume 6, Issue 39 

Turkish Society of Canada 

TELVETELVE  
1
9
  
M

 A
 Y

 I
 S

  
1
9
1
9
—

2
0
1
2
 

http://www.turkishcanada.org/
http://www.turkishcanada.org/


Volume 6, Issue 39 

Ey Türk Gençliği !  

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.  

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. Đstikbalde 
dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahilî ve harici bedhahların olacaktır.  

Bir gün, istiklâl ve Cumhuriyet'i müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde 
bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok namüsait bir 
mahiyette tezahür edebilir.  

Đstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin 
mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine gi-
rilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.  

Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar 
gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri, şahsî menfaatlerini, 
müstevlîlerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş 
olabilir. 

Ey Türk istikbalinin evlâdı!  

Đşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun 
kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur! 

                                                            Gazi Mustafa Kemâl ATATÜRK 

ATATÜRK’ÜN TÜRK GENÇLĐĞĐNE HĐTABESĐ 
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TÜRK GENÇLĐĞĐNĐN ANDI 

 
Türk gençliği olarak özgürlüğün, bağımsızlığın, egemenliğin, Cumhuriyetin ve devrimlerinin 
(inkılâplarının) yılmaz bekçileriyiz. 
 
Her zaman, her yerde ve her durumda Atatürk ilkelerinden ayrılmayacağımıza, çağdaş uygarlığa geçmek 
için bütün zorlukları yeneceğimize namus ve şeref sözü verip, kendimizi büyük Türk Milletine adarız.  
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Evnur Taran 

aetaran@globalserve.net 

 

evgili Okurlarımız, 

Bu ayki yazılarımıza “Deniz Harp 
Akademisi” mezunlarından ve ilk 
kadın Deniz Subayı’mız Sayın Türkan Menteş 
(Suyolcu)’in “19 Mayıs Atatürk’ü Anma-Gençlik ve 
Spor Bayramı” ile ilgili anıları ile başlıyoruz.  Ayrıca 
kendisi ile ilgili hazırladığımız daha geniş kapsamlı 
yazıyı Temmuz sayımızda okuyacaksınız. 

Mayıs ayının diğer önemli bir günü olan “Anneler 
Günü” ile ilgili yazılar Hülya Sayın ve Esra Tok-
makçı’nın kaleminden..  Nilgün Erinç ve Melek 
Ökten arkadaşlar da şiir köşelerini “Anneler”e 
ayırdılar. 

“Artık (her yaştan) gençlerimizin Kanada’daki 

demokratik kitle örgütlerinde de ses 

getirmeleri zamanı geldi.” diyen Prof. Mustafa 
Koç, bu sayıdaki yazısını Birleşmiş Milletler Gıda 
Hakları Özel Raportörü Olivier De Schutter’in  bir 
dizi gözlemler yapmak üzere Kanada’ya gelişine 
ayırdı. Prof. Koç, “Evrensel Liderlik Nasıl Olmalı?” 
başlığı altındaki yazısında  G8 ülkeleri arasında olan 
Kanada gibi bir ülkede bile ciddi boyutlarda açlık 
sorununun olmasına dikkatlerimizi çekiyor. 

Sevda Akıllı, bu ayki “Çocuk ve Aile” köşesinde  
“Bebeğiniz Yabancılardan Korkuyor, Sizden 
Ayrılmak Đstemiyor mu?” konusunu işliyor. 

Bu sayıdan itibaren yeni iki köşemiz var: Genç 
“Restaurant Kritiği” Alican Arat Koç’un, “E.A.T – 
Edible Adventures in Toronto” köşesindeki henüz ilk 
yazısını okuduktan sonra eminim siz de benim gibi 
“Hanoi”ye gitmeye hevesleneceksiniz. Ve de 
Haziran ayında “Acaba hangi restaurant?” diye 
bekleyeceksiniz.. 

Đkinci köşemiz: “Okurlarımızdan Şiirler”.. Nilgün ve 
Melek arkadaşlarımızın hazırladıkları şiirlere ilavet-
en siz okurlarımızdan gelen şiirleri de değer-
lendirmek istedik ve bu köşedeki ilk konuğumuz 
Đzak Bensavi. Đzak arkadaşımız bu şiiri ile bizleri 

Kilyos Plajı’nda Karadeniz dalgalarının hırsla gelip, 
kumlarda uysalca yayıldığı kesimde uzun bir 
yürüyüşe çıkarıyor.. 

Dr. Haluk Özçelik, son yıllarda gerek olsa da ol-
masa da artık hepimizin ezberine giren MRI, CT 
Scan, tomografi, endoscopi  uygulamalarının 
getirdiği risk korkuları üzerine yazıyor. 

Dr. Mehmet Danış, her zamanki usta kalemi ile 
Yunan mitolojisindeki Tanrı Nemesis’in övgü ve 
gururlarına yenik düşenleri vahşice cezalandır-
masını çağdaş dünyamıza ve kendi kişisel tecrübe-
lerine bağlayarak yazıyor. 

Jerry Çapuroğlu’nun “Yıllık check-up zamanınız 
geldi mi?” yazısı gerçekten kaçırılmamalı.. Jerry 
arkadaşımız her zamanki gibi çok faydalı finansal 
bilgilerini bizlerle paylaşıyor.. 

Dr. Đlhami Gökçen,  “Türk Müziği” köşesinde 
bizlere büyürken ilk duyduğumuz şarkıları; 
“Ninniler” i  hatırlatıyor.. Şimdi, “Dandini.. Dan-
dini..” yazıyorum, eminim hepiniz devamını 
getireceksiniz.. 

Đzmirli gelinimiz Elvan Denizkuşu’nun “The Red 
Weed” köşesinde Mississauga’daki ilk “Hidralez”ini 
okumadan geçmeyin.. 

Halifax’dan Fısıltılar’da Deniz Gülerman hepimize: 
“Aaa benim de bir koleksiyonum vardı..” dedirtiyor 
ve bizleri çocukluk yıllarımıza götürüyor. 

Asumanca Lezzetler’e gelince.. Asuman arka-
daşımız sağlıklı salata tarifini sevgili başkanımız 
Rüçhan’dan almış.. Ben Telve’nin on-line olmasını 
beklemeden denedim.. Sizlere de öneririm.. 

Varol Karslıoğlu arkadaşımız bu ay bizi Fiat’ı ile 
Toronto’da gezdiriyor.. 

Pervin Hüner “Yazarlar ve Okuyuculara Etkileri” 
yazısında Çağdaş Kadın Yazarlarımızdan Nezihe 
Araz’ı anlatıyor. 

Telve’mizin bu sayısını da ilgi ile okuyacağınızı 
umuyorum..  

Editör’den 
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Türkan Menteş 
(Suyolcu) 
Emekli Kd. Dz. Yb.  

 
        

enim talebeliğim 
de dahil Deniz 

Kuvvetleri’nde Deniz 
Subayı olarak 15 
senelik görevim oldu. 
Okulu bitirdikten 
sonra teğmen 
rütbesiyle Deniz Harb 
Okulu’na Kütüphane 
ve Müze Müdürü 
olarak tayin oldum. 
Sonraları değişik 
görevler aldım ve bu 
yıllar severek çalıştığım çok mutlu yıllar oldu. 

Bundan başka Heybeli Ada’daki erkek-kız karışımı 
lisede 8 sene kız öğrencilere ek görevle Beden 
Eğitimi Öğretmenliği yaptım. Deniz Kuvvetleri’nin 
bu lise ile anlaşması vardı; onların öğretmen 
açıkları bizim öğretmenlerden yardım alarak 
karşılanırdı. Teklif üzerine ben de haftada 8 saat 
olmak üzere derse başladım. Onlarla çok çok güzel 
günlerim oldu. O gençlerin hepsi pırıl pırıl, güler 
yüzlü, zeki, istikbale umutla bakan gençlerdi. 
Onlarla beraber olmak, isteklerini yerine getirmek, 
duygularını paylaşmak çok büyük mutluluktu. 

er yıl okullarda Milli Bayram hazırlıklarına 
çok erkenden başlanırdı. En çok hazırlık 
yapılması gereken 19 Mayıs Gençlik ve 

Spor Bayramı idi. Askeri, sivil bütün okullar 
gösterilerini Fenerbahçe Stadı’nda yaparlardı. 
Gösteri planları projeleri yapılıp bizlere  verilirdi. 
Bizler de gençlerimizi o mutlu güne hazırlamak için 
büyük gayret sarfederdik. Bayram öncesi birkaç 
defa Heybeli Ada'dan Harb Okulu ve lise öğrencileri 
olarak hep beraber vapurla marşlar söyleyerek 
provalara giderdik. Prova sonu aynı şekilde yine 

geri dönerdik. 

19 Mayıs sabahı umumiyetle hava çok güzel 
olurdu. O sabah erkenden kız öğrenciler şortları, 
etekleri, beyaz blüzleri veya rengarenk güzel 
kıyafetleri, ellerinde halkaları havada uçuşan 
şifonlarıyla sevinç heyecan ve gururla okulda 
toplanırlar, Heybeli Ada’dan Fenerbahçe Stadı’na 
gider yerlerini alırlardı. Stadın bütün çevresi 
bayrak ve Atatürk posterleriyle donatılmış olurdu . 
Aynı şekilde çok güzel hazırlanmış törenlerde 
Devlet Büyükleri, Ordu Erkan'ı, veliler ve kalabalık 
seyirci grupları da yerlerini alırdı. 

erasim başlarken bütün okullar ellerinde 
flamaları posterleri, göğüslerinde Atatürk 
resimleri alfabetik olarak sıraya girerler, 

tribunlerin önünde resmi geçit yapılırdı. Bütün 
seyirciler bu geçitleri ayakta alkışlar Đstiklal Marşı 

ve diğer marşlar söylendikten sonra herkes sirasina 
gecerdi. Erkek ve kız sporcular gösteriler için 
sıraları gelince büyük istek, sevinç ve coşkuyla 
gösterilerini yaparlardı. Bu arada havada Hava 
Kuvvetleri’nin jetleri vızır vızır geçerek onlar da 
gösterilerini yapar bu sayede heyecan son 
noktasına erişirdi. Herkes çok mutlu, sevinçli, milli 
coşkusu cok yuksek bir gün yaşardı. 

Gençlerimiz de başarılarından heyecan ve gurur 
duyarlardı. Günlerce de bugünün etkisinde kalınırdı. 
Ben o günleri hiç unutamıyorum. Geçmiş 19 Mayıs 
günlerinin heyecan ve coşkusunu sürekli olarak 
içimde taşıyor ve çoğu zaman o günlerin anılarını 
duygulanarak yeniden yaşıyorum.  

 

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

 
irleşmiş Milletler Gıda Hakları Özel Raportörü 
Olivier De Schutter, 6-16 Mayıs 2012 tarihleri 
arasında bir dizi gözlemler yapmak üzere 

Kanada’ya geldi. Kanada’nın, Birleşmiş Milletler 
Gıda Hakları Özel Raportörü’nün ziyaret ettiği ilk 
sanayileşmiş ülke olması açısından bu konu oldukça 
dikkat çekti. Kanada 1948’de Dünya Tarım ve Gıda 
Örgütü (FAO) nun kurulmasında önemli rol 
oynamış, 1968’de Birleşmiş 
Milletler Đnsan Hakları 
Deklarasyonu’nu imzalamış 
ve gıda hakkını temel insan 
hakları arasında tanıyan bir 
ülke. 1996’da Dünya Gıda 
Zirvesi’nde Roma Gıda 
Güvencesi Deklarasyonu’nu 
(Rome Declaration on 
Human Rights) imzalayan 
federal hükümet, 1998’de 
Kanada Gıda Güvencesi Eylem Planı (Canada’s 
Action Plan on Food Security) adı altında bir planı 
da uygulamaya koydu. Ama aradan geçen yıllarda 
gerek sosyo ekonomik refah seviyesinde gerekse 
insan hakları konusunda bir duraklama gözleniyor. 
Tarım ve gıda sektörünün ihracat hacmi 44 milyar 
dolar olan Kanada’da gıda güvencesi olmayan 
insanların varlığını kabul etmek zor geliyor insan-
lara. Food Secure Canada Direktörü Diana Bronson 
bugün Kanada’da iki milyonun üzerinde insanın 
açlıkla mücadele ettiğini, devlet yardımı alan pek 
çok insanın ise sağlıklı beslenme olanakları bulama-
dığını iddia ediyor.  

Elbette Kanada’nın durumu yoksul üçüncü dünya 
ülkelerindeki boyutlarda değil. Kanada’da açlık ve 
beslenme bozuklukları toplumsal adacıklarda 

görülüyor. Kuzey’de, yerliler (aboriginal) arasında, 
yeni gelen göçmen ve mülteciler arasında, ve 
yoksulluk sınırı altında yaşayan kentli işsizler ve 
düşük gelirli aileler arasında gözleniyor. De 
Schutter’in raporu Kanada gibi doğal kaynakları 
bol, nüfusu az, zengin bir ülkede sosyal hakların 
gerilemesine neden olan faktörleri ve bunların 
insani sonuçlarını yansıtması açısından önemli bir 

tarihsel doküman olacağa benzer.  

Gıda hakkı konusu her ülkede, her kesimde çok iyi 
anlaşılmış bir kavram değil. “Bedava yemek 
verdiniz mi insanlar çalışmaz, tembellik ederler” 
diyen bazı dostlarımın yıllardır yaptıkları en ciddi 
işlerin sosyal network sitelerini izlemek, alış veriş 
ve seyahat etmek gibi uğraşılar olduğunu bilerek 

gülümsemeden edemiyo-
rum. Yoksulluk yaşamayan 
için gerçekten de anlaşılması 
zor bir şey.  Kısa dönemli 
zorluklarda “boğazdan 
kesmedik” deyip makarna-
pilavla karın doyuranımız da 
“çok şükür ben hayatta açlık 
çekmedim diyor”.  O yüzden 
gıda güvencesi ve gıda hakkı 
konusunda sadece tokları 

değil açları bile ikna etmemiz zor oluyor.  

livier de Schutter Belçika’lı uluslararası hukuk 
uzmanı. Belçika’da Université Catholique de 
Louvain ve the College of Europe’da hukuk 

profesörü. Columbia Universitesi ve American 
University Washington College of Law'da insan 
hakları üzerine dersler vermiş. Uluslararası Đnsan 
Hakları Hukuku konusundaki kitabı 2010’da 
Cambridge University Press tarafından basılmış. 
Diplomat bir ailenin çocuğu olarak Hindistan, Suudi 
Arabistan ve Rwanda’da geçmiş çocukluğu. Bir 
kıtadan ötekine koşturan De Schutter’in üç de 
çocuğu var.  Dinlemesini bilen, güçsüzün sorunlarını 
anlayan ve anlatmaya çalışan bu genç hukukçu, 
küresel elitlerden umudunu kesmişlerimizde bile 
uluslararası diplomasiye, evrensel hukuk 

Evrensel Liderlik Nasıl Olmalı? 
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ilkelerine, temel insan hak ve özgürlüklerine olan 
özlemi ve güveni bir kez daha depreştiriyor. 

Toronto’daki düzenleme komitesi bir güne üç ayrı 
toplantı koymuş. Sabah tarım 
sektöründe çalışan geçici göçmen 
işçilerin sorunları anlatılıyor. 
Öğleden sonra STOP Community 
Centre’da yoksulluk ve açlık 
konusunda bir ikinci toplantı 
yapılıyor. Yoksullukla mücadele 
eden sivil toplum örgütlerinin 
temsilcileri, yoksulluk sınırı altında 
yaşayan farklı sosyal kökenden 
insanlar gözlemlerini iletiyorlar.  

TOP Community Centre’da beş 
dakikaya sığdırılmaya çalışılan kişisel öyküler 
korkutucu. Çoğu bir zamanlar düzenli işi, 

mesleği olan, kimi göçmen, kimi yerli Toronto’lu, 
kişi başına 599 dolarlık bireysel sosyal refah 
yardımıyla geçinmekte yaşadıkları zorlukları anlatı-
yorlar. Çocukları 
olanlar için bu rakam 
biraz daha artıyor. 
Ama verilen parayla 
ev kirası vermek, 
ulaşıma, yemeğe 
para ayırmak çok 
zor. De Schutter 
gıdanın temel bir 
insan hakkı olduğunu 
anlatıyor dinleyici-
lere. Nabza göre 
şerbet vermeyen bu 
dürüst küresel lideri 
coşkuyla kucaklıyor Toronto’lular.  

Saat altıda, Toronto’daki üçüncü toplantısı için 
FoodShare’e gidiyoruz. Bu kez konu çocuk 
beslenmesi konusunda federal yönetmeliklerin 
gereği. Atlantik’ten Pasifik’e, Kuzey Kutbu’ndan  
Amerikan sınırına kadar uzanan Kanada’nın 30 
küsur milyonluk nüfusu bu dev coğrafyada orantısız 

dağılmış. Toronto, Vancouver, Montreal ve Calgary 
gibi milyonluk bir kaç kenti saymazsak, pek çok 
yerleşim yeri modern pazar ekonomilerinin kârlılık 
marjına cevap vermekten uzak pazarlar. Hudson 

Körfezi kıyısında ki 1805 nüfuslu Fort 
Albany’nin, alım gücü sınırlı halkına 
taze sebze ve meyve yetiştirmenin 
maliyeti hesaplandığında modern 
pazar mekanizmalarının yetersizliği 
ortaya çıkıyor. Gigi Veeraghavan Fort 
Albany’de yaşayan yerlilerin sorun-
larını gülümseyerek anlatıyor. Fort 
Albany, bir Cree köyü. Kanada’nın en 
eski Hudson Bay depolarından biri. 
Fort Albany’ye ulaşmak için 
Timmins’den Air Creebec ile uçmak 

gerekiyor, kara yolu yok. Kışın toprak donduktan 
sonra buz yollar açılıyor. Komşu yerleşimler 
Attawapiskat, Kashachewan medyada yaşadıkları 
sosyal sorunlarla epey haber olmuş. Timmins-Fort 
Albany uçak bileti 921 dolar. FoodShare Fort 

Albany’ye Ontario 
Hükümeti ‘nin de 
desteğiyle taze 
sebze ve meyva 
sepetleri gönder-
meye başlamış. 
Trenle Timmins’e 
oradan uçakla Fort 
Albany’ye. Küçük 
ölçekte de olsa 
seracılık yapıyor-
lar. Gigi’nin taze 
meyve kokusunu 
tanımlaması 

gözlerimizi yaşartıyor. Yıllardır ulaşımı en kolay 
olduğu için bol tüketilen unlu, şekerli, yağlı gıdalar 
nedeniyle obezite ve şeker hastalığından muzdarip 
olan yerliler, sağlıklı beslenme konusunda bir 
yaşam savaşı veriyorlar adeta. 

De Schutter’in Ottava ziyareti sırasında Muhalefet 
temsilcileri NDP başkanı Thomas Mulcair ve Liberal 
Bob Rae BM Gıda Hakları Özel Raportörü ile 

Evrensel Liderlik Nasıl Olmalı? 
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konuşmayı yeğlerken, federal hükümeti temsil eden 
hiç bir bakan görüşme gereği hissetmiyor. Bir 
zamanlar Birleşmiş Milletler’de evrensel insan 
hakları, doğa ve barış konularında lider olan 
Kanada’nın nerden nereye geldiğinin üzücü bir 
göstergesi. 

e Schutter dürüst, halktan yana, ezilenden 
yana, kitlelere umut veren, evrensel değer-
leri savunan liderlerin önemini bir kez daha 

hatırlatıyor. Farklı kitlelere farklı mesajları olan, 
teflon politikacılardan, gazetecilerden yorulmuşlu-
ğumuz böyle ortamlarda daha bir belli oluyor. Can 
kurtaran simidine sarılılır gibi kucaklıyor dinleyiciler 
De Schutter’i. Küresel kamuoyu güçlüden yana, 
gücü temsil eden liderlerden bıkmış. Kendilerine 
rol modeli arayan gençlerimize hatırlatmak 
isterim: Dürüst, çalışkan, kendini iyi eğitmiş, 

etkin iletişim yetenekleri olan, bir kaç dil bilen 
liderlere sadece Türkiye’nin ve Kanada’nın 
değil, tüm dünyanın çok ihtiyacı var. 

ıda güvencesi konusunda Kanada’da gönüllü 

çalışmak isteyenlere Toronto’da FoodShare, 
STOP Community Centre, Toronto Food Policy 

Council ve Meal Exchange sitelerine bakmalarını 
tavsiye ederim.  Food Secure Canada ise Kanada 

çapında faaliyet gösteren bir sivil toplum örgütü. 
Eğer bulunduğunuz semtte, kasabada şubeleri 

yoksa, bu işte liderlik size düştü demektir. Artık 
(her yaştan) gençlerimizin Kanada’daki 
demokratik kitle örgütlerinde de ses 
getirmeleri zamanı geldi. 

Evrensel Liderlik Nasıl Olmalı? 
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By: Alican Arat Koc 

  

he demographics of 
Toronto make it one of 
the most multicultural 

cities in the world. Data 
released by Statistics Canada in 
the 2006 census showed that 
Toronto is more ethnically 
diverse than such metropolitan 
centers as New York City, Miami, and Los Angeles. 

One of the greatest 
benefits of Toronto’s 
multiculturalism is the 
culınary choicest it 
brings. With so many 
ethnic groups living 
side by side, locals 
can have access to a 
great variety of 
diverse cuisines 
within minutes of 
walking distances 
from their houses. In 
this column, I intend 
to explore the vast 
array of multicultural 

cuisines in Toronto through reviewing restaurants 
offering good food for reasonable prices around the 
city. 

y hunt for good ethnic cuisine brings me to 
Toronto’s small but thriving Chinatown 
East. The strip’s plastic tablecloths and 
stark neon lights have but one exception, 

Hanoi 3 Seasons, a tiny, family-owned spot right 
near the corner of Gerrard and Broadview offering 
the city’s only taste of North Vietnamese cuisine. A 
bold exception to the Chinatown rule, Hanoi has an 
understated elegance, with soft lighting and light 
jazz playing on the soundtrack. Despite the 
pleasant atmosphere of the place, the prices are 
rock bottom: there’s only one dish on the menu 
over $10.  

Hanoi’s menu matches the ambiance perfectly, 
simple, tasteful, and a little bit different. To start, 
the spring rolls ($3) are excellent, but do yourself a 
favour and also order the spicy baby clams to share 

($7). Served on top of rice crackers, they are 
totally addictive. Choosing a main course can be 
difficult as everything is good. All of the main 
dishes ($9.50) such as ginger chicken or spicy beef 
sate with basil come with rice or vermicelli, and 
come in vegetarian variations with a spring roll, 
vegetables, and tofu. One can also order a variety 
of soups ($7.50), such as pho (beef noodle soup) 
and other seafood-based specialties. My personal 
favourite is the Hanoi-style grouper with dill and 
shrimp paste. This house specialty brings tender 
chunks of the fish fried in a crisp coating of shrimp 
and dill on a bed of vermicelli with onions, peanuts, 
and cilantro to keep flavours fresh and interesting. 

anoi serves wine and beer (including some 
interesting Vietnamese selections), but the 
fruit smoothies and Vietnamese-style coffee 
($3) are also extremely appealing. Who can 

resist a delicious and complex smoothie made from 
the otherwise pungent and repulsive durian? I know 
I can’t.  

Hanoi 3 Seasons is located at 588 Gerrard St, 
Toronto, Ontario. 

For inquiries: (416) 463-9940 
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evgili Evnur Abla’cığım, 
13 Mayıs’ta neler 
kaçırdınız neler! O gün iki 

kutlamayı birlikte yaptık. Hem 
etkinliklerimizin temel direkleri 
Gönüllülerimizle her etkinlik 
sonrası yaptığımız “Geleneksel 
Lahmacun ve Baklava Partisi”ni 
gerçekleştirdik, hem de Anneler Günü’nü kutladık. 
Gönüllü Partimizin bu anlamlı güne denk gelmesi de 
ayrı bir güzellikti. Biz yorgunluğumuzu attık darısı 
atamayanların başına... 

Bazı Gönüllülerimizin kimi Türkiye seyahatindeydi, 
kimi  tatildeydi, kimi ise  şehir dışındaydı. Kimileri 
de sizin gibi iş seyahatindeydi. Yine de 13:30’da 
başlayan Partimize saat 14:00 itibarıyla 72 gönüllü 
katıldı. Eh Lahmacun bu, soğuk tadı çıkmıyor, 
lahmacun sevgisi rötar yaptırmıyor. Lahmacunlar 
soğutmadan yenmeli geç kalmayın” diye uyarmıştık 
ve hemen hemen herkes saatinde orada oldu. 

Bayview & Sheppard’da süper manzaralı bir 
apartmanın parti salonunda ve terasında bol 
garnitürlü lahmacunlar, ardından da nefis baklava 
ve tulumba tatlısı, çay–kahve keyfiyle hep birlikte 
yorgunluk attık. Biz yorgunluk attık ama bizden 
sonra parti salonu lahmacun ve soğan kokusunu 
atabilmiş midir? Şüpheli! 

Ailesı ile birlikte toplantımızın onur konuğu olan TC 
Toronto Başkonsolosu Sayın Ali Rıza Güney  
Gönüllülerimize yaptığı konuşmada Türk Milleti’ni en 

iyi şekilde temsil eden özverili çalışmalarımız ve 
kalitesi yüksek etkinliklerimizin her geçen gün 
çıtasını yükselterek aynı başarı ve şevkle devam 
etmesi temennilerinde bulunarak herkesi tebrik etti. 

Günün sonunda Gönüllülerimize Teşekkür 
sertifikaları verilerek vedalaşmadan ama en yakın 
zamanda başka bir etkinliğin çalışması için biraraya 
gelmek üzere sözleşerek ayrıldık. 

Nice Başarılı Etkinlikler Sonrası Keyiflere.... 

TURKISH SOCIETY of CANADA 23 NiSAN GöNüLLüLERi iLE  
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D U Y U R U 

Bu duyurumuz Ankara Kitaplığı’ndan:  

Toplumumuzun başarılı ressamlarından Sibel Coşkuner 2-3 Haziran tarihlerinde Queen Street East, 
Jimmie Simpson Park’ta yapılacak olan “Riverdale Art Walk” etkinliğine katılıyor. Katılımın ücretsiz 
olduğu sergi ile ilgili detaylı bilgiye www.artistsnetwork.ca internet adresinden ulaşabilir ve Sibel’in 
resimlerini 106 numaralı sergi standında görebilirsiniz. 
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Đstanbul Hatırası 

Dr. Haluk Özçelik 

halukozce@yahoo.com 

 

                              

erkese Merhaba!  

Eski, bayağı eski yıllarda anne 
– baba – çocuk veya pek 
candan iki arkadaşın fotoğrafçıda arka planda 
bulunulan yeri belirten bir bezin önünde resim 
çektirmesi ne hoştu. Pek bir yaygındı o zamanlar 
köhne mekanlarda da olsa  ‘’Đstanbul hatırası’’ 
çektirmek. Günümüzde herşey değişti, ama fotoya 
bağımlılık aynı kaldı, hatta giderek artıyor.  

Sağlık alanında da fotolara bayağı düşkünüzdür. 
Öyle ya teşhiste ya da tedavi öncesi en önemli 
silahlarımızdan biri bizim fotolarımız olan 
görüntüleme yöntemleri. Pek fazla çeşit  karşımıza 
çıkıyor tek tek saymaya kalktığımızda..    

Acaba doğru ve yerinde kullanıyor muyuz bu pek 
cafcaflı isimler taşıyan  ‘’image’’ oluşturma 
yöntemlerini?  

Son yıllarda MRI, tomografi ve endoskopi gibi 
sistemlerin kontrolsüz uygulandığında sağlığa zarar 
verdiği, hatta kanser riskini arttırdığı yönünde 
kuşkular ve tartışmalar artmaya başladı. Burada 
mercek altına alınanlar X ışını ve iyonize edici 
radyasyon kullanan  bilgisayarlı tomografi, 
mamografi, anjiyo, PET ve diğer sintigrafi 
yöntemleri. Tabii uygulamadan hemen sonra 
vücudumuzda  herhangi bir hasar gözlemlememiz 
mümkün değil, çünkü aldığımız radyasyon 
miktarları aslında hayli düşük.. Doğrudan olumsuz 
etkiler görülebilmesi için 10.000 adet akciğer grafisi 
ya da 20 – 40 karın tomografisi çektirmek gerekiyor 
ki normalde buna olanak yok. Ayrıca yeni cihazlar 
giderek çok daha düşük radyasyon düzeylerine 
gereksinim duyuyorlar.   

Sık sık sorulan ve tartışılan konu ise sık 
kullanıldığında bu yöntemlerin uzun vadede kanser 
riskini arttırıp arttırmadığıdır. Diğer yandan 
uyguladığımız yöntemlerin insan sağlığı açısından 
teşhiste çok büyük yararlar sağladığı açık bir 

gerçektir. Beyin kanaması geçiren bir hastaya 
tomografi çekilmesiyle elde edilen yararı 
düşünürsek alınan radyasyonun ortaya çıkaracağı 
risk aslında devede kulak bile değildir.   

Demek ki tüm bu teşhis silahlarımızı akılcı kullanıp, 
hastanın ayrıntılı muayenesinin hekimler için 
yüksek başarı oranları sağlayabildiği gerçeğini 
yabana atmamalıyız. Sözgelimi ısrar eden karın 
ağrısı ve hafif ateş yakınması ile başvuran 7 – 8 
yaşlarında bir kız çocuğunda hekim basit bir 

muayenenin ardından temel bir kan tahlili ile idrar 
tahlilini uygulayarak bir apandisit teşhisini rahatlıkla 
koyabilir. Teşhisin doğruluk oranı %75 lere kadar 
çıkar. Eğer teşhisi sağlamlaştırmak için bu hastaya 
bilgisayarlı tomografi çektirildiğinde doğruluk oranı 
% 95’e kadar çıkacaktır. Buna benzer senaryolarda 
CT scan yaptırmak akılcı bir yol olacaktır.   

Diğer bir ilginç durum da başağrısı şikayeti ile 
doktora başvuran bir hastada muayenede dikkat 
çekici bir bulgu saptanamadığında bu hastaya MRI 
veya CT scan çekilirse tedaviyi değiştirecek bir 
problem saptama olasılığı sadece binde iki 
oluyormuş. Yani benzer şikayetleri olan hastaların 
%98’inde CT scan hiçbir işe yaramıyor!  

ncak günümüzde çoğu hekim kendini 
güvence altına almak için pek gerekli 
olmasa da hastaların olası baskısı altında 

kalmamak ve memnuniyetsizlik yaratmama 
düşüncesiyle bolca tetkik istemektedir. Bu aslında 
makul karşılanması gereken bir durumdur.   

Demek ki doktora baskı altında kaldığını 
hissettirmemek ve vereceği karara fazla müdahale 
etmemek yerinde olur diye düşünüyorum. 

Hepinize sağlıklı ve bol güneşli günler.. 

SAĞLIĞIMIZ 

HHHHHHHHHHHH            

AAAAAAAAAAAA            
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Sevda Akıllı, PhDc 

Çocuk Gelişim ve Aile Uzmanı 

 

 

erhaba Sevgili Telve 
Okuyucuları,  

Bu ayki yazımda sizlere bir çok bebekte ilk yılın 
sonlarına doğru ortaya çıkan yabancılardan korkma 
ve ebeveynlerden ayrılık endişesinden bahsetmek 
istiyorum. Pek çok bebek 7. aydan başlayarak 
yabancılardan çekinme ve ebeveynlerden ayrılık 
korkusu gösterirler. Bazı bebekler için bu duygular 
çok şiddetlidir. Öyle ki, anne ve baba dışında 
kendisine yakınlaşmak isteyen herkese tepki 
verebilir, ebeveynleri gözleri önünden uzaklaşınca 
hemen ağlamaya başlayabilirler. Bu durum, 
bebekler için olduğu kadar anne ve babalar için de 
endişe verici olabilmektedir. Örneğin bebeğinizi 
sevmek isteyen bir aile büyüğü ya da arkadaşınız 
bebeğinizin protestosuyla karşılaşınca bunu kırıcı 
bulabilir. Bu, sizin de kendinizi kötü hissetmenize ya 
da utanmanıza neden olabilir. Pek çok anne baba 
bebeğinin bu tarz korkularını yersiz bulabilir, hatta 
bunu antisosyallik ya da şımarıklık olarak 
değerlendirebilir ve bebekleri bu şekilde 
davrandıkları için kızgınlık duyabilirler. Oysa ki, bu 
korkuyu yaşayan bebeklerin şımarıklık yapma ya da 
sizi utandırma gibi niyetleri yoktur. Sizden ayrı 
kaldıklarında ya da kendilerine yabancı gelen biri 
onlarla yakınlık kurmak istediklerinde yaşadığı 
korku ve endişe bebeğiniz için son derece gerçektir 
ve bebeğinizin o an size her zamankinden çok 
ihtiyacı vardır.  

ebeğinize bu tarz durumlarda nasıl 
yaklaşmanız gerektiğinden yazımın sonunda 
ayrıntılı olarak bahsedeceğim. Öncelikle, size 
bebeğinizin neden bu tarz korkular yaşadığını 

gelişimsel olarak açıklamak istiyorum. Yabancı 
korkusu ile başlayalım. Bebekler neden 
yabancılardan korkmaya başlarlar? Hayatın ilk üç 
ayında bebekler, ihtiyaçları karşılandığı taktirde 
kendileriyle kimin ilgilendiğini çok fazla 
önemsemezler. Yani, ilk üç ayda bebekler için anne, 
baba veya büyükanne, büyükbaba ya da bakıcı 

hepsi aynıdır. Kendilerine bakan ve ihtiyaçlarını 
karşılayan birinin olması onlar için yeterlidir. Bunun 
bir nedeni de bebeklerde görme duyusunun ilk 
aylarda çok kuvvetli olmamasıdır. Üçüncü ayın 
sonlarından itibaren ise bebekler artık kendileri için 
‘özel insanlar’ olduğunun farkına varmaya 
başlarlar. Onlara bakan, onların ihtiyaçlarını 
karşılayan belli insanlar vardır, bunu kavramaya 
başlarlar. Bu bilinçle de, kendi “özel insanları” ile 

bağ kurmaya başlarlar. Bu özel insanlar genellikle 
pek çok bebek için kendileriyle en çok zaman 
geçiren kimselerdir; yani anne ve babalarıdır. 
Dolayısıyla, artık 7. aya geldiklerinde bebekler 
kimin tanıdık, kimin yabancı olduğunu rahatlıkla 
ayırt edebilirler ve yabancı buldukları insanlara 
tepki verebilirler. Bu tepkilerin bebeğin sizinle 
kurduğu bağ ile ilgisi çok yoktur. Bu tepkiler, 
genelde doğrudan bebeğinizin mizacı ile ilgilidir. 
Bazı bebeklerin, mizaçları gereği yeni durumlara 
alışması, bir durumdan diğerine geçiş yapması daha 
çok zaman alabilir. Eğer bebeğiniz yabancı korkusu 
gösteriyorsa bunun gelişimin normal bir parçası 
olduğunu, sizinle kurduğu bağ ile alakası 
olmadığını, doğrudan bebeğinizin mizacı ile alakası 
olduğunu hatırlamanızı ve bebeğinize bu korkuyu 
aşmasında destek olmanızı öneririm.   

elelim ebeveynden ayrılma kaygısına. Pek 
çok bebek yine 7. aydan itibaren bu kaygıyı 
göstermeye başlar. Anne ve babasının ya da 

bağ kurduğu kimselerin arkasından ağlamaya 
başlar. Bebeklerin bunu yapmasının en büyük 
nedenlerinden biri, artık nesnelerin gözden 
kaybolsalar da varoldukları bilmeleridir. 4. aydan 
itibaren bebekler, bir nesne ya da bir kişi ortadan 
kaybolduğunda aslında bu nesnenin ya da kişinin 
tamamen yok olmadığını ve varolmaya devam 
ettiklerini anlamaya başlarlar. Pek çok bebek bu 
zihinsel gelişimi 7 ve 9 ay arasında tamamlar. Bu 
nedenle, artık 7. aydan itibaren siz bebeğinizden 
ayrıldığınızda, sizin başka bir yerde olduğunuzun 
farkına varırlar ve kendilerini arkanızda bırakmanızı 
protesto ederler. Ayrıca, bebekler için en iyi 
güvence kaynağı anne ve babalardır. Đlk yılın ikinci 
yarısından itibaren, bebeklerin pek çok şeyi 
yaparken size dönüp baktıklarını 
gözlemleyebilirsiniz. Sizin onayınızı aldıktan sonra 
ilerler. Yani, sizin varlığınız bebeğiniz için 
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aslında büyük bir güvencedir. Dolayısıyla, sizden 
ayrılırken de bu güvenceyi yitirdikleri için tepki 
veriyor olabilirler.  

elelim yabancı korkusu ve ayrılma endişesi 
konusunda neler yapılabileceğine. Daha önce 
de belirttiğim gibi yabancı korkusu yaşayan 

bir bebek şımarıklık yapmıyordur ya da antisosyal 
olmuyordur. O an ciddi bir endişe hissediyordur ve 
size her zamankinden daha çok ihtiyacı vardır. 
Örneğin, bebeğiniz arkadaşınızın kucağında 
ağlamaya mı başladı: onu hemen kendi kucağınıza 
alın yavaşça, sırtını okşayarak yumuşak bir sesle 
telkin edip, korkacak birşey olmadığını söyleyin. 
Nasıl olsa alışır deyip arkadaşınızın kucağında 
bırakmayın. Eğer yabancıyı görür görmez ağlamaya 
başlıyorsa, yine bebeğinize sarılıp onu telkin 
edebilirsiniz. Unutmayın, size anlamsız gelse de 
bebeğiniz yoğun bir endişe ve korku hissediyor ve 
bebeğinize nazikçe yaklaşarak ona bu korkusunun 
yersiz olduğunu gösterebilir, korkusunu aşmasına 
yardımcı olabilirsiniz.  Eğer bebeğinizin sizden 
ayrılmak istemiyorsa, bebeğinizi gidişinize 
hazırlayın ve mutlaka geri geleceğinizi söyleyin.  
Örneğin, “Canım, ben şimdi gidiyorum ama sen 
öğle yemeğini bitirince gelmiş olacağım, tamam 
mı?” gibi.  Kesinlikle, bebeğinize görünmeden 
gitmeyin. Bazı anne babalar, nasıl olsa anlamaz 
deyip bebeklerine görünmeden arka kapıdan 
çıkmayı tercih ediyorlar ama bu davranış 
bebeğinizin size olan güvenini zedeleyebilir ve 
endişesini arttırabilir.   

yrıca, uzun vedalaşmalardan kaçının, 
vedalaşma-larınızı kısa tutun. Vedalaştıktan 
sonra geri dönmemeye gayret edin (eğer 
bebeğiniz çok büyük bir endişe atağı 

geçiriyorsa, mutlaka dönün ve onu telkin edin, ama 
eğer her zamanki tepkilerini veriyorsa geri 
dönmekten kaçının).  Dönüşünüzde, bebeğinize 
döndüğünüzü hatırlatın. Bebeğiniz bir süre sonra, 
gittiğinizde geri döndüğünüzü anlayacak ve sizden 
ayrılmakta daha az zorluk çekecektir.  Ancak bu 
süre içinde sabırlı olmalı ve bebeğinizin normal bir 
davranış sergilediğini unutmamalısınız.  

Son olarak da, sizlere tekrar Türk Toplum Merkezi 
olarak kurduğumuz email grubunu hatırlatmak 
istiyorum. Email grubumuzun amacı çocuklu Türk 

ailelerinin fikir alışverişinde 
bulunması, istediklerinde email yoluyla bir uzmana 
danışabilmeleri. Ayrıca, çocuk gelişimi ve 
yetiştirmesi konularında deneyimlerimizi 
paylaşmak, çocuklarımızın bir araya gelmesini ve 
daha sağlıklı büyümelerini sağlamak. Çocuk gelişimi 
ve psikolojisi ile ilgili her konuda sorularınızı gruba 
yazabilirsiniz.   

Gruba üye olmak için aşağıdaki linki kopya edip, 
sayfaya girdikten sonra “Join This Group” tuşuna 
tıklamanız yeterli.   

Link: http://groups.yahoo.com/group/
tchcc_cocuklu_aileler   

Email adresimiz 
de: tchcc_cocuklu_aileler@yahoogroups.com    

Ayrıca, çocuk gelişimi üzerine görmek istediğiniz 
konuları ya da yazılarım üzerine sorularınızı bu grup 
aracılığıyla bana bildirebilirsiniz.  

Hepinize güzel bir ay diliyorum.  

Sevda Akıllı 
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Dr. Mehmet Danış, DDS, MSc, 
BSc, Captain (Ret.)CF 

 

emesis is a God in Greek 
mythology that would 
brutally punish those who 

succumb to pride and arrogance. 
The contemporary meaning of 
this word is; an adversary, a per-
sonal enemy, that defines ones 
life struggle. Superman had Lex Luthor, Ali had Fra-
zier, Persians had the Greeks and Fenerbahce has 
Galatasaray (although recently they have the Turk-
ish “justice” system) as their Nemesis. Sadly 
though, the most valuable and moral aspect of a 
nemesis has disappeared in recent pop culture. A 
force that compels one to prepare, to struggle, to 
improve has been lost in translation over time. The 
biggest misunderstanding of a Nemesis is the West-
ern idea that an enemy of the “Good guy” must al-
ways be the “Bad guy”. Good versus evil. Us 
against them. Respect for the adversary has been 
wiped away in our culture. 

In modern comic books, movies and theatre, our 
heroes fight villains that are simplistic, one dimen-
sional “evil doers”. This infamous phrase was ut-
tered by Mr. George Bush at the turn of the century 
at a time when it was very necessary to convince 
us that we were the good guys, no matter what our 
actions, and reactions. 

This black and white absolutism did not stop there 
of course. Why do they hate us? Because they are 
“evil doers”. Therefore evil. Thus, we are the oppo-
site, we are “the good”. A simple equation that 
“dumbs down” the complexity of our world and our 
times. It is a “Readers Digest” version of the Ency-
clopaedia of Man. Another simple proposition; “You 
are with us or against us”. Simple algebra will sum 
up these two equations as; You are with us if you 
are good. You are against us if you are bad. 

As ridiculous as this sounds, a simple skimming of 
the front pages of all major newspapers will make 
one chuckle with the conformation that this pedes-
trian logic is universal and extremely effective. We 
are spoon fed this rhetoric every day and we inevi-

tably swallow. 

But we shouldn’t swallow, ever. We should spit it 
out. We should remember the  after taste of previ-
ous garbage that has been fed to us. But we don’t. 

This is why the study of history is important if not 
only to learn from our past mistakes and to pre-
vent them from repeating but also to preserve the 
meaning of things. To appreciate the sentiment of 
folklore and tradition. The moral value in a good 
story. The human story.  

Living without any historic wisdom may doom us to 
the gloomy sentiment, that there is no present or 
future, there is only the past repeating itself over 
and over again.  

So what remains of the forgotten god Nemesis? 
Fortunately there are times when she makes an ap-
pearance. Athletic competition is one of them. An 
Olympian knows he or she is only as fast as their 
pursuers. Thus can be grateful for their rivals when 
they shatter world records. A weightlifter knows 
that gravity and his opponents are his only things 
that motivate him to train for hours every day. Ath-
letes chase each other and gold medals but world 
records are merely the best someone was able to 
do before you did it better. Without rivalry there 
would be no self improvement, no evolution of 
man. 

This is why athletic competition is so vital, especial-
ly on the international stage, especially today. Mu-
tual respect and empathy are borne out of sports-
manship. Seeing how we are all very much alike 
and how we motivate each other to become better 
makes it more difficult for us to be manipulated. 
We become picky eaters. We don’t swallow every 
spoon full of “why do they hate us” or “axis of evil”.  

When I first raced across the Sahara desert in 
2009, I was favoured to win the race. I was in the 
best shape of my life and I knew it. I was proud. I 
had the cross hairs of the god Nemesis all over me. 
Disaster was inevitable. It came in the form of a 
German athlete named Tobias.  

or the first 42 km of the race Tobias and I ran in 
the lead side by side. Neither of us wanted to 
give up. Both of us wanted to win. I remember  
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inishing the first stage (1of 6 stages in total) 
unable to remain standing. I could not see 

more than a few feet in front of me. I don’t remem-
ber much more than that. I collapsed on a chair 
while congratulating him. He couldn’t walk either, 
we both just sat there, smiling. We sucked in the 
sweet precious air that seemed so hard to find in 
the past 4 hours of running. 

 

The second day we ran another marathon across 
burning sand. No matter how much I pushed him, 
Tobias would not quit. In 45 degrees Celsius, an-
other 42 km in 4 hours. We ran each other to the 
ground, to an inch of our lives. 

I had never imagined that I could travel that dis-
tance, on that terrain, that quick. But I did, be-
cause HE did. To win, to beat him, I performed my 
absolute best. But this is not a fairy tale. It’s a true 
story. There is no “happy ending”. In the end we 
broke each other down and were unable to win the 
race. The two fastest runners in the field simply 
fought each other out of a victory. 

At the end of the six day 250 km battle we had 
formed a relationship, an understanding that was 
unspoken and as old as history itself. He was my 
nemesis, my equal. I was not a hero and he was 
not a villain. There was no good or evil roles to 
play. At that point neither of us cared to win, we 

just did not want to loose to each other. And that 
struggle and sportsmanship is what we are sup-
posed to celebrate as a part of our humanity. The 
true spirit of competition. And the respect toward 
an adversary, no matter what their nationality, race 
or language. The flags we wore on our chests be-
came insignificant.  

Tobias and I would both go on to win other races. 
We would both live to fight another day. Although I 
never saw him again, every time I’m training I still 
feel the pain of keeping up with him. And it still 
scares me that if I slow down for one moment… he 
will run by me like the wind.  

 

 

 

http://mehmetdanis.blogspot.com/ 
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ir kaç yıl önce yine bir 
bahar vakti, ağaçlar yeşermiş, 
doğa uyanıyordu. Bana bu 
dönemlerde topraktan mı, 
gökten mi bir enerji akar. 
Resmen şarj olurum. Evde hemen birşeyler buldum 
tamir gerektiren. Gözüme ilk çarpan bahçede 
yıkılcak gibi duran, yan komşuya karşı bizde 
paravan vazifesi gören, duvar oldu. Çatımızı 
değiştiren, çok çalışkan usta Lendy geldi aklıma. 
Onu aradım. Eşim evde yok o sırada. Haberi de yok 
benim bu işlere kalkıştığımdan. Olmaması gerçi 
daha iyi. Bilmiyorum 
sizin eşinizi ama, 
aramızda kalsın 
benimkinin evde 
tamir gerektiren 
şeyler gözüne 
batmaz, batsa da 
elinden iş gelmez.  

Lendy bizde bir çit, 
duvar var, onu söküp 
atar mısın? Lendy 
geldi. Gelmişken 
çatıda ki giderlerde 
biriken yaprakları da 
temizleyeyim dedi. O 
sırada gözümüze çatı kenarında açılmış bir delik  de 
çarptı. Onu da kapatırım çıkmışken dedi. Olur Lendy 
dedim ve işleri ona havale ettim.  

Eşim öğleden sonra geldiğinde tüm işler hallolmuş, 
duvar sökülüp atılmıştı. Oh! bahçe ferahlamıştı. 
Eşimin de hoşuna gitti. Hava çok güzel, bahçede 
başladık çalışmaya. Çam ağacından dökülen 
dikenleri, yaban otlarını temizliyoruz birlikte.  Biz 
öyle yoğun çalışırken, birden heyecanlı bir sincap 
yanımıza kadar gelip, o zamana kadar bir sincaptan 
duymadığım şekilde gırtlağını yırtarcasına, bize 

bağırmaya başladı. Bağırıyor, sonra koşup geri 
gidiyor. Biz arkasından bakıyoruz. Sonra gelip 
tekrar yanımızda bağırıyor. Bağrışlar çığlık gibi. 
Hayvanın kesin gırtlağı yırtılacak. Biz bir anlam 
veremiyoruz. Yan komşular, karı koca sincabin 
çığlığını duyup dışarıya çıktılar. Birlikte hayvanı 
izleyip bir anlam vermeye çalışıyoruz. Sincap iyice 
çılgınlaştı, sürekli bir ileri bir geri koşuyor. Bizim 
yanımıza gelince tekrar başlıyor çığlığına. Benim 
aklıma gündüz kapattığım delik geldi. Hepimiz o 
zaman anladık ki içeride yavrular olmalı.  
Komşumuzun uzun bir  merdiveni vardı. Çatı 
kenarında tekrar bir delik açıldı. Sincap bir şekilde o 
deliği buldu ve içeri girdi. Çığlıklar kesildi. Anne 
sincap hepimizi hayretler içinde bırakan 
davranışlarıyla sonunda derdini anlatmıştı. Annelik 

işte dedik hepimiz, 
mutlu ve huzurluyduk. 
Yavrular tekrar 
annelerine 
kavuşmuşlardı.  

Biz kira mira almadık o 
dönemde, sincabin 
yavrularını büyütmesini 
bekledik. Eşim 
büyüdüklerinde evden 
ayrılacaklarını 
umuyordu. Fakat bizim 
çatı çok rahat olmalı ki, 
yavrular da anne de hiç 
gitmeye niyetli 
değildiler. Ben hafta içi 

bir gün evdeyim, sanırım rahatsızdım, evde 
dinlenecektim. Tam yatak odasının üstünde sanki 
binlerce hayvan bir o yana bir bu yana koşturup 
duruyor. Uyumak ne mümkün. Tamam dedim bu 
işe kökten bir çözüm bulmalıyım. Delik kapatılamaz, 
ya içerde yavrunun biri kalırsa? Anne sincapdan 
korkulur, bütün çatıyı söker atar. Başladım hayvan 
kontrol servislerini aramaya. O zaman anladım ki bu 
iş Kanada da bir sektör olmuş. Bir şirketin otomatik 
mesaj sistemi artık o kadar gelişmişti ki, sincaplar 

BBBBBBBBBBBB            
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için 1'e, rakunlar için 2'ye, arılar için 3'e şeklinde 
tüm hayvan problemlerini sayıyordu. Bu şirket 
maddi olarak falan bizi aşar dedim ve bir başkasını 
aradım. Problemi anlattım. Yavrular çatıda 
yaşıyorlar, artık doğaya dönsünler, bizi rahat  
bıraksınlar istiyoruz dedim. Yeterince 
büyümüşlerdi. Arada bahçede karşılaşıyorduk, 
banamışın demiyorlar, hiç oralı olmuyorlardı.  

Neyse şirketten bir kişi geldi. Bizim çatıdaki 
deliğe ,otoparklarda yerlere konan kapanlar 
mantığında, tek yöne doğru açılan bir kapı koydu. 
Đçerdeki sincaplar dışarıya çıkarken kapı açılacak, 
ama dönmek istediklerinde artık içeriye 
giremeyeceklerdi. Onun dışında bütün çatıya baktı, 
başka bir delik bulamadı. Sincaplar çıktıklarında 
sorun çözülecekti. 

Ertesi sabah ayazda ya tıkırtılarla, ya da anne 
sincabin sesiyle uyandık. Pencereden hemen 
dışarıya baktık. Anne sincap çocuklardan önce 
dışarıya çıkmış içeriye giremiyordu. Yavrularını 
dışarıya çağırıyordu. Yavrular artık düz duvara 
tırmanıp inebilecek büyüklükteydiler. Grili, siyahlı 
bütün yavrular tıpış tıpış söz dinleyip bizim çatıyı 

terkettiler. Yavrular, önce anne sincabin başında 
toplandılar, sonra hepbirlikte gözden kayboldular. 
Anne sincap dahil o sabah toplam 7 sincap saydık. 
Boşuna değilmiş o tıkırtılar. Sesler kesildi. Şirket 
yetkilisi de bir ara geldi ve deliği temelli olarak 
kapattı. Sessizliğin faturası 250 dolar.  

eyse kimsenin canı yanmadan o seneki kış 
uykusundan uyanmıştık. Yaz boyunca yavru 
sincaplar bahçede göründüler, büyümelerini 

izledik. Sonraki yaza hangileri hayatta kalabildi, 
hangileri hala etraftadır bilinmez. Ama anne 
sincabin beynimize kazınan çığlıkları ise hala 
bahçededir. Arada çam ağacı rüzgarla 
sallandığında, annenin sesi de kulağıma gelir.  

Doğa biz anneleri kimbilir ne güçlerle donattı. Yeri 
geldiğinde çığlıklarımızdan, pençelerimizden 
korkun, kolumuzu kanadımızı gerdiğimizde sımsıkı 
tutunun.  

Hepinizin anneler günü kutlu olsun. 

NNN   
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Deniz Gülerman 

 

 

ocukluğumuzun 
bir parçasıydı 
koleksiyon.  

Hepimizin bir koleksi-
yonu vardı, peçete, 
kalem, silgi, kart, pul…  

Đlk koleksiyonu annemde görmüştüm.  Gençliğinde 
biriktirdiği kurşun kalemleri, kapağı çatlak şeffaf bir 
kutu içinde kilitli çekmecesinde saklıyordu.  Annem 
her yıl bir tanesini verirdi bana, okulda kullanmam 
için.  O zamanlar uçlu kalem ya da ucunu çıkartıp 
arkasına takılan kalemler gibi bol çeşit yoktu 
kırtasiyelerde.  Renkli kurşun kalemler lükstü…  

Herhalde annemde olduğu için, ben hiç özenmedim 
arkadaşlarımın kalem koleksiyonlarına.  Benim için 
en önemli koleksiyon peçeteydi, ki o zamanların en 
popüler koleksiyon malzemesiydi!  Renk renk, 
desen desen peçetelerimiz!  Arkadaşlarımızı 
evimize davet ettiğimizde mutlaka ortaya açılıp 
sergilenen, alın teriyle toplanmış, saklanmış 
peçetelerimiz!  

Alman peçetesi diye bir şey vardı o zamanlar.  
Solo’nun desenli ama tek kat ve sert peçetelerinin 
yanında, elbette daha değerliydi Alman peçeteleri.  
Bunlar 2-3 katlı olup, daha kalın ve yumuşak 
peçetelerdi; daha kaliteliydi.  Şimdi sokakta bile 
satılan bu peçeteleri, o zamanlar çok zor bulurduk.  
Biri çıkar oradan “Bilmem kimin annesine, bilmem 
nereden Alman peçetesi gelmiş, bana da verecek 
bir taneeee.” der ve bütün piyasayı kızıştırır.  
Herkes çığlık çığlığa, “Bana daaa!  Söylesene, bana 
da versiiiin!  2 tane alsanaaa, birini bana 
verirsiiiin!”  Kimisi küçücük aklıyla ticarete 
soyunup, değiş tokuşla ancak peçetesini paylaşırdı.  
Kimi ise fazla olanı verirdi arkadaşlarına.  Kimisi ise 
hiç vermezdi, bir tek onda olsun isterdi o 
peçeteden!  Ben bulduğu her peçeteden 2 tane 
alanlardandım; biri bana, biri Sevtan’a :)  

ir peçete yüzünden ne kavgalar çıkmıştır, ne 
arkadaşlıklar bitmiştir, bilemezsiniz.  Gülistan 
her zamanki paylaşımcılığıyla bir gün 
dershanede bana gelip “Deniz, bende noel 

babalı bir peçete var, istersen sana getireyim 
haftaya.” demisti.  Ben de kabul etmiştim tabii, 
seve seve!  Bir sonraki hafta Gülistan’ı gördüğümde 
hemen yanına koşup, heyecanla peçeteyi sordum.  
“Aa ben onu Gülçin’e verdim sana vermesi için.” 
dedi.  Gülçin’i buldum, ama elimde kalacaktı az 
daha!  Kız yırtmış peçeteyi, bir de diyor ki “Đkiye 
ayırdım, ikimizde de olsun diye!”  Bir sürü 
peçetemiz olsun isterdik, ama ben bir peçeteyi 
kenarı kıvrılmış olsa bile koymazdım 
koleksiyonuma.  “Al senin olsun, istemem yırtılmış 
peçete” deyip, dönmüştüm arkamı, küskün küskün.  
Sonra Gülistan bana yenisini getirmişti tabii.  
Aradan 20 sene gecti, Gülçin’in ismi geçtiğinde hala 
o günü hatırlarım.  

erveler’e de Đngiltere’den sarılı bir peçete 
gelmişti, tavşanlı, yumurtalı falan.  
Paskalya sezonunda çıkmış olmalı.  Bir 

tane verene kadar kanser etmişti beni. “Sana 
vereyim miiii, bak anneme söyleme ama, öğrenirse 
kızaaar, ayy ya duyarsaaa, ben o olmadığında 
vereyim sana bundan, bir sonraki gelişinde versem, 
ben sana gelirken getiririm…”Halam birkaç sene 
önce evi yenilerken, büfenin içinden o peçeteler 
çıktı:)  

Alman peçetelerinin dışında, bir de Fransız 
peçeteleri olurdu.  Bunlar da tek katlı, hafif 
naylonumsu, kenarları fırfırlı peçetelerdi.  Desenleri 
gerçek sehpa örtüsünü andırırdı. Alman 
peçetelerinden daha az bulunurdu; bende bile 
sadece 5-6 tane vardı, siz düşünün artık:)  

Üniversiteye başladığımda dağıttım koleksiyonumu. 
En sevdiklerimi sakladım tabii.  Ve bir de 
çocukluğumun en özel anısını…  

Türkiye’de bir Solo vardı, bir Selpak.  Selpak daha 
kaliteli olmasına rağmen pek tutulmazdı, desenli 
olmadığından sanırım.  Bir beyazı vardı, bir de 
pembesi.  Yine de misafirler için Selpak peçeteler 
tercih edilirdi.  Beyaz Selpak peçeteler büfede, Solo 
peçeteler mutfak dolabındaydı.  Çocuk aklımla bir 
gün mektup yazmıştım Selpak’a.  Peçetelerinizi 
neden desenli yapmıyorsunuz, Alman peçetelerini 
alacağımıza, sizinkileri alalım demiştim.  Unuttum 
gitti, onu mu düşüneceğim?  Oynamam gereken 
oyunlar, dikmem gereken bebek elbiseleri vardı 
benim!  Belki aylar geçti üzerinden; bir gün 
“benim ismime” bir paket geldi. Hem de  
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elpak’tan! Tam olarak ne yazdığını hatırlama-
dığım, ama beni çok duygulandırmış ve 

sevindirmiş olan bir teşekkür mektubu ve evet, 2 
paket desenli Selpak peçete ve 1 paket düz beyaz 
peçete göndermişler! Yani buradan gururla ve biraz 
da havayla söylüyorum ki, Türkiye’de fikri bana ait 
olan desenli Selpak peçeteler ilk bendeydi!  

Koleksiyon konusunda kuzenim Bürge hepimizi 
aşmıştı.  Parfüm şişelerini bile biriktirirdi, ki hala 
duruyor mu bilmiyorum.  Onlara gittiğimizde onun 
odasını kurcalamak, hazine madenine dalmak gibi 
bir şeydi…  

Benim bir de kibrit koleksiyonum vardı. Değişik 
otellerden ya da firmalardan gelmiş, değişik renkli 
kibritler. Sanırım ucu fosforlu yeşil bir kibrit 
gördüğümde başlamıştım bu koleksiyona. Birkaç yıl 
önce dağıttım bu koleksiyonu.  Etiket koleksiyonu 

yaptık, taş koleksiyonu, midye koleksiyonu, Tarkan 
koleksiyonu, Burak Kut koleksiyonu…   

eçetelerimden başka sakladığım tek 
koleksiyonum Coca Cola kutuları.  Benim, 
ailemin ya da arkadaşlarımın gittiği ülkelerden 
birer Coca Cola kutusu.  Bazıları özel üretim, 

bazıları değişik boyutlarda, bazıları ise sıradan bir 
marketten alınma, ama özel bir anısı olan.  

Evet.  Televizyona ve bilgisayara bağımlı 
olmadığımız, paylaşarak, keşfederek, emek vererek 
geçirdiğimiz o çocukluk yıllarımı özlüyorum.  Ve 
yazarak, aslında bir nevi çocukluk anılarımın da 
koleksiyonunu yapıyorum… 

SSSSSSSSSSSS            
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Turkish Society of Canada tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen "1 Temmuz Kanada Günü 
Pikniği" bu sene de 1 Temmuz Pazar günü Toronto Serena Gundy Park'da 3 numaralı alanda 

olacaktır. Piknikle ilgili detaylar önümüzdeki günlerde duyurulacaktır. 
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imdi başlığı okuyan okuyucuların 
“Hayırdır..şimdi de doktorluğa mı başladı?” 

dediklerini duyar gibiyim ama bu ayki yazımda 
üzerinde durmak istediğim konu, “Finansal Check-
up” aslında.. 

 
Umarım bu yazıyı okuyan çoğu okuyucular yıllık 
sağlık check-up’larını ihmal etmiyorlardır.. Her ne 
kadar da pek de hoş olmayan ve şimdilik kaydıyla 
ücretsiz olan ve Kanada’nın bize sağladığı 
(bazılarına göre en önemli) hizmetlerinden biridir 
bu sağlık hizmeti.. Dolayısıyla aman siz olun ihmal 
etmeyin derim. 

 
Her neyse, sağlık danışmanlığını bırakıp üzerinde 
durmak istediğim konuya gelelim.. Bu ay sizlere 
her yıl üzerinden geçmenizde yarar olan 40 
maddelik bir liste vermek istiyorum. Bundan 
amacım, geleceğinizi planlarken daha az stresli, 
geniş kapsamlı bir planlama yapmanıza yardımcı 
olmaktır.. Tabii her zamanki gibi yine konusunda 
uzman bir “Finansal Planlamacı”  ile çalışmanızda 
yarar olduğunu belirtmeme gerek yok sanırım.. 

 
1. Vasiyetnameniz güncel mi? 

 
2. Özel bir şirkette hisseleriniz varsa, bununla 
 ilgili ikinci bir vasiyetnameniz mevcut mu? 
 (Bunun yararı bazı eyaletlerde ödenebilecek 
 veraset vergisini düşürebilmesidir) 

 
3. Vasiyetnameniz gelir vergisi ve veraset 
 planlamanız ile entegre olarak hazırlanmış 
 mıdır, ya da çatışma içinde olan maddeler 

 var mı? 
 
4. Eğer yeniden evlendiyseniz ve ikinci bir 

aileye sahip iseniz, potansiyel 
komplikasyonlar ele alındı mı? 
 

5. Vasiyetiniz, yönetilmek için hala doğru 
insanların iradesinde mi? Onları bu konuda 
bilgilendirdiniz mi? 

 
6. Sağlık durumunuzun karar vermenizde 
 elverişli olmaması durumunda 
 kullanılabilecek bir vekaletnameniz var mı? 

 
7. Finansal konularda karar vermesini 
 istediğiniz kişilere verdiğiniz bir vekaletname 
 var mı? 

 
8.  Bankada kiralık kasanız varsa, nerede 

 olduğunu ve anahtarını nerede sakladığınızı 
 başka bilen var mı? 

 
9. Vasiyetnamenizi idare edecek kişi(ler)/eşiniz 

için bir bilgi kontrol listesi hazırladınız mı? 
 

10. Bugünkü net mal varlığınızı dökümlediğiniz 
bir liste var mı? Bu liste her 31 Aralık 
tarihinde bir önceki yılla karşılaştırmalı 
olarak ve güncelleştirilmiş bir şekilde 
hazırlanmalıdır. 
 

11. Bir finansal planınız var mı? Değilse, 
hazırlamak için bir danışman düşünün. Eğer 
bir planınız varsa, bu plan her birkaç yılda 
bir güncellenmeli ya da en azından 
varsayımlar ve olası yaşam değişiklikleri için 
gözden geçirilmelidir. 
 

12. Eğer elli yaşın üzerinde iseniz, en azından 
tahmini yıllık emeklilik nakit ihtiyaçlarınızı 
belirlemeli ve beklenen gelir girişleri ile bu 
ihtiyaçları karşılaştırmalısınız. 
 

ŞŞŞ   
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13. Borçlarınızın geri ödemelerinizi hızlandırabilir 
misiniz? 

 
14. Vergi kanunları gereği indirilemeyen borç 

faizlerini, herhangi bir vergi matrahından 
indirilebilinen bir borca dönüştürebilir 
misiniz? 
 

15. Kredi kartı borçlarınızı birleştirmek mümkün 
mü? 

 
16. Bekar veya dul iseniz veya Allah korusun, 

eşiniz yarın bir araba kazasında ölür ise, 
sizden beklenen vergi yükümlülüğünü 
karşılamak için yeterli likit varlıklar ve 
sigortanız var mı? 
 

17. Vefatınızdan sonra RRSP'nizden ve sigorta 
poliçelerinizden yararlanacak olan(lar) 
kimlerdir?  Onların planlama açısından doğru 
insanlar (örneğin eski eşiniz olmadığından) 
olduğundan emin misiniz? 
 

18. ABD’de gayrimenkul veya hisse senediniz 
var mı? Eğer öyleyse ABD'nin yeni veraset 
vergisi oranlarından haberdar mısınız? 
 

19. Özel bir Kanada’lı şirkete ortak iseniz, 
mevcut olan $ 750,000  “Small Business 
Corporation” ("QSBC") muafiyetinden 
yararlanmak için ne gibi bir planlama 
üstlendiniz? 
 

20.  Eğer bir şirket sahibi iseniz, gelir bölünmesi 
 sağlamak için, bir aile vakfı kurarak  
 muhtemel QSBC muafiyet oranını katlamak 
 olasılığını düşündünüz mü? 

 
21. Eğer bir şirket sahibiyseniz, bir süreklilik 
 sağlama planınız (succession planning) var 
 mı? 

 
22. Bir hayat sigortanız var mı? Varsa çocuk ve-

 ya yeni bir evlilik, doğum gibi hayatın 
 süregelen değişikliklerini kapsayan 
 değişiklikleri yaptınız mı? 

 
23. Sigorta düzeyiniz çok yüksek olabilir mi? 

Örneğin çocuklarınızın büyüyüp iş gücüne 
katılması sonucu kapsam dışı kalabilmesi ve 
yaşam durumunuz poliçenizde güncellendi 
mi? 
 

24. Çalışmama durumunuzda 
yararlanabileceğiniz bir maluliyet sigortanız 
var mı? 
 

25. Kritik hastalık sigortanız var mı ya da    
 araştırmasını yaptınız mı? 

 
26. Mal varlığınız borçlarınızın bir hayli üstünde 

ise, bir evrensel sigorta poliçesi araştırmasını 
yaptınız mı? 
 

27. Kaç farklı yatırım hesabınız var? Birden fazla 
 varsa hesapları ve / veya yatırım 
 danışmanlarınızı birleştirmek zamanı geldi 
 mi? 

 
28. Eğer çocuklarınız varsa, ilerde eğitimlerini 
 finansal açıdan rahatlatmak için bir RESP 
 hesabınız var mı? 

 
29. Eğer lise çağında çocuklarınız varsa, 

kendileriyle, eğitimlerine fon yardımı için 
sizin ve kendilerinin beklentilerini kapsayan 
bir görüşme yaptınız mı? 
 

30. Bir TFSA hesabı açtınız mı? 
 
31. Vatandaşlık durumunuzun gelir vergisi ve 

emeklilik durumunuzu, nasıl 
etkileyebileceğini düşündünüz mü?  Emekli 
maaşı alacak diğer ülke vatandaşları için, 
Kanada gibi emeklilik alma vergi anlaşması 
etkileri araştırıldı mı? Türkiye’ye dönme 
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planınız varsa bu konuyla ilgili vergi 
sorumluluklarınızı kapsayan, görüşmeleri 
yaptınız mı? 
 

32.  Bir yatırım danışmanınız varsa, 
 yatırımlarınızın geçen yıl, son beş yıl veya 
 son on yıl zarfında nasıl performans 
 gösterdiği konusunda herhangi bir fikriniz 
 var mı? Değilse, danışmanızın performansını 
 nasıl değerlendiriyorsunuz? 

 
33. Mevcut yatırım portföyünüz sizin risk 

profilinizi yansıtıyor mu? 
 
34. Sizin veya eşinizin varsa sermaye kayıpları, 

bir vergi planlaması yapılarak daha kabul 
edilebilir/vergiden yararlanılabilir bir duruma 
getirilebilir mi? 
 

35. Hisse senetlerine yatırım yapıyor iseniz hisse 
 alım/satım akışınızı değiştirerek, vergi 
 açısından daha yararlı olacak bir sistem 
 geliştirebilir misiniz? 

 
36. Hayırsever bir kişi iseniz, bağışlarınızı hem 

sizin hem de bağış yaptığınız kurumun daha 
yararlanabileceği bir konuma getirebilir 
misiniz? 
 

37. Yıl sonunda vergi beyanınıza dahil edeceğiniz 
 tüm vergi makbuzlarını düzenli olarak 
 saklamak için bir dosyalama sisteminiz var 
 mı? 

 
38. Eğer istihdam giderlerini gelirlerinizden 

düşebiliyor iseniz, bu giderleri yıl içinde, 
düzenli olarak takip edebilmek, listelemek 
için bir Excel dosyası oluşturdunuz? 
 

39. Hastalık veya iş kaybı durumunda 
kullanabilmek için acil nakit fonunuz var mı? 
 

40. Aile bütçeniz var mı? 

Yukarıdaki liste, biraz uzun olsa da, çok 
kapsamlı ancak çok yararlı olabilecek bir check-up 
listesidir ve yararlanmak isteyenlere güzel bir 
planlama aracı olmalıdır. Daha da önemlisi, 
doktorunuzda yapılan işlemin aksine, bu check-up 
eldiven gerektirmez. 
 
Her zaman olduğu gibi tüm okuyanlara bol 
kazançlı ve az vergili günler dilerim. 

 

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı yazarın 
konuyla ilgili kişisel derlemeleri ve genel görüşleri/
yorumları olup, tüm hakları yazara aittir. Kaynak 
gösterilse dahi köşe yazısının tamamı özel izin 
alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan köşe 
yazısının bir bölümü, alıntılanan köşe yazısına aktif 
link verilerek kullanılabilir. 

 

 

 

 

Home/Ana Sayfa  
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  MAYIS 

Elvan Eryöner DENĐZKUŞU 
 

 

ayıs ayı benim için 
hep başlangıcı 
simgelemiştir… Belki 

de benim başlangıcım annem 1 
Mayıs’ta doğdu diye kim bilir?  

Bahar başlamıştır, yaz başlar, 
çiçekler açar… En sevdiklerim… 
Papatyalar, gelincikler, kır 
çiçekleri… Kır vakti… Deniz 
vakti… Uyanma vakti…  

Şimdi de yazma vakti :) 

Mayıs ayı, bayram vakti… 1 Mayıs Bahar Bayramı 
uzun zamandan sonra gerçek adıyla Đşçi Bayramı, 5 
Mayıs Hıdrellez, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı… 

Hıdrellezi biz Đzmir’ de bildim bileli kutlarız, ama 
Đzmir’in boyozu gibi dışarda hep öksüzdü Hıdrellez… 
Belki de bizim oralardaki şenlikle kutlanmadığı için 
biz öksüz hissederdik ne biliiim… 

Hıdrellezi, biz yıllarca çingene bayramı bildik… E 
haksız değildik belki, Çingeneler Zamanı’ nda 
Hıdrellez kutlanmıyor muydu? Endelizi Hıdrellez 
demek değil miydi? Küçükken 5 Mayıs’ ta doğan 
kardeşimi seni çingenelerden aldık, o yüzden de 
doğum gününü çingene bayramında kutluyoruz diye 
az ağlatmamıştım :)) .Bu sene beraber ağladık ilk 

defa ayrı kutladığımız için, burun sızlamasının 
mecazi değil gerçek bir sızı olduğunu o gün 
anladım… 

Aman deyim yine ağlayan olmasın, adım çıkacak 
vallaaa… Hıdrelleze geri dönelim… 

Ateş üstünden atladık, yeni senede sağlıklı olalım 
diye… Gül ağaçlarına dilekler astık, Hızır geldiğinde 
okusun da yardımı dokunsun diye…  6 Mayıs sabahı 
dileklerimizi denize attık, bi daha ki Hıdrellez’ e 
kadar unuttuk gitti… Dilekler olunca Hızır’dan bildik 

olmayınca zamanı gelmemiş dedik. 

E burda kimsenin haberi yok Hıdrellez’ den… 
Bahçede gül ağacı da yok… Ben de kendi dilek 
ağacımı kendim yaparım, kendi hıdrellezime 
arkadaşları ortak ederim bayram ederiz… Đş güç de 
yok ya bana en heyecan verecek dilekleri bulurum… 
Bulduuum ama söyleyemem :))) 

Size önümüzdeki sene Hıdrellezi hatırlamanız için 
bir de duasını yazayım…(alıntıdır-yazarı bilinmiyor) 

Sevdiğim kim varsa, kendim de dahil, 
sevebileceğim herkes de dahil... 

Sağlığı iyi olsun. Kalbi ritmini çalsın. Yanakları kiraz 
pembesi, dudakları bal olsun. Teni sıcak kalsın, 
enerjisi dışına taşsın. Ciğerlerinden nefes, 
midesinden gurultu, bacaklarından güç eksik 
olmasın. Kanı bol olsun, damarlarında dönüp dönüp 
dolaşsın. 

Sevdikleriyle bir arada olsun. Kolu kollarına değsin, 
gözü gözlerinin içine baksın. Lafları birbiriyle 
başlasın. Nesi varsa, bölüşecek biri olsun; nesi 
yoksa bulup getirecek biri olsun. Bu birileri az ama 
öz olsun. Bazıları dünyada tek olsun. Sevgisinin 
tamamını harcasın. Harcasın ki, ona büyük bir miras 
kalsın. Sevmekten bıkıp usanmayacağı biri olsun. 
Onun yeri ayrı olsun. Onu soysun, başucuna koysun 
ama yalan uydurmasın. O her şeyine, her haline tek 
tanık olsun. Bir hareketiyle güldüren, bir hareketiyle 
ağlatan olsun. Duyguların hepsi onda olsun. Kalbi 
buna teslim olsun. Bütün şarkılar onu anlatsın. Aşık 
olsun, sırılsıklam olsun. Kurumasın. 

Yapmaktan bıkıp usanmayacağı bir işi olsun. 
Başarının gerçek adının bu olduğunu unutmasın. 
Đbadet eder gibi, bu keşfini her gün yeniden kutlar 
gibi, onu yapıp dursun. Yaptıkça daha iyi yaptığını 
görsün. Daha iyi yaptıkça bunu başkaları da görsün. 
O başkalarının bunu gördüğünü, dış gözüyle görsün, 
iç gözüyle işine baksın.  

Neşesi bol olsun. Kendini mutlu etsin, durduk yere 
neşelenmek nedir bilsin. Đçinde bi şey durup durup 
zıplasın. Duydukları, gördükleri onu gıdıklasın, 
kahkaha attırsın. Gürültü çıkarsın. Saçma şeyler 
söylesin. Çocuklukta en şımardığı ana, sık sık 

MMMMMMMMMMMM            

The Red Weed 
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gidip gelsin. Nereye gidip geldiği bilinmesin. 

Değiştirmek istedikleri değişsin. Đçte ve dışta, iyi 
günde ve kötü günde tadilat yapsın. Eskilerini atsın, 
ruhunu havalandırsın. Kapıda hep kamyonu dursun. 
Dilediği yere taşınsın. Kendinden taşınmak isterse, 
içindeki güç, dışındaki sevgi ona yardımcı olsun. 
Bileği, bütün alışkanlıklarıyla, bağımlılıklarıyla 
güreşsin. 

Birşey ona sürpriz olsun. Günlerinden bir günü, bir 
pakete sarılı olsun. Açılınca, içinden hiç beklemediği 
güzel bir haber çıksın. Bu gün üçyüzaltmışbeş'ten 
herhangi biri olsun. Öylesine bir Pazartesi, arkaya 
kavuşturduğu ellerinde, unutulmaz bir Salı saklasın. 
Öyle tahmini mümkün olmayan birşey olsun ki bu, 
hayatın zekasını anlatsın. 

Bir hayali gerçek olsun. Bir hayale gözünü yumsun. 

Peşinden koşup, onu sobelesin. Hayalini kendinden 
saklamasın. Bir çizgi filmde olduğunu, her şeyin 
mümkün olduğunu unutmasın. 

Bu duayı okusun. 
Kendi sesiyle duysun. 
Duası gerçek olsun. 
Her kelimesine şükretsin. 
Tek satırına nazar değmesin. 
Amin :) 

Dilerim okurken içinizden geçiriverdiğiniz tüm 
dilekleriniz gerçekleşir… 

Merhaba…  

http://theredboots.blogspot.ca/ 

 

MAYIS The Red Weed 

Home/Ana Sayfa  
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Ressam olmaya nasıl ve ne zaman karar 
verdiniz? 

Ressam olmaya ne zaman karar 
verdim, ben çocukluğumdan 
beri her zaman çiziyordum; 
taşların üzerine çiziyordum, 
yollara insan gölgelerini 
çiziyordum, her yere, bulduğum 
her şeyin üzerine çiziyordum, 
duvarlara çiziyordum. Otları 
boya niyetine kullandığım bile 
oluyordu. Orta okulda büyük bir 
heyecanla bir resim yarışması 
için bazı çizimler yapmıştım ki 
hocamız bunu farketmemişti 
bile. Lise sonda resim 
öğretmenim vardı Aylin Örek, o 
benim içimdeki ateşi görmüştü 
sanırım ve lise biterken okulun 
“Resimlerim Yarışması”nda bana 
birincilik ödülü vermişti. Buna 
rağmen tam olarak hangi yolda ilerleyeceğim 
kesinleşmemişti ta ki 1988 de Hacettepe 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne girene 
kadar. Orada artık çizeceğim çizgi, gideceğim yol 
belli olmuştu. 

Resme başladığınızdan bu güne resimleriniz 
nasıl gelişti?  Ankara ve Londra’daki sanat 
eğitiminizden sonra bir sanatçı olarak 
Toronto’ya yerleşmeye karar vermenizin 
nedenini bizimle paylaşırmısınız? 

Resim yapmak bir maceraya gitmek, bir bilinmeze 
gitmek gibi bir şeydir. Neyle nasıl karşılaşacağınız, 
ne yapacağınızı önceden kestirmek mümkün 
olmuyor. Okul yıllarında yaptığımız çalışmalarda 
tabii ki atölye hocalarımızın etkisi büyük olmuştur. 
Çok değerli hocalardan ders almak da tabii ki kişinin 

çalışmalarında büyük etkiler yaratıyor. Hacettepe’de 
yani Ankara’daki çalışmalarımda yine karışık 

malzemeler vardı, ağırlıklı kolajlarla 
kendime bir dil, bir yöntem bulmaya 
çalışıyor, baskı atölyesini sıklıkla 
kullanıyordum. Okulun verdiği 
avantajlardan biri de oradaki aletleri 
kullanabilmekti. Okuldan sonra çok zor 
oldu; baskı atölyesinin aletleri olmadan 
çok zorlandım. Đster istemez kendinize 
yeni bir yöntem, yeni bir stil 
yaratmanız gerekiyor. Türkiye 
sınırlarında resim yapmak Avrupa’da 
veya Kanada’da resim yapmaktan 
oldukça farklı. Avrupa’da Đngiltere’de 
(Londra) bulunduğum yıllar gerçekten 
çok zor yıllardı. Oraya gidiş maksadım 
araştırma yapmak, Avrupa’daki sanat 
akımlarını yakından izlemek, kendimi 
geliştirmekti. Đlk başlarda tabii ki çok 
zordu, orada kimseyi tanımıyordum.  

Daha sonraları orada yalnız olmadığımı gördüm bir 
çok arkadaşım oldu ve onlarla çok ciddi projelere 
imza attık. Londra’da iken “Turquaz Sanat 
Gurubu”muz vardı, şimdi burada Turquaz TV var 
isim benzerliğinden karıştırılmasın, bu ikisi 

Toronto’ya yerleşen Türk ressamlarımızdan Mustafa Çetin, bir süredir oldukça yoğun.  Bir taraftan          
1 Haziran 2012’de Hittite Gallery’de açacağı solo sergisine hazırlanıyor, diğer taraftan Yaz aylarındaki 

programını planlıyor. “Ben doğayı seviyorum, benim en soyut resimlerimde bile doğa var..” diyen 
sanatçımızı atölyesinde ziyaret ettik: 

Fotoğraf: Ahmet Taran 

Fotoğraf: Ahmet Taran 
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birbirinden çok farklı şeyler. “Turquaz Sanat 
Gurubu”nda gerçekten yetenekli güzel insanlar 
vardı, onlardan çok şey öğrendim, Türkiye’de iken 
bir gurup içinde yer almanıza gerek yoktu ama 
dışardayken aynı nosyondan aynı ilkeleri 
benimsemiş arkadaşlarınız olduğunda kendinizi 
daha iyi hissediyor, güzel işler üretiyorsunuz. 
Đngiltere’de bulunduğum dönemde tanıştığım 
birlikte bir çok işler yaptığımız sanatla uğraşan 
arkadaşlarım vardı, onlardan bir tanesi de Moldovya 
asıllı Türkiye’de 
Mimar Sinan’da 
eğitim görmüş çok iyi 
Türkçe konuşan 
arkadaşım Vladimir 
idi. Sonraları 
Kanada’ya gelmiş, 
burada evlenmişti. 
Beni bir gün 
Kanada’ya davet etti, 
2001’de buraya kısa 
bir süre kalmak için 
gelmiştim, ve 
geldiğim günlerde 
tanıştığım bir hanımla 
da evlenince burada kalmak zorunda kaldım. 

Türkiye’de bir artist olarak büyümek sizde ne 
gibi etkiler bıraktı? 

Türkiye’de okuldan sonra çok uzun kalmadım, artist 
olarak o camiada çok bulunmadım. Hayatım dışarda 
geçti, çoğu insan bilmez ben aslında yavru 
vatan’lıyım yani Kıbrıs’lıyım, doğma büyüme değil 
tabii ki. Ben 1966 Konya doğumluyum, 1975 
Harbi’nden sonra ailem Kıbrıs’a göç etmiş.  

Ailenizde başka artistler var mı? 

Ailemde artist deyince benden başka resimle 
uğraşan olmadı. Aslında vardı çok iyi çizimleri 
olanlar ama o ince çizgiden sadece ben geçebildim. 
Farklı bir alan ama şu an yeğenlerimden bir tanesi 
müzikle uğraşıyor. Şaka maka bayağı iyi gidiyor, 

gurupları falan varmış, ciddi ciddi müzik yapıyorlar. 

Meşhur artistler arasında sizi etkileyen 
isimler?  Ve nasıl etkilediklerini bize 
anlatırmısınız? 

Hacettepe’de bulunduğum dönemde hocalarım beni 
çok etkilemiştir, bunu itiraf edeyim, çünkü 
dünyanızı onların gözünden görüyor ve 
hissediyorsunuz. Başta kendisinin atölyesinden ders 

almaktan gurur 
duyduğum Zahit 
Büyükişliyen, Zafer 
Gençaydın, Veysel 
Günay, baskı hocamız 
Hasan Pekmezci’yi 
anmadan geçmek 
olmaz. Eskilerden 
Fikret Mualla, Abidin 
Dino, Burhan 
Doğançay , Adnan 
Çoker, Bedri Baykam, 
Heykeltıraş Mehmet 
Akşoy, yabancılardan 
Andy Warhol, Jackson 
Pollack, Đngiltere’den 
Tracey Emin bu bayan 

aslında yarı Türk; annesi veya babası Kıbrıs’lı 
sanırım. Đngiltere’de çok ses getirdi. Đngiltere’de 
yaklaşık her yıl düzenlenen “The Turner Prize” 
ödülünü kazanmıştı. Sanırım sonra şansı çok iyi 
gitti. Damien Hirst’de Đngiltere’nin sanat alanında 
bir yıldızdır. Bu da çok önemli tabii ki. Yukarda 
çeşitli sanatçıların adını verdim, bunlardan tabii ki 
etki tepki olmuştur, her birinin çeşitli yönlerinden 
etkilenmişimdir. 

Türkiye – Đngiltere ve Kanada’da girdiğiniz 
ressam grupları arasında sanat, kültür ve 
sosyal anlayış açısından ne gibi farklar ve 
benzerlikler gözlediniz? Özellikle Toronto’daki 
“Art Community” üzerine düşünceleriniz? 

Türkiye’de maalesef benim yıllar önceden 

Fotoğraf: Ahmet Taran 
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hatırladığım sanatı destekleyen kurumlar yok, 
özelikle resim alanında kişiler genellikle ya 
öğretmen olup sırtını devlet babaya dayayıp öylece 
yaşamını sürdüren öğretmen sanatçılar var, bu kötü 
mü hayır tabii ki değil. Hocalarımızdan birinin dediği 
gibi “En güzel çiçekler bataklıklarda yetişir, 
zorluklar insanı kamçılar her zaman yeni yollar yeni 
arayışlara doğru gitmenizi sağlar”. Türkiyede 
bildiğim kadarıyla çeşitli yarışmalar olurdu. 
Đngiltere’de olay farklıydı sanatla uğraşan kişilere 
sanat çalışmalarını sürdürebilsinler diye çeşitli 
fonlar vardı, bunlar özellikle vergilerin bir kısmından 
ve de devletin Loteri (piyango)’sinden büyük bir pay 
sanata aktarılıyordu. Yukarda sözünü ettiğim 
“Turner Prize” gibi de kişileri teşvik edici ciddi 
yarışmalar vardı. Kanada’da da krizden önce 
devletin sanatçılara tabii ki bu sadece ressamlara 
değil sanatın tüm diğer alanında faliyet gösteren 
yazarlar, tiyatro gurupları, dans guruplarına 
ayırdıkları fonlar var. Bu kaynaklar tabii ki vergilerin 
bir kısmının aktarılmasıyla oluşuyor. Krizden sonra 
devlet, köşesinden ucundan kesmeye çalışıyor.. 
tamamen kesilmedi ama azaldığını hissediyorum. 

Sizce hayatını resimden kazanan bir sanatçı 
olmanın en iyi ve en zorlayıcı tarafları 
nelerdir? 

Sanatla uğraşmak sadece bizim alanımız için 
demiyorum diğer sanat alanları için de bu geçerli, 
işin içinde yaratıcılık özgün bir dil arayışı olduğu 

sürece işiniz zor. Niye zor; toplum sizi özümsemeye 
hazır değil sizi kabullenmekte zorluk çekiyor. Tüm 
bunlara hazırlıklı olmalı bunları bilerek yola çıkmalı. 
Yılgınlığa düşmemek gerekiyor. Sanatla 
uğraşıyorsanız bu işi sevmeniz gerekiyor bu iş için 
kalbinizin çarpması, heyecan duymanız gerekiyor. 
Heyecan duyuyor ve sizleri hisseden birileri de 
oluyorsa bu da bu işin en güzel tarafı tabii ki, 
sevdiğiniz işi yapıyorsunuz sonuçta. 

Bize resimlerinizi anlatırmısınız? Özellikle son 
serginizdeki seri hakkında açıklamalarınız? 

Geçen gün yaptığımız bir çekim vardı orada 
demiştim ben doğayı seviyorum benim en soyut 
resimlerimde bile doğa var, boşluklar, renklerin bir 
biriyle olan ilişkisi, düzeni düzensizliğiyle bir araya 
geldiğinde bir sanat eseri oluşuyor. 

Tabiat ve peysaj’ı tuval’e uygularken abstract 
deformasyon bir stiliniz var.  Resmini 
yaptığınız manzaralar gerçek yerler mi yoksa 
hayalinizdekiler mi? 

Resimlerimdeki konular dönem dönem değişimler 
göstermiştir. Doğayla ilintili olanlar, gidip 
gördüğüm yerler değil tabii ki benim iç 
dünyamdaki doğanın renklerle buluşması hali, ama 
tabii ki daha önceleri yüzlerce çizimler yapmışımdır 
onların özümsenmiş halidir benim resimlerimde 

Fotoğraf: Ahmet Taran 

Fotoğraf: Ahmet Taran 
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Ressam Mustafa Çetin ile.. 

görünenler. 

Sanat uygulamalarınızda size neler ilham 
kaynağı oluyor? Özellikle motivasyon 
konusunda.. 

Bana ilham kaynağı her şey olabilir; yolda 
yürürken yol kenarına çizilmiş resimler boyamalar, 
atılmış bir metalin üzerinde yılların verdiği iz, 
eskimiş dökülmüş duvarlar, herşey.  Đlham kaynağı 
bazen içinde bulunduğum psikolojiye göre de 
değişir tabii ki, eğer bir parktaysanız doğanın 
güzelliği tabii ki alır götürür sizi. 

Resmin dışındaki ilgi konularınız? Mesela, 
resmin dışında sizi mutlu eden konular.. 

Resim dışında galerilere gitmeyi çok seviyorum, 
yeni çalışmalar, yeni eserler görmek farklı şeyler 
görmek beni çok heyecanlandırıyor, herkes gibi 
sinemaya gitmeyi de seviyorum, zaman bulursam 
kitap da okumaya çalışıyorum. 

Yakın gelecekteki projeleriniz, katılacağınız 
resim sergileri ve sanat etkinlikleri neler 
olacak? 

En yakın gelecekteki projem Haziran ayında 
Gallery Hittit’de bir solo sergim olacak şu an ona 
fokus olmuş durumdayım. Tabii ki bu benim bu yıl 
için ana projem, Türk dostlarımın beni burada 
yalnız bırakmayacağını umut ediyorum. Bu sergi  
benim en son üzerinde çalıştığım eserlerimden 
oluşacak bir sergi. Đyi bir sergi olacağına 
inanıyorum, bundan başka projeler yaz dönemini 
kapsayan  bir çok outdoor sergilerine katılmayı 
düşünüyorum. 

Ressamlığı kendine meslek edinmek isteyen 
gençlerimize önerileriniz? 

Ressam olmak, her şeyden önce uzun ve zor bir 
yolculuğa çıkmak gibi bir şey. Bu uzun yolculuğa 
dayanıklılık tabii ki şart yani inanmanız, sevmeniz 
gerekiyor, geçmişi ve dönemi çok iyi incelemeniz 
gerekiyor, kendinize bir yol bulabilmeniz için bu 
şart. Ben yaşamım boyunca resim yaptığım günler 
boyunca hep huzurlu mutlu oldum her resmimi 
severek büyük bir heyecanla yaptım. Tavsiyem; 
birincisi kendinize inanmalısınız diğerleri 
arkasından gelecektir. 

Sizin ile sohbet etme 
fırsatını verdiğiniz için 
teşekkürler ediyoruz. 
 

- Evnur Taran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mustafacetin.net 

Fotoğraf: Ahmet Taran 
Home/Ana Sayfa  
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Dr. (med/tıp) Đlhami 
Gökçen 

ilhamigo@hotmail.com 

 

oplumumuzun sevdiği 
ve saydığı Kemani 

Kirkor, 26 Nisan 2012’de, 81 
yaşında aramızdan göçmüş bulunuyor.  

28 Nisan’da, Holy Trinity Armenian Church’te 
yapılan cenaze törenine, Toronto Klasik Türk 
Musikisi Korosu üyeleri olarak bir çelenkle katıldık. 
Ailesi ve yakınları ile de, Jerusalem Restoran’da 
verilen resepsiyonda tanışma ve görüşme 
imkânımız oldu. 

Kirkor’un hayatta olan ailesi: Elmas Dargounian 
(çocukları: Natalie ve Serge); Mari Karslı (çocukları: 
Linda ve Adam). 

Kısa biyografisi: Arapgir (Malatya) doğumludur (16 
Mayıs 1931). Küçük yaşından beri keman çalmağa 
heveslenir. Babasının kemanını gizlice çalarak 
öğrenir. 18 yaşında Ardenis hanımla evlenir ve 
aynı yıl Đstanbul’a göçerler. Kemanını ilerleterek 
Beyoğlu gazinolarında çalmağa başlar. Uzun süre, 
‘Şato’ gazinosunun müdürlüğünü yapar ve Gönül 
Akkor için çalar. 1972 yılında Kanada’ya göçerler. 
Toronto’da, Cleopatra Gazinosunda, Jerusalem 
Restoran’da çalar. Ayrıca buraya gelen musiki 
sanatçılarına eşlik eder.  

Kirkor fırsat buldukça kemanı ile Toronto Klasik 
Türk Musikisi Korosu çalışmalarına ve konserlerine 
katılırdı. Son zamanlarda sıhhatı bozulduğundan 
keman çalamaz olmuştu. Yine de arada bir koro 
çalışmalarına uğrar bizlerle görüşürdü.  

Bazı anılar: 

 - Kirkor kemanı ile iyi taksimler yapardı.   
   Koro’nun birçok konserlerine taksim   
   yaparak emeği geçmiştir. 

 - Gazino alışkınlığından olacak, sesin daha 
   şatafatlı olmasını için Kirkor, konserlerde 
   elektronik eko yapılmasını isterdi. Daha   
   klasik bir musiki zevki olan bizler buna  

 itiraz ederdik.      

 - Anadolu’luda doğduğundan Kirkor yerli   
   halk musikisini de iyi bilir ve çalardı.  

 - Çok sevdiği hanımı bunalma hastalığına   
   tutulunca çok üzülmüş ve hatta bir    
   defasında görmem için bana getirmişti.    
   Sonra da, ona kendisi bakmaya başlamıştı. 
   Hanımını artık bir yaşlılar evine koymasını 
   söylediğimde, “bu kadın benim çok kahrımı 
   çekti, gece yarılarına kadar çalışmama    
   katlandı” diyerek buna gönlünün razı    
   olmadığını ifade ederdi.  

Kirkor, hatıralarımızda yaşamağa devam edecek. 

Kaynak: Ercan Öztekin. “Büyük Sanatçı Kirkor 
Küçük”. Merhaba, 2001 (Sonbahar) 

Bayan Elmas Dargounian ile telefon konuşması 

 

 

 

 

Kirkor Yasavulbaş (1931 -  2012)’ın ardından 

TTT   

Toronto Klasik Türk Musikisi Korosu çalışmalarından  

Home/Ana Sayfa  
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Dr. (med/tıp) Đlhami 
Gökçen(player on Ney/
neyzen) 

ilhamigo@hotmail.com 

 

When discussing 
children’s songs, one should not overlook the 
lullabies.  

Babies and  young children are very sensitive and 
responsive to sounds. A crying baby will stop and 
listen carefully to a tune sung in a soft, loving 
voice. On the contrary, babies will cry upon hearing 
a loud or an unpleasant sound.  

Babies and young children are soothed into sleep 
with soft singing or with lullabies. The singing 
should be done by parents rather coming from a 
casette or CD as the children need to feel the 
parent’s voice, breath and even smell to feel 
secure, protected and loved. Preferably, both 
parents should be singing to their children and not 
only the mothers as in the old times. 

The tune and the lyrics don’t really matter so long 
as they are sung softly and with love and affection. 
However, each culture has also their traditional 
lullabies. Turkish culture has a great deal of 
lullabies, originating both from the cities and the 
villages.  

Here is the music and the words of a well-known 
lullaby from Đstanbul:   

 Dandini dandini dastana  (Eh-e, eh-e, ninni, 
eh!) 

 Danalar girmiş bostana  (Into the garden the 
calves did stray) 

 Kov bostancı danayı  (Gardener quickly turn 
them away) 

 Yemesin lahanayı (They’ll eat the cabbage 
without delay) 

  * 

 Dandini dandini danalı bebek (Eh-e, eh-e, 
ninni, eh!) 

 Mini mini elleri kınalı bebek (Baby’s tiny 
hands looks bright) 

 Anası babası çok sever (Mother and father 
loves a lot ) 

 Uyur büyür nazlı bebek (As the baby sleeps 
and grows up) 

  * 

 Dandini dandini danadan (Eh-e, eh-e, ninni, 
eh!) 

 Bir ay doğmuş anadan (A bright beauty born 
from the mother) 

 Kaçınmamış Yaradan (The Creator did not 
leave out anything other)  

 Mevlâ korusun nazardan (From the evil eyes 
may the God protect)  

As you can see, some of the lyrics are nonsensical. 
As mentioned before, this is perfectly acceptable as 
long as the words produce a good and pleasant 
sound harmony.  

As it is noted in the notation, this lullaby is in a 
Turkish traditional music makam of Hicaz. 
Therefore, it needs to be sung in pitches 
appropriate to that makam. If it is played on piano 
or sung in piano tuning, as one hears on some 
recordings, it will lose most of its charm. It seems 
that the interval of augmented second (artık ikili 
aralığı) in such makams as Hicaz, Hüzzam, etc. 
have a hypnotic effect.1  

I must confess that as a child psychiatrist and a 
father, I suggested to my children (Timur, Dafne) 
that when I sang them lullabies, they would fall 
asleep right away. They believed me up to a certain 
age!  

1. The writer will be available to instruct the 
appropriate singing of this lullaby to anyone 
interested. It should be noted also that makam 
music is being practiced at Toronto Klasik Türk 
Musikisi Koro’su. 

Lullabies (Ninniler) TURKISH MUSIC (4) 
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 Kaynaklar:  

Commins, Dorothy Berliner. Lullubies of the World. 
New York: Random House, 1967., s. 200. 

Gökçen, Dr. Đlhami. “Dandini Dandini Dastana ...”, 
Musiki Mecmuası, Yıl:51, Sayı: 461, 1998., s. 22-5. 

Aynı  Yazı: Türk Musikisine Katkılar (Dr. Đlhami 
Gökçen). Ankara: Ürün Yayınları, 2008., s. 275-81. 

Sanal, Haydar. “Đstanbul’dan Derlenen Ninniler”, 
Đstanbul Enstitüsü Dergisi III, 1957., s. 154-5; 149-
50. Dr. (med/tıp) Đlhami Gökçen 

Lullabies (Ninniler) TURKISH MUSIC (3) 

Home/Ana Sayfa  
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Asumanca Lezzetler 

 

evgili Telve okuyucuları, 

Yaz ayları geldi, kışın aldığımız fazla kiloları verme zamanı şimdi... Telve’nin Mayıs 
sayısında sizlerle çok sağlıklı ve yapımı çok kolay bir salata tarifi paylaşacağım 
“Quinoa salatası“...Tarif, sevgili başkanımız Rüçhan’dan alındı, denemenizi tavsiye 
ederim.  

Tarife geçmeden önce, biraz Quinoa’dan ve faydalarından bahsetmek istiyorum. Qui-
noa, deniz seviyesinden 12.000 feet yükseklikte yetişen bir tahıl. En güçlü bitkisel 
protein olarak nitelendiriliyor, kalsiyumu çok yüksek ve gluten-free. Dünya Sağlık 
Örgütü tarafından ’komple protein bitki’ olarak adlandırılmış zira bütün **TEMEL** 
amnioasitleri içeriyormus. Ben Costco’dan aldım, 3 pound’luk paketlerde, organik 
olarak satılıyor.  

Ben size, bugüne kadar denediklerim içinde en beğendiğim tarifi vereceğim. Aslında iç malzemesi olarak, 
dolabınızda o an ne varsa, damak tadınıza en çok uyan malzemeleri kullanabilirsiniz. Olmazsa olmazı; 
limon ve sızma zeytinyağı...  

QUINOA SALATASI 

 

MALZEMELER:  

1 cup Quinoa 

2 cups su 

Quinoa’yı süzgüye koyup, soğuk su ile iyice yıkayın. Tencer-
eye alıp 2 cups suda önce kaynatıp, sonra altını kısarak 
(üstü açık), ara sıra karıştırarak, 15 dakika pişirin. 15 dakika 
sonra suyunu tamamen çekmiş olacaktır, ocaktan alıp, 
soğutun.  

Bu arada iç malzemelerini hazırlayın .Đç malzemesi için 
miktar vermiyorum, istediğiniz miktarda ekleyebilirsiniz. 

Ben; haşlanmış yeşil mercimek (vaktim azdı, konserve kullandım), taze soğan, maydanoz, taze nane, 
dereotu, zeytinyağda marine edilmis kurutulmuş domates, ceviz, dilimlenmiş yeşil zeytin, chives, 3/4 
limon suyu, zeytinyağı, acı pul biber ve deniz tuzu kullandım. Eşim mercimek yerine haşlanmış nohutun 
da güzel olabileceğini söyledi, eminim yakışacaktır.  

Tüm malzemeyi ince kıyıp, soğumuş olan Quinoa’ya ekleyin, harmanlayın. Harika bir öğlen öğünü oluyor, 
deneyeceklere şimdiden Afiyet Olsun...  

Sevgiyle, 

Asuman        www.arnavutcigeri.blogspot.com     

SSSSSSSSSSSS            

Home/Ana Sayfa  
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Announcement 

+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 

 
Summer Employment Opportunity 

Communications & Special Events Assistant 
 

Application Deadline | Friday June 1, 2012, 5PM EDT 

 
WIFT-T is seeking a post-secondary student for Communications & Special Events Assistant, an 
eight-week paid contract position made possible through Service Canada's Canada Summer Jobs 
Program. As stipulated by the program, the successful applicant must be intending to return to school 
full-time in the fall. This opportunity is suited for students currently studying communications, arts 
administration, hospitality/event management, film studies, journalism, or business administration. 
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Anneler Günü Şiirleri 

Nilgün Erinç 

 

 

evgili Telve okurları, 

Bu ayki temamız Mayıs 
ayının en güzel günlerinden biri 
olan "Anneler Günü". Senede bir 

gün de olsa daha özel, daha sıcak hatırlamaya 
çalıştığımız biricik annelerimizin günü. Bugün 
kimimiz annemize sarılıp öpeceğiz, kimimiz ancak 
telefonla ona ulaşmaya çalışacağız, kimimiz de 
gözlerimiz ıslak ama dudaklarımızda tatlı bir tebes-
sümle onun sıcak öpücüğünü yanağımızda hissede-
ceğiz. Annemiz nerede olursa olsun onu bir kere 
daha ne kadar çok sevdiğimizi dalga dalga yüreği-
mizde duyumsayacağız. Ben de bu ayki sayımızda 
bu duygularımı kağıda döktüm ve içimden geldiği 
gibi canım anneciğime ve tüm annelere bir şiir 
yazdım. Bu kez kendi şiirimi sizlerle paylaşıyorum. 

Bu vesile ile de bu sayımızda ilkini başlatacağımız 
ufak bir köşe açalım dedik. Siz okurlarımızın sesine 
de kulak verip, sizlerinde dağarcığınızda bulunan 
şiirlerinizi bizlerle paylaşmanızı isteyelim diye 
düşündük. Bir arkadaşımızın yolladığı şiirini ilk 
olarak "Okurlarımızdan Şiirler" adı altındaki 
bölümde yayınlıyoruz. 

Şiirlerimizi zevkle okumanızı diliyor, tüm annelerin 
ve annelerinizin "Anneler Günü" nü sevgiyle kutlu-
yorum.  

*** 

Annem’e  

Sımsıcak yüreğim bugün annem 

Sanki her zamankinden daha sıcak 

Bir kuş kanatlarını çırpıyor sanki annem 

Uçmak istiyor, pır pır ediyor içim 

Ne bu heyecan, ne bu tarifsiz sevinçli telaş 

Annem bugün “Anneler Günü” 

Senin günün, benim günüm, 

Hepimizin günü annem! 

Birden gözlerim nemlendi, neden 

Parmaklarının sıcaklığını duydum sanki annem 

Saçlarımın arasında, upuzun 

Özenle dolanıyor o sıcak, çatlamış eller 

Okula hazırlıyorsun beni annem 

Beğenmiyorum verdiğin şekli, olmaz diyorum 

Sabırla yine tarıyorsun saçımı, ta ki 

Beni mutlu edene kadar annem 

Bunu yiyemem diyorum kahvaltıda 

Börekler, kekler seriyorsun önüme 

Off anne bugün canım sıkılıyor diyorum 

Hadi çıkalım alışverişe kızım diyorsun 

Biliyorum aslında yok çok paran 

Ama buluyorsun işte bir yerlerden 

Gözümün takıldığı şu bluzu almaya. 

Ne büyük yüreğin var senin annem 

Hele gözlerindeki o sevgi dolu bakışın derinliği 

Ne engin denizsin sen annem 

Yüzsemde karşıya varamayacağım. 

Seni nasıl sevsem annem 

Nasıl öpsem, nasıl yüreğimden kocaman kopan 

Teşekkürü sana ulaştırsam 

Annem geç kalmadan sana 

Nasıl borcumu azıcık ödesem. 

Ama hakkın ödenmez demişler annem 

Kardeşim o yüzden ödeyemem derdi! 

ŞĐĐR KÖŞESĐ 

SSSSSSSSSSSS            
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Anneler Günü Şiirleri 

Şakayla karışık. 

Sen zaten ne istersinki annem 

Sadece nasılsın annecim diyen sesimizden beri 

Günün kutlu olsun yüreği engin canım annem. 

ŞĐĐR KÖŞESĐ 

Anneler Günü Şiirleri ŞĐĐR KÖŞESĐ 

Melek Ökten 

 

"Uzayıp giden şu tren yolları 

 Açılıp sarmıyor annem kolların..." 

 

Değerli Telve okuyucuları, bugün 
akşam trenle işten eve gelirken, bu şarkıyı 
mırıldanırken buldum kendimi gözlerim dolu 
dolu!... Annemde çok severdi bu şarkıyı... Bu yıl 
Mayıs ayı oldukça zor geçiyor benim için... özellikle 
Anneler günü yaklaştıkça!... Yedi ay önce 
kaybettiğim canım anneciğime olan sevgimi, 
özlemimi o kadar yoğun hissediyorum ki! O sevgi 
dolu, melek gibi yüzü, dudaklarından hiç 
eksilmeyen gülümsemesi hep gözümün önünde... 
Nur içinde yat biricik annem, sen daima 
kalbimizdesin. Şefkat ve anlayışla verdiğin 
öğütlerin hepsini tek tek hatırlıyor ve ne kadar 
doğru olduklarını görüyoruz. Sözlerin, sadece 
benim değil yavrularımın da yol göstericisi... Yerini 
doldurabilmek mümkün değil annem. Seni bir daha 
kucaklayamayacak olmak, yokluğuna alışmak çok 
ama çok zor... ama biz seni göremesekde, senin 
bizleri gördüğüne ve yanımızda olduğunu 
hissediyorum.  Sen rahat uyu anacığım, üzerine 
nurlar yağsın, koruyucu meleğim benim.  

Sevgili okurlar, tüm annelerin ve anne adaylarının 
Anneler Gününüzü bütün kalbimle kutluyorum, 
hepinize sağlıklı, mutlu ve tüm sevdiklerinizle 
birlikte nice güzel anneler günü geçirmenizi 
diliyorum. 

Bu özel gün için sizlere beğeneceğinizi umduğum 
iki şiir seçtim. Seçtiğim şiirlerin ilki, çok sevdiğim 
değerli şair Vecihe Büyükaksoy"a ait. Bu vesileyle 
sevgili Vecihe Abla'mın Anneler Gününü kutluyor, 
saygıyla ellerinden öpüyorum.   

Sağlıcakla ve sevgiyle kalın... 

 

ANNECĐĞĐM 

Sen ninniler söyle anneciğim 

Uyut beni. 

Çok zaman bir karınca kadar 

Küçük hissederim kendimi. 

 

Bir masal anlat bana anneciğim 

Padişahın üç oğlu olsun içinde. 

En küçüğü alıp götürsün beni 

Tüm sevgilere. 

Ancak masallarda olur bunlar, 

Gerçekte ise sendedir 

Tüm sevgiler, 

Avut beni anneciğim. 

 

Kırk beş yıl oldu senden ayrılalı 

Ben hep aynı duyguda 

Hep aynı inançdayım. 

Ne zaman bir karınca gibi 

Hissetsem kendimi 

Seni ararım. 

Sana sığınmak isterim. 
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Hala danışırım sana 

Gönlümden herşeyi. 

 

Bana ninniler söyle yine 

Bana masallar anlat anneciğim. 

Yaşım şimdi senden büyük ama 

Ben hep senin çocuğunum 

Hep senin kuzucuğun. 

Sev beni anneciğim... 

 

Vecihe Büyükaksoy L* 
** 
MALL CA***R*** IN A 
BIGFARKINDA MISIN? 

 

Anneciğim bilmem farkındamısın? 

Söylenmemiş en mübarek en aziz 

Duygularla çepe çevre çaresiz 

Sana yöneldiğimin farkında mısın? 

Demeden yakın ırak 

Bulutlarla savrulup, ırmaklarla akarak 

Sana ANNE diyen dilleri kıskanarak 

Kapına geldiğimin farkında mısın? 

 

Bütün anneleri düşündüm tek tek 

Sensin benim için en güzel örnek. 

Seni dinleyerek, seni severek 

Nasıl yüceldiğimin farkında mısın? 

 

Seni göremedim diye bu bahar 

Đçimde bin türlü duygunun isyanı var. 

Turnaların gökyüzünü sevdiği kadar 

Seni sevdiğimin farkında mısın?  

 

Yavuz Bülent Bakiler 

ŞĐĐR KÖŞESĐ 

OKUYUCULARIMIZDAN ŞĐĐRLER 

Đzak Benbasa 

 

 

 

 

DENĐZ KENARINDAKĐ SABAH ERKENLERĐ 

 

Kilyos sahilleri bir başka özeldir benim için. 

Sabahın erken saatleri öncelikle. 

Sakindir benim gibi sabah erkenleri tasasız telaşsız. 

Hiçbir soru yoktur aklımda, sadece tatlı bir huzurdur aradığım. 

Deniz de bana eşlik eder, nasıl sakin geziniyorsam sahil kenarında. 

Home/Ana Sayfa  
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Deniz de sakin sakin gezinir kumlar üzerinde. 

Daha dün dalgaları ile dövdüğü sahillerden özür dilemecesine okşar tatlı tatlı sahildeki kumları. 

Gün içi telaşlarındaki hırsla dövdüğü taşları ufalamıştır. 

Ama kendini sorgulamayı unutmaz, hırsının farkına varmış teker teker özür dilemeğe çalışmıştır 
kendince. 

Saatler geçip telaşlanınca insan dolulukları, günlük telaşlarından başlar yine telaşlanmaya, yetişememe 
kaygısından, başlar köpürmeye. 

Kıyıları sığdır tıpkı düşünceleri gibi, sırtını dayamıştır karaya. 

Böbürlenme vakti gelince hırçınlaşır yine, sabah erkeninde verdiği sözü unutup. 

Aslında kıskançlıktır da diyebiliriz belki, açıkları özgürlükleri derinlikleri hayal eder hep ama ne yapsın 
sığdır görüşleri tıpkı sığ derinliği gibi. 

Kendine olan güveninin azlığından olsa gerek, tutmaya çalışır taşları, bırakmaz açığa gitsin diye. 

Bilemez paylaşmasını bir türlü de ondan olsa gerek. 

Düşüncelerinin sığlığının eylemlerindeki sığlığa dönüştüğünü farkedemez bir türlü. 

Öğlene doğru kafası iyice karışır sahip olma dürtüsü ile, başlar düşüncelerindeki karışıklığı,  dalgaları ile 
herşeyin altını üstüne getirerek yansıtmaya. 

Dalgalanırken bir açığa gidip kendinden uzaklaşır bir geri gelip kendine varır. 

Bir alır kumları taşları bir verir, yaşamın vermeden almak olmadığını anlayana kadar. 

Bitap bir şekilde yorgun düşer sonunda ve kabul eder doğa yasalarını. 

Doğa yasalarının yöneticisinin kendi içinde olduğunu farkeder ve gücü hisseder, güven gelir. 

Yatar uykuya geceleri sakince dalgalanır yine, rüyasında gördüğü kabusla ve birden uyanır. 

Gece karanlığı ve nerede olduğunun bilinçsizliği ile korkar ve bakar gökyüzüne. 

Korkutan yalnızlığıdır aslında, hep kaçtığı benliği ve gerçeklerden kaçarak bıraktığı iskelet haline gelmiş 
benliği. 

Yıldızlar sarmıştır etrafını kardeşçe, küçücük ışıklar ışıtır içini, yalnız olmadığının farkındalığından olsa 
gerek. 

Toparlamaya başlar kendini, tümün parçası olduğunun farkındalığı ile. 

Sabah ışıkları ile güvenli bir limanda hisseder kendini, denizin tam ortasında iken. 

Denizin dibindeki kumları görmeğe gayret eder, ama nafile . 

Derinliği ve bilinmeyenlerini farkeder birden. 
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Derinlik ürkütür, gecenin karanlığından farklı değildir. 

Etrafta gemilerle sandallarla oyalanır önce kendinden kaçarak. 

O fotoğraf  kendinden kaçarken dikkatini dağıtmaya çalıştığı özünün fotoğrafıdır aslında. 

Derinlerine, yani gerçeklerine dalmaya başlar ürkütmeden vurgun yemeden. 

Derinlerde düşüncelerinin de derinleştiğini görür. 

Diplere ulaştığında özüne varmıştır, yukarısı ile çok farklı bir mekandır herşeyin gerçek olduğu gerçekler 
ülkesinin ta kendisidir. 

Uzun zamandır hor gördüğü aşağıların benliğinin özü olduğunu anlamaya başlar. 

Önce yüzü kızarır, utanır, dibe bastırdığı gerçeklerine ulaşıp yüzleşmenin nekadar zor öldüğünü ve 
ertelemelerinin 

ve kendi yarattığı kaçışlarından oluşan dalgalarının aslında bilinçaltı çekişmeleri ile oluşan dalgalar 
olduğunu anlar. 

Açıklarda kopan fırtınaların, kıyıdaki dalgaların sebebi olduğunu.  

Açık ve derin denizlerini çözmeden, kıyının zaman zaman yıkıcı olan dalgalarını engelleyemediğinin 
bilincine varır. 

Fırtınaların sebebinin derinlerde yattığını barışık derinlerinin barışık yüzeye yansıdığını deneyimler. 

O senelerce hor görüp bastırdıktan sonra dibe hapsettiği gerçeklerin bulunduğu karanlık hapisanenin 
kapısını hoşgörü anahtarı ile acar. 

Hepsi ile yüzleşip barıştıktan sonra bir mucize olur,  fırtına diner ve yerini sakin bir denize bırakır. 

Đzak Benbasa’yı tanıyalım 

1960 yılında Đstanbul'da doğdu. Orta ve lise eğitimini Şişli Terakki Lisesinde yaptı. Liseden sonra 
çalışmaya başladı ve iş hayatının yanısıra akşamları elektronik kurslarına devam etti. 1986 yılında 
elektronik imalat ve daha sonra aydınlatma sektörü üzerine kendi işyerini açtı. Hobileri arasında klasik 
müzik ve caz dinlemek,  kitap okumak, tiyatro, sinema, şiir ve deneme yazmak, dekoratif mum, deniz 
kabukları ve taşlardan süs yapmak, motosiklete binmek var. 2002 yılında kızı için yazdığı, beste ve 
güftesini kendi yaptığı iki şarkılık bir CD çalışması oldu. 
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About FIAT Cinquecento 

 

hat about cruising 
in an extra- small car in the Greater 
Toronto Area? Well, if you are 

environmentally conscious and do not have to carry 
more than one person or do not have large stuff to 
haul, think of this: 

FIAT 500 is available in 
Canada since early 2011 
and deserves a closer 
look. The roots of the 
Cinquecento, (meaning 
“fivehundred” in Italian), 
FIAT’s iconic small car 
goes back until early 
20th. century.  

This legendary car was 
produced between 1936 
and 1955 as Topolino, 
and between 1957 and 
1975 as Nuovo and 
reached 3.5 million units in sales. 
According to FIAT’s Design Chief 
Roberto Giolito the original 500 resembles the 
Bibendum, the French tiremaker Michelin’s symbol, 
a fat man made up of layers of tires. 

This car was (and is) perfect for the narrow and 
sometimes impassable streets of historic cities like 
Rome, Florence, Siena, Paris or Vienna. I admit that 
there are some differences between Europe and 
North America  and we in Canada are not immersed 
into the history that much. I do not remember any 
street in the GTA that a big trailer truck cannot 
enter. But, still it might be fun to navigate the busy 
streets of Downtown Toronto or Mississauga with a 
cute and small Italian. To me the main strength of 

this car is its irresistible beauty. A cute retro 
design with almost perfect proportions connecting 
contemporary models to its predecessors.  

Following the merger between Chrysler and FIAT, 
the Italian manufacturer from Torino made a 
comeback to North America with its famous small 
car. Expect to see also Alfa Romeo,the Group’s 

prestigious brand on our roads in a couple of years. 

Produced in Toluca, Mexico, the FIAT 500 is sold in 
select Chrysler dealerships accross Canada and the 
USA. Provided by Chrysler Canada, I drove a FIAT 
500 1.4 Liter Sport for one week and about 500 

kilometers. With its 1.4 
Liter Multiair gasoline 
engine, the Cinquecento 
delivers 101 HP. The 
maximum torque of 132 
Nm is reached at 4000 
rpm. And at revolutions 
below this, the small 
engine feels a bit weak. 
The model I drove costs 
nearly 24K including the 
options like: 6-speed 
automatic transamission, 
leather upholstery, 
automatic climatecontrol 
system, Bose audio 

system, glass-sunroof, fog lamps and a sporty 
appearence.  

Today’s modern generation was launched in 2007 
and exactly after 50 years of the original one. Like 
VW Beetle or Mini Cooper, it reflects the design 
heritage of an old brand with the attempt to 
recreate the past’s success story. 

Unlike our neigbour to the south, we Canadians are 
more interested in compact cars, as the 50% 
market share ofsuch vehicles prove.  

Driving Impressions  

After the first few kilometers, I was convinced 

WWWWWWWWWWWW            

With FIAT, I escaped to the countyside and 
enjoyed the wonderful spring in Ontario 



that I was moving on a mature chassis. This was a 
challenge to fine tune the suspension of a vehicle 
with such a short wheelbase. A tough suspension 
would destroy the driving comfort and a soft one 
compromise the safety. FIAT seems to find a nice 
balance. It was nice and comfortable in city driving 
and the small FIAT can easily keep pace with a 
normal traffic flow around 120 km/h in the high-
ways in Ontario. In some bumpier and curvier side 
roads around Milton and Burlington, the commu-
nication with the road surface becomes more 
difficult. 

The rear seat is very narrow and only fine for small 
people in short distances. It is rather and extension 
of the small trunk. At least, it is better than the 
Smart car which does not have rear seats at all. 

In the USA, FIAT outsold both Mini Cooper and 
Honda FIT in 2011, although it was on sale for nine 
months only. 

Nevertheless, the sales in 2011 did not fullfill the 
expectations also due to the thin dealer network. 

A sportier Abart version is now on sale. 

Driving in the Greater Toronto Area 

According to a 2012 study, commuter driving times 
in the GTA ranked among the top 20 Western cities. 
Despite the Go Transit network and the humble 
subway system in Canada’s biggest metropolitan 

area, clogged arteries of snarled traffic are a daily 
occurrence especially in rush hours. A lot of people 
spend considerable amounts of time and gas to get 
to and from work. Another survey from 2011 tells 
us that the average daily commuting time in the 
GTA is 80 minutes (two-way). And if you take a 
look at HOV lanes in 403 and QEW, it is easy to 
conlude that the vast majority commutes alone. So, 
driving a tiny car like FIAT may help you save gas 
and some-times to fill tiny parking “gaps” more  

 

easily. Nevertheless, the average consumption of 
8.5 liters (87 octane regular) with more than 50 per 
cent in city is still not very impressive for a car 
weigting only 1075 kg. 

A Look at Canada’s Biggest City 

Toronto is Canada’s biggest city and the county’s 
economic and business epicentre. With a population 
of 5.6 million in the greater metropolitan area and 
growing each year with new arrivals from all over 
the world. Toronto is best known as a multicultural 
aand vibrant city. 

To me, it is, in some sense, the poor city of a rich 
country. I know that a lot of people will oppose the 
idea considering a lot of nice and expensive 
neighbourhoods like Davisville or Richmond Hill. I 
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The interior is cute and functional. The leather front 
seats are comfortable 

The renovation of the Union Station is 
finally in progress 
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will respond by 
reminding the 
miserable outlook beneath the Gardiner 
Expressway, the desperate apperance of the 
lakeshore areas East of Jarvis Street and until 
recently, the shabby interior and the crumbling 
surfaces of Union Station. Fortunately, a project is 
in progress to renovate the Union 
Station and preparations are 
underway for  the lakeshore 
revitalization. In about three 
years we may expect to see a 
clean and revived Union Station 
and then you will not get jealous 
when you see Central Station in 
New York City.   

Gardiner Expressway, with its 
crumbling concrete surfaces is an 
ugly wall seperating the 
Downtown core from the 
Lakeshore. Extensive repairs 
became necessary in the early 
1990s, and since then the 
Gardiner has been the subject of 
several proposals to demolish it 
or move it underground as part 
of downtown waterfront revitalization efforts. 
However, considering the dire financial situation of 
the City of Toronto  

this “burial” project, reminiscent of  The Central 
Artery/Tunnel Project, known unofficially as 
the Big Dig,in Boston, MA that rerouted the Central 
Artery through the heart of the city, into a 5.6-km 
tunnel is almost impossible to realize in a 
foreseeable feature. 

Invaluable Pieces of Land 

Toronto is still an invaluable location. At least in 
terms of real estate value. The soaring condo prices 
are not afraid of what has happened elsewhere in 
the world. Scotiabank put its head office, the 68-
storey Scotia Plaza in Downtown Toronto on sale to 
finance its Latin American operations and to further 
liquify its balance sheet. Early market analysis 
suggests that the red granite building would sell for 
as high as 1.2 billion dollars. 

You would buy fifty thousand FIAT 500’s with that 

amount of money.   

WHEELS & ROADS 

The Distillery District is one of  

Toronto's well-preserved historic  
locations 

Mississauga, Canada's sixth-largest city still has a low 
downtown density 
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Pervin Özdiler Hüner 

Türk Dili ve Edebiyatı 
Öğretmeni—Toronto 

 

eğenilen ve sevilen 
yazarla, okuyucuları 
arasında öyle bir köprü 

kurulur ki,  zamanla, hele bir 
de yazarın kendisini yakından tanımak şansına 
erişince bu bağ daha da kuvvetlenir. Öğrencilik 
yıllarımdan beri, severek okuduğum ve çok 
beğendiğim yazarlarımızdan biri de Nezihe Araz’dır. 
Bu değerli yazarımız, Türkçe’mizin inceliklerine 
tamamen hakim olup, kalemi en kuvvetli olan 
yazarlarımızdandır. Seçtiği konuların topluma 
yararları ve toplumu yönlendirici olması diğer 
önemli bir özelliği olup, üslubundaki akıcılığı ile de, 
edebi yönden eşi bulunmaz bir kadın yazarımızdır.   

Nezihe Araz ile 1980’li yıların başında  Kanada’da 
tanıştım. Sohbetlerini dinledikçe   kitaplarına olan 
ilgim daha da arttı. O zamanlar kısa da olsa birlikte 
çalışmalarımız bugün unutamayacağım anılarıma 
neden oldu. Her yıl Temmuz ayı yaklaşırken 
gönlümde, bu seçkin yazarımızın yokluğunu acı bir 
özlemle hissediyorum. Çünkü O’nu 26-Temmuz-
2009’da Đstanbul’da ebedi yolculuğuna gönderdik. 
Kaybettiğimiz, yeri doldurulamayacak, Türk 
Edebiyatına katkıları saymakla bitmeyen bu cesur 
kadın yazarımıza olan bağlarımı ve  duygularımı, 
sizlerle birlikte paylaşmak amacıyla bir anımdan söz 
etmek istiyorum.  

ıl 1980, Toronto’da üyesi olduğumuz Türk 
Folklör ve Kültür Derneği, Nezihe Araz’ın 
Fesleğen Çiçeği oyununu sahnelemeye 

karar verdi. Ben ve eşim Şükrü Hüner bu oyunun 
başrolleri olan Güllü ve Köy ağasını oynamağa 
seçildik. Rejisörümüz Rahmetli Vladimir, oyunun 
başarılı olmasında en etken kişiydi. Kısa zamanda 
bizi ve diğer beş aktörü, sanat ve teknik yönünden, 
tüm tiyatro bilgi ve yeteneğini kullanarak, seyirci 
karşına çıkmaya hazırladı. Kostüm ve dekor işini o 
zaman, uzun yıllar bu derneğin kurucusu ve  
başkanlığını yapmakta olan Yaman Üzümeri ve 
dernek gönüllüleri üzerlerine aldılar. Bizlere ise, 
başta tiyatro metnini ve rollerimizi ezberlemek 
düşüyordu. Aslında en zoru da buydu. Çünkü 

oyuncuların çoğu meslekleri önemli olan ve oldukça 
yoğun çalışan kişilerdi. Toronto’nun her bir 
yöresinde, birbirinden uzakta oturmaktaydılar. Ben 
onları sık sık arayıp, ezberlemek icin motive etmeğe 
çalışıyordum. Şükrü ve ben her akşam üç 
çocuğumuz çevremizde, karşılıklı, diyaloglarımızı 
pratik yapıyorduk. Benim, hemen hemen oyunun 
tüm sahnelerinde olduğum için, kitabın tümünü 
ezberlemem gerekiyordu. Bir yolunu bulup, ikimizin 
provalarını kasete aldım, her fırsatta, yemek 
pişirirken bile dinliyordum. Hiç unutamıyorum, işin 
yararlı ve hoş olan diğer yönü, küçük çocuklarımız 
da bu vesileyle Türkçe öğreniyor, bir çok cümleleri 
ezberleyip, kasetle yarış yapıyorlardı…  

yunun sahneleneceği hafta N. Araz  
Kanada’ya geldi. Sn. Araz Toronto’ya kız 
kardeşi Vecihe Büyükaksoy ve ailesini ziyaret 
amacıyla hemen hemen her yıl geliyordu. 

Her gelişinde dernek, Türk toplumu için bir gün 
tertiplerdi. Bu toplantılarda Toronto ve çevresinde 
yaşayan Türkler bu değerli yazarımızla tanışma 
imkanı bulur,Yeni basılan kitaplarını tanır, Yunus 
Emre, Mevlana, Atatürk ve Devrimleri gibi önemli 
konularda  tartışılırdı…  

Bu kez Toronto’da Fesleğen Çiçeği sahneleniyordu. 
1980 yılında Ankara’da kapalı gişe oynanan bu 
oyunun konusu: Anadolu’da yapılan bir evlilik olup, 
genç ve güzel bir kız olan Güllü’nün rızası 
olmaksızın, köyün yaşlı, zengin ağasıyla zorla 
evlendirilmesi ve buna karşı Güllü’nün bu gibi 
olumsuz törelere başkaldırışıdır…  

N.Araz gerek oyunun provalarında, gerekse oyun 
bittikten sonra, değerli öneri ve yardımlarıyla hep 
moralimizi yükseltiyordu. Nihayet oyunumuzu 
izleyicilerimize başarıyla sahneleyip, kutlamak 
amacıyla yaptığımız partide konuşmalar hep 
Kanada’daki Türk toplumu üzerineydi. N.Araz biz 
genç anne ve babalara, hem Kanada dil ve 
kültürüne önem vermemizi, hem de iyi bir Türk 
olarak ana dil ve kültürümüzü gelecek kuşaklara 
taşımamızı vurguluyordu. N.Araz’ın insani 
yönlerinden biri de bizlerin vatanımızdan ayrı 
yaşamanın verdiği acı, sıkıntı ve dertlerimizi 
paylaşması, bu konudaki yardımlarıdır. O yıl 
Türkiye’ye döner dönmez, o kadar yoğun 
gündeminde bana yazdığı mektubun, burada 
yaşayan Türklerle ilgili bölümünü, sizlere aktarmayı 

BBBBBBBBBBBB            

OOOOOOOOOOOO            

YYYYYYYYYYYY            



Yazarların Okuyucularına Etkileri 

Page 43 Volume 6, Issue 39 

bir görev sayıyorum.  

“Türkiye en önemli, hem de tek şansını yaşıyor. 
Hepimiz bu şansı olumlu bir yönde pekiştirmek için 
elimizden ne gelirse yapmak zorundayız. Yönetimi 
ele alanlar da Allah için bu yola canlarını koymuş 
durumdalar. Allah ülkemizin yüzüne güler ve 
inşallah tüm sıkıntıları arkada bırakırız. Sizler de 
bize dua edin. Gurbette,  ama dengeli bir ülkede, 
huzur içinde geçen günlerinizin kıymetini bilin. Olur 
olmaz şeylere üzülmeyin. Gencecik insanlarsınız, 
bunun kıymetini bildiğiniz kadar tadını da çıkarın…  

ervin Hanım, orada Türk çocuklarına Türkçe 
ve Tarih bilgisi ve sevgisini verecek biri varsa 
o da sizsiniz. Bunu Unutmayın. Bunlar size 

haddim olmayarak abla nasihatimdir….Soran olusa 
gönüller dolusu selam ederim…Nezihe Araz”  

Đşte tüm hayatını insan sevgisine ve onlara her 
türlü yardıma adayıp, yalnız bizlere değil, bizden 
sonraki kuşaklara sayısız eserler bırakan bu değerli 
yazarımızı hiç bir zaman unutamıyacağım. O’nu 
yaşatmak ve gelecek kuşaklara tanıtmak hepimizin 
görevidir. Bu nedenle N.Araz’ın Toronto’da yaşayan 
yeğeni Niyaz’ın kızı, Jeyda Elsasser bu görevi 
üstlenip, (Toronto Ryerson Universitesi, School of 
Radio and Television Arts, son sınıfı bitirme tezi 
olarak) 24 dakikalık bir belgesel film hazırladı. 
Filmin gala gecesinde ben de filme emeği 
geçenlerden biri olduğum için davet edilmiştim. 
Izleyicilerin çok beğendiği   bu belgeselde, N.Araz’ın 
insancıl ve sevecen karakteri, kuvvetli kalemiyle 
insanlığa nasıl ve ne denli yardımcı olduğu, toplumu 
aydınlatmaya gayret etmiş ve bunu da  
başarabilmiş, cesur kadın yazarımızın hayatını, 
özellikle  yurt içinde ve yurt dışındaki Müslüman 
kadınlara ne denli örnek olduğu dile getirilmektedir.   

Çok severek ve beğenerek okuduğum ve yakından 
tanıma şansına eriştiğim bu eşsiz yazarımızı kısaca 
sizlerle birlikte andığım için mutluyum. Değerli 
yazarımız, sevgili ablamız, sizi madden kaybettik, 
ama inanın, eserlerinizdeki güzel Türkçe’nizle, aydın 
ve cesur fikirlerinizle, daima gönlümüzde 
yaşayacaksınız. Huzur ve ışık içinde yatın. 

***           

 

ĐZ  BIRAKAN  NEZĐHE ARAZ 

Eşsiz yazarımız Nezihe Araz, Türk Edebiyatımızda 
toplumunun sosyal ve ahlak yönünden kalkınması, 
kültür seviyesinin yükselmesi, insanların  her 
bakımdan huzur ve düzen içinde yaşaması için uzun 
yıllar yorulmadan kuvvetli kalemini kullanan en 
önemli yazarlarımızdan  biridir.  Bu değerli 
yazarımızı, 26 temmuz 2009 tarihinde  Đstanbul’da 
kaybettik. Sevenleri tarafından, Đstanbul’da Kent 
Tiyatrosu önünde, çok büyük katılımla ebedi 
dünyaya uğurlandı. O an sanatkar arkadaşlarının, 
yazarların ve okuyucularının candan konuşmaları ve 
göz yaşları beni çok duygulandırdı. O sırada 
Đzmir’de bulunmam nedeniyle bu töreni, cenazeye 
katılamayıp, ancak tevizyondan  üzülerek  
izleyebildim.  

N. Araz 1922 de  Konya’da doğdu.   
Cumhuriyetimizin kalbinin attığı Ankara’da ilk, orta 
ve lise eğitimini tamamlayıp, önder Ata’mızın açtığı 
Dil Tarih ve Edebiyat Fakültesi’nin Felsefe 
bölümünden 1946’da  mezun oldu. Atatürk 
ilkelerinin en güzel meyvelerini verdiği yıllar içinde 
bu genç ve kalemi kuvvetli, kahraman kadın 
yazarımızın Türk Edabiyatına katkıları saymakla 
bitirilemez.  

N. Araz’ın değerli eserlerinde seçtiği konular geniş 
bir yelpazeyi kaplar. Bu konulardan  başlıcaları: 
milli kahramanlıklar, Anadolu Tük kültürüyle ilgili 
örf ve gelenekler ve  sosyal sorunlardır. Seçtiği bu 
önemli konuları roman, şiir, biyografi, film 
senaryoları, opera, lirik, gazete köşe yazarlığı, 
tiyatro, çocuklar için müzikli tiyatro oyunlarında 
büyük bir başarıyla kaleme almıştır. Ayrıca birçok 
üniversite ve önemli günlerde topluma faydalı, 
sayısız konferanslar vermiştir.  

amanının en iyi araştırmacı yazarlarından biri 
olan N. Araz, eserlerini  yazarken sadece 
okuyarak bilgi toplamakla kalmayıp her 
kitabını yazarken uzun yıllarını vermiştir. 

Anadolu’nun her köşesinde halkla buluşup, onlarla 
sohbet ederek, köy köy dolaşmış ve onları can 
kulağıyla dinleyip, dertlerine ortak olarak, çareler 
aramıştır. Eserlerini yaşayarak, büyük bir  aşkla 
kaleme almıştır. Yeri geldikçe bu değerli konuları 
yalnız yazıyla değil, uygun gördüğü zaman ve 
mekanlarda, toplumla biraraya gelip, konferanslarla 
da aktarmış, dinleyicilerinin sorularını tek tek 
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cevaplamaya çalışmıştır.  

N. Araz’ın eserlerinden başlıcaları: Benim Dünyam 
1950, Fatih’in Deruni Tarihi 1953, Peygamberler 
peygamberi Hazreti Muhammed 1960, 
Peygamber’in Torunları 1960, Dertli Dolap 1961, 
Mevla’nın Romanı1962, Anadolu Evliyaları 1966, 
Gelin Canlar bir Olalım 1979, Mustafa Kemal’le 
1000 Gün 1993, Kuvay-i Milliye Kadınları 1997… 
Şiirleri  ise: Benim Dünyam, Meydan –Larousse, 
Larousse-Gençlik ve Kaynak Kitaplar Yayınevi’nin 
hazırladığı Türkiye Ansiklopedisi’yle diğer yayınların 
yapımcı veya yapımcılığını yaptı.  

N. Araz, Kent Oyuncuları tarafından sergilenen 
”Hayattan Yapraklar” adlı televizyon dizisini ve yine 
Kent Oyuncuları’nın sergilediği Akıllı Tavşan ve 
Güçlü Aslan, Sihirli Fındıklar adlı müzikli çocuk 
oyunlarını yazdı.  

raz’ın Devlet Tiyatroları edebi kurullarınca 
repertuara alınan ve çeşitli tarihlerde 
oynanan oyunları şunlardır:  Bozkır 

Güzellemesi, Öyle bir Nevcihan, Alacakaranlık, 
Đmparatorun Đki Oğlu, Afife Jale, Cahide, Ballar 
Balını Buldum.  

1984’ten sonra televizyonda: Hanımlar Sizin Đçin 
(kadınlara yönelik kuşak programları çeşitli 
aralıklarla yayınlandı). Ayrıca O Kadın, Ekmek 
Kavgası, Đhtiras Fırtınası, Afife Jale ve Hanım adlı 
senaryoları da fılm olmuş ve Afife Jale 1988 yılında 
Edebiyat ödülü kazanmıştır.  

Çalışmalarının önemli alanlarından biri de Anadolu 
halk töreleridir.  Özellikle kadın giyimleri ve süs 
eşyasının özelliklerini ve bu anekdotları derlemiş, 
Anadolu kadınları baş süslemelerinden bir 
koleksiyon oluşturmuştur. Orta Anadolu Yörükleri 
arasında yaptığı araştırmaları da Kırk Pencereli 
Konak adıyla yayınlamıştır.  

Bu çalışmalarını yurt dışında da yapmış olan N. 
Araz’ın bir kaç etkinliğine ben ve ailem de katılmış 
olduğum için kendimi çok şanslı buluyorum. Hiç 
unutamadığım önemli bir edebi calışmamı 
anlatamadan geçemeyeceğim.  

Yıl 1980, Toronto’da Türk Kültür ve Folklor  
Derneği’nin Tiyatro çalışmalarında N. Araz’ın tiyatro 
eserlerinden Fesleyen Çiçeği sahneye konuldu. Bu 

oyunun ilk iki baş oyuncusu olan Güllü ve Ağa 
rollerini  ben ve eşim Şükrü Hüner oynadık. Oyunun 
sahneleneceği hafta N.Araz da Toronto’ya geldi. 
N.Araz Toronto’ya kız kardeşi Vecihe Büyükaksoy 
ve ailesini ziyaret amacıyla hemen hemen her yıl 
geliyordu. Her gelişinde dernek Türk toplumu için 
bir gün tertiplerdi. Bu toplantılarda Toronto’da 
yaşayan Türk toplumu bu değerli yazarımızla 
tanışma imkanı bulup Yunus Emre, Mevlana, 
Atatürk ve Devrimleri gibi önemli konular tartışılırdı.  

Fesleğen Çiçeği’nin konusu: Anadolu’da yapılan bir 
evlilik olup, genç ve güzel bir kız olan Güllü’nün 
rızası olmaksızın, köyün yaşlı, zengin ağasıyla zorla 
evlendirilmesi ve buna karşı Güllü’nün bu gibi 
olumsuz törelere başkaldırışıdır... N. Araz, gerek 
oyunun provalarında, gerekse oyun bittikten sonra 
değerli öneri ve yardımlarıyla hep moralimizi 
yükseltiyordu. Oyunumuzu başarıyla sahneleyip, 
kutlamak amacıyla yaptığımız partide de 
konuşmalar hep Kanada’daki Türk toplumu 
üzerineydi. N. Araz bizlere burada hem Kanada dil 
ve kültürüne önem vermemizi, hem de iyi bir Türk 
olarak ana dil ve kültürümüzü gelecek kuşaklara 
taşımamızı vurguladı. Ayrıca N.Araz’ın insani 
yönlerinden biri de  bizlerin vatanımızdan ayrı 
yaşamanın verdiği acı, sıkıntı ve dertleri paylaşması 
ve bu konudaki yardımlarıdır. O yıl Türkiye’ye döner 
dönmez , o kadar yoğun günlerinde bana yazdığı 
mektubun bir bölümünü sizlerle paylaşmak 
istiyorum:  

“Türkiye en önemli, hem de tek şansını yaşıyor.  
Hepimiz bu şansı olumlu bir yönde pekiştirmek için 
elimizden ne gelirse yapmak durumundayız. 
Yönetimi ele alanlar da Allah için bu yola canlarını 
koymuş durumdalar. Allah Ülkemizin yüzüne güler 
ve inşallah tüm sıkıntıları arkada bırakırız. Sizler de 
bize dua edin.  Gurbette, ama dengeli bir ülkede, 
huzur içinde geçen günlerinizin kıymetini bilim.  
Olur olmaz şeylere üzülmeyin. Gencecik 
insanlarsınız, bunun kıymetini bildiğiniz kadar tadını 
da çıkarın... 

ervin Hanım, Oradaki Türk çocuklarına Türkçe 
ve tarih bilgisi ve sevgisini verecek biri varsa 
o da sizsiniz. Bunu unutmayın. Bunlar size 

haddim olmayarak abla nasihatimdir...Soran olursa 
gönüller dolusu selam ederim....Nezihe Araz.”  

Đşte tüm hayatını insan sevgisine ve onlara her 
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türlü yardıma adayıp, yalnız bizlere değil, bizden 
sonraki kuşaklara sayısız eserler bırakan bu değerli 
yazarımızı hiç bir zaman unutmayacağız. Gelecek 
kuşaklara daima tanıtacağız ve yaşatacağız.  Bu 
nedenle  N.Araz’ın Toronto’daki yeğeni Niyaz’ın kızı 
Jeyda  Elsasser...bu görevi yapmaya başladı. Jeyda 
N.Araz’ın insancıl ve sevecen karekterini, insanlığa 
nasıl ne denli kuvetli kalemiyle yardımcı olmuş, 
topumu aydınlandırmaya gayret etmiş ve bunu da 
başarabilmiş olan, cesur kadın yazarımızın hayatını,  
özellikle  yurt içinde ve yurt dışındaki Müslüman 
kadınlara örnek olması amacıyla 24 dakikalık bir 
belgesel film hazırlamaktadır. Jeyda, Toronto 
Ryerson University, School of Radio and Television 
Arts son sınıf  öğrencisidir. Bu önemli tez konusunu 
seçerken profesörü de bu konuyu çok beğenmiş ve 
takdirle karşıladığını söylemiştir. Ne var ki bu 
döküman filmi hazırlamak gayret ve zaman istediği 
gibi maddi yönden de oldukça pahalıya mal olacak . 
Eminim Kanada toplumu bu belgeseli bağışlarıyla  
destekleyecektir. Bu konuda daha fazla bilgi almak 
ve bağışta bulunmak isteyenler Jeyda Elsasser’i  
647- 880-1820 den arayabilirler. E-mail: 
jeyda.elsasser@yahoo.ca  

Değerli Yazarımız, Sevgili Ablamız N. Araz, seni 
madden kaybettik ama inanın ilelebet 
eserlerinizdeki güzel Türkçenizle, aydın fikirlerinizle 
daima gönlümüzde  yaşayacaksınız. Huzur ve nur 
içinde yatın. 
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Member contact info: 

Title:  Mr. (  )   Mrs. (  )    Miss. (  )    Ms. (  )    

 

Name: ___________________________________     Last Name: ________________________  

 

Occupation: _______________________________ 

 

Address: _________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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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! 
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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 

visibility of the Turkish Canadian Community in Canada; to organize 
cultural, social and artistic activities for the Turkish Canadian Communi-
ty members; to represent the Turkish Community and Culture in Cana-
da 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  

       info@turkishcanada.org 

 

• Please consider the environ-

ment before printing the 

TELVE 

Thank you for your support. 
Latest member count is: 

   288 
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