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Yaşasın! Hayatımda ilk defa gerçek bir karne aldım.
Aslında anaokulundayken de karne alıyordum, ama ablama 
göre o, gerçek bir karne değilmiş. Yakında gerçek karnemi 
ablama gösterebileceğim için çok mutluyum.

Finally, I got my first real report card!
I used to get report cards when I was in kindergarten, but 
according to my sister, they did not count. I am so excited 
that I cannot wait to show it to my sister. 
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She lives in Montreal and I go to Montreal with my mom every 
winter to visit her. My mom is a school principal. We have always 
been going to Canada during the holidays, as I have been in 
school since I was three. In the past, we were able to have longer 
vacations, but my mom said that it wouldn’t be as long as we had 
used to. Because this year, I am starting elementary school and I 
only have a two-week winter break and we have no more chance 
to extend it! Only having two weeks to see my sister saddens me.

Ablam Montreal’de yaşıyor ve biz de annemle her kış tatilinde onun 
yanına gidiyoruz. Annem bir okulda yöneticilik yapıyor. Ben de üç 
yaşından beri anaokuluna gittiğim için Kanada’ya ancak tatillerde 
gidebiliyoruz. Daha önceki yıllarda biraz daha uzun tatil yapabiliyorduk 
ama annem bu yıl böyle olamayacağını söyledi. Çünkü artık ilkokula 
gidiyorum ve tatilim sadece iki hafta ile sınırlı. Yani tatilimizi uzatma 
şansımız yok! Bu nedenle ablamı yalnızca iki hafta görebilecek olmam 
beni üzüyor.
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“Keşke hâlâ anaokuluna gidiyor olsaydım, o zaman daha uzun tatil yapardık,” 
dedim. Ama annem “Zamanı geri alamazsın,” dedi. Tabii, annem zaman 
makinesinin varlığına inanmıyor.  Ah, şu büyükler! Belki bizim zaman makinemiz 
yok ama dünyanın bir yerlerinde birilerinin mutlaka olmalı. Sizin bildiğiniz bir 
tane var mı?

“I wish, I were still in kindergarten, then we could have stayed longer,” I 
said. Mom replied: “You can’t go back in time.” She doesn’t know there is 
something called a time machine. Adults! We may not have the time machine 
right here, but there must be one somewhere in the world! Do you know 
where it might be?
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Önce İstanbul’dan Londra’ya, oradan da Montreal’e uçtuk. Ben her iki uçak 
yolculuğunda da çoğunlukla uyuduğum için hiç yorulmadım, ama annem biraz 
yorgun hissediyordu. Uçak iniş yaptıktan sonra bavullarımızı almaya gittik. 
Bavullarımızı aldıktan sonra çıkışa doğru yürürken uzaktan ablamı gördüm. 
Sonunda üçümüz sarmaş dolaş olmuştuk. Artık annem yorgun değil, mutlu 
görünüyordu. Ablam dışarısının -24 derece olduğunu, şapkalarmızı takıp 
eldivenlerimizi giymemizi tembih etti. Annem “Soğuk havada kendimi her 
zamankinden daha canlı hissediyorum,” dedi. Benim için en büyük eğlence ise 
etraftaki neredeyse boyuma gelen kardı.

12

We first flew from Istanbul to London, then from London to Montreal. I slept 
almost the entire way on both flights, so I was not tired at all; but mom looked 
a little tired. We got off, we got our luggage and 
we rushed out to meet my sister. The three 
of us hugged each other. What a joy! My 
mom’s tired look was washed away with 
happiness. My sister warned us about 
the cold weather. She said that it was 
-24 degrees outside and told us to put 
on our hats and gloves! Mom said, “I 
feel alive in this weather.” As for me, I 
love seeing snow banks taller
than me.
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Annem ben doğmadan önce de 
ablamla burada yaşarmış. İstanbul’a 
gelişlerinden birinde babamla 
tanışmış, sonra da evlenmişler. Bir 
süre sonra ben doğmuşum. Ablam ile 
benim babalarımız farklı, ama annem 
her zaman: “Siz ikiniz de benim 
karnımda büyüdünüz, o yüzden de 
karındaş, yani kardeşsiniz,” der. 
Zaten ben başka nasıl kardeş olunur, 
bilmiyorum.

My mom used to live in Canada with 
my sister before I was born. On one 
of her trips to Istanbul, she met my 
dad, got married and then I was born. 
My dad and my sister’s dad are not 
the same but my mom always says: 
“You both grew in my belly once and 
that makes you siblings.” 
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Annemin arkadaşları “hoş geldiniz” demek için bizi Çin lokantasına 
davet etmişlerdi. O kadar acıkmıştım ki yemeklerimi hapur 
hupur yemeye başladım. Sonra  yan masada oturan bir kadının 
homurdandığını fark ettim. Arkamızda oturan adama bakarak 
garsonu çağırdı ve yan masasında oturan adamın kötü 
koktuğunu söyledi. Bunu duyunca gerçekten çok şaşırdım.

16

Mom’s friends invited us to a Chinese restaurant 
for a welcome dinner. I was starving, as I was 
about to start my meal, I heard a lady complaining. 
Checking out the badly dressed man sitting 
behind us, the lady called the waiter and asked 
the man to be kicked out of the restaurant due to 
his unpleasant body odour. I was shocked at what 
I was hearing.
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Adam kötü giyinmişti, ama kötü koktuğunu fark etmemiştim. Garson, kadına 
o adamın da kendisi gibi bir müşteri olduğunu ve birini seçmesi gerekirse 
o adamı tercih edeceğini söyledi. Masadaki herkes şaşkınlık içindeydi. Üç 
yaşından beri İngilizce öğrendiğim için konuşulan her şeyi anlıyordum.  Ama bir 
şeyi  anlamakta zorlandım, bu yüzden de anneme sormak istedim. Ama annem 
bunu sonra konuşmamız gerektiğini işaret etti. Olayın etkisiyle de hepimiz 
yemeğimizi çabucak bitirip oradan ayrıldık.

The man was badly dressed but I wasn’t aware that he stank. The waiter told 
her that if he had to choose whom to keep as a customer, he would choose 
the man. Everyone at the table was shocked. I had a hard time grasping 
what was going on even though I was perfectly bilingual. In my school, we 
only spoke English. So I wanted to ask my mom what had just happened but 
she gestured that it was not the time. We ate our food quickly and called it 
a night.
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Akşam yatağa uzandığımda lokantada olanları bana anlatmalarını istedim. 
Ablam, lokantadaki  kötü koktuğu söylenen o adamın büyük olasılıkla evsiz 
olduğunu, bazı insanların sokakta yaşamayı kendilerinin seçtiğini, bazılarının ise 
buna mecbur kaldıklarını söyledi. Bunun üzerine “Eee, sonuçta kim haklı?” diye 
sordum. Ablam “Bu, güzel bir tartışma konusu olabilir. Sen ne düşünüyorsun 
bilmiyorum ama yaşlı kadının garsona ilettiği şikâyeti ben uygun bulmadım. 
Eğer rahatsız olduysa masasını değiştirebilirdi,” dedi.

When we went to bed that night, I asked my mom and my sister to explain 
what had happened at the restaurant. My sister told me that the man with 
the unpleasant body odour was probably a homeless. My sister explained 
that some people actually prefer to live on the street but others just don’t 
have the option. “Who is right?” I asked. “There is no right or wrong in every 
situation, there are just different points of view.” My sister continued: “This 
might be an interesting topic to discuss. I don’t know your opinion but I 
don’t agree with the woman who complained about the man. She could 
have changed her table if she was uncomfortable.”

21
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Dönüp “Anne,  İstanbul’da da sokakta yaşayan insanlar var mı?” diye 
sordum.  Annem “Elbette var, ama çok değil. Çünkü bizim kültürümüzde 
aile içinde herkes birbirine yardım eder,” dedi. Yardımcımız Seher Teyze’min 
evli olan oğlu bir ara işten çıkarılmış ve eşi ve çocuğu ile birlikte annesinin 
evine yerleşmiş. Böylece kira masrafından kurtulmuş. Daha sonra iş bulunca 

tekrar bir ev kiralamışlar. Annem “İşte bizim kültürümüzün en güzel 
tarafı budur. Bizler birbirimize destek olur, yardım ederiz. O yüzden 

de bizim ülkemizde sokakta yaşayan çok fazla insan yok,” dedi.

I asked my mom if there were homeless people in Istanbul 
as well. “Yes, there are some but not too many, since 
family is still a very strong value in Turkey,” she said. 
Our housekeeper, Seher, had a married son who was 
fired from his job. He and his wife moved to his mom’s 
house until he could find a new. “That is the beauty of 
our culture. We support each other and that’s the very 
reason why there are less homeless people on the 
streets in Turkey,” she added.

23
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Büyüyünce Montreal’de yaşamayı düşünüyorum. Yaşadığım olayın etkisiyle 
ablama “Eğer burada yaşarken işsiz kalırsam, senin yanında yaşayabilir 
miyim, yoksa ben de Kanadalılar gibi sokakta mı kalacağım?” diye sordum.  
Ablam kocaman bir kahkaha atarak beni kucakladı. Bana  “Dünyanın 
neresinde yaşarsak yaşayalım her zaman kültürümüze sahip çıkmalıyız. Eğer 
sahip çıkmazsak,  kendimizi hiçbir yere ait hissedemeyiz. O zaman da  uzay 
boşluğundaki cisimler gibi oradan oraya savruluruz. Ayrıca işini kaybeden ya 
da parasız kalan her Kanadalı sokakta yaşamıyor. Kısaca, benim evime her 
zaman gelebilirsin,” dedi. Bunu duyar duymaz rahat bir nefes alıp uyumak 
üzere gözlerimi kapadım.

25

I plan to live in Montreal in the future. Influenced by the incident, I asked my 
sister: “Would you take me in if I lost my job someday while I was living in 
Canada, or would I have to live on the streets?” She laughed, hugged me and 
said, “Wherever we live, we should stick to our culture or else we won’t have 
a sense of belonging. By the way, not everyone in 
Canada who lose their job has to live on 
the street, but I promise that you can 
come live with me whenever you 
need.” With the comfort of the 
words of my sister, I fell asleep.
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Zaman o kadar hızlı geçmişti ki, tatilin son gününe 
gelmiştik. Havaalanında ablamdan ayrılırken kendimi çok 

mutsuz hissetmiştim. Ama dönüşte çok özlediğim babacığıma 
kavuşmak beni  mutlu etmişti.

Time went by too quickly and it was already the last day of our 
vacation. I was feeling very sad, saying goodbye to my sister 
but soon after, I was back home hugging my dad.

27
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Biz İstanbul’da Anadolu yakasında oturduğumuz için Yeşilköy Atatürk 
Havaalanı’ndan eve varana kadar geçen zamanda acıkırım. Babama “Her 
zamanki kültürümüzü yapalım,” dedim. Babam suratıma şaşkın şaşkın 
baktı.  Annem “Sen kültürün ne olduğunu tam anlamamışsın,” dedi. Ben de 
“Aman anne, sakın şimdi anlatma! Akşam yatarken tekrar anlatırsın,” dedim. 

Sonra annem babama “Ömer her zaman ne ister?” diye sordu. Babam da 
gülümseyerek, “Anlaşıldı” dedikten sonra Günaydın Kasap’ın önünde 

durduk.

29

I said to my dad, “Let’s get back in touch with our culture.” My 
dad looked at me with confusion and mom said, “I think you 

misunderstood the whole concept of culture”. I replied, “Mooom, 
please, I don’t want you to explain it to me right now. You can 
do it before I go to bed.” Mom looked at dad and asked: “What 
does Ömer always want?” My dad nodded and said: “OK, an 
Ömer classic.” Soon we were at Günaydın Kasap.
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Annem, dondurulmuş patates yememe genelde izin vermez. Bundan dolayı, 
dışarıda yemek yiyeceğimiz zamanlarda da genellikle  Günaydın Restaurant’a 
gideriz. Burada köfte, patates ve yanında salata ya da yoğurt yiyebiliyorum. 
Hem de evdekinden daha güzel!

My mom doesn’t want me to eat frozen French fries and so we often go to 
Günaydın when dining out. I can eat meatballs, potatoes, salad and yogurt 
just like my mom prepares at home but I have to admit it tastes even better!

31
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İşte, Cüneyt Abi yine buradaydı. Biz ne zaman Günaydın Restaurant’a gelsek, 
Cüneyt Abi’yi işinin başında görmek annemi gülümsetir. Çünkü annem için iş 
çok önemlidir. Bana her zaman “Sevdiğin işi yaparsan hem mutlu olur hem 
para kazanırsın,” der. Örnek olarak da Cüneyt Abi’yi gösterir. Ben büyüyünce 
ne iş yapacağımı, neyi seveceğimi şimdilik bilmiyorum, ama annemin demesine 
göre bir gün öğrenecekmişim.

There he was, Cüneyt! Whenever we are at Günaydın, Cüneyt is always 
there. Seeing him at work makes my mom happy because her work is also 
very important to her. She always tells me: “If you do something you love, 
you will be happy while earning your living.” And Cüneyt is a good example 

of that principle. I don’t know what 
I want to do when I grow up but my 
mom says that I will someday.

32
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Yemeğimi yerken Çin lokantasında yaşadığımız olay 
aklıma geldi ve annemden izin alıp Cüneyt Abi’nin 
yanına gittim. “Cüneyt Abi, buraya kötü giyinmiş bir 
müşteri gelip yemek yemek istese ne yaparsın?” 
diye sordum. “Aslında cevabını biliyorum. ‘Yiyebilir,’ 
diyeceksin. Peki burada başka bir müşteri onun kötü 
koktuğunu söylese ne yaparsın,” diye sordum.

34

As I was eating my meal, I remembered the incident at 
the Chinese restaurant. I asked mom for permission 
to ask Cüneyt about the subject: “Cüneyt, if a badly 
dressed person who smells bad, comes in to your 
restaurant and wants to dine here, 
what would you do? I actually know 
your answer, but what if another 
customer complains?”
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“İnsanlar arasında asla ayrım yapmam. Ama  insanların toplum kurallarına 
uyması sadece ülkemizde değil dünyadaki tüm toplumlarda beklenir. Bir insan 
fakir olabilir, ama bu onun pis olduğu anlamına gelmez. Fakir olduğu hâlde hem 
evi hem de üstü başı tertemiz olan bir sürü insan tanırım. Çünkü o insanlar, içinde 
yaşadıkları zor hayat şartlarına rağmen, sahip oldukları şeylerle mutludurlar. 
Şimdi sorunun cevabına gelelim. Eğer böyle bir durum ile karşılaşırsam her 
sorunu iki misafirimizi de mutsuz etmeden çözmeye çalışırım. Kötü kokan 
müşteriyi kırmadan, ona oturduğu masanın önceden başka bir müşteri 
tarafından ayırtıldığını söylerim. Bu yanlışlığı düzeltmemiz gerektiğini söylerim. 
Özür dileyerek onu diğer müşterilerin rahatsız 
olmayacağı başka bir masaya alırım. Sonra 
şikâyetçi olan müşterinin masasına 
güzel kokan çiçekler koyarım. 
Çözüm üreterek her iki tarafı 
da memnun ederim. Bu arada 
bana bu soruyu sorduğun 
için sana  teşekkür ederim. 
Bugüne kadar böyle bir olay 
ile karşılaşmadık Ömer’ciğim, 
ama bu karşılaşmayacağız 
anlamına gelmiyor. Bu hafta 
tüm personele “Beklenmedik 
durumlarla nasıl başa çıkılır?” 
eğitimi vereceğim.
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“Although I don’t judge anybody, people are expected to respect their 
community not only in our country but all around the world. Just because 
someone is economically disadvantaged, doesn’t mean that he or she is 
dirty. I know many people with clean homes and clothes even though they’re 
poor. Now, to answer your question, if I came across that kind of a situation, I 
would try to resolve it without making either side unhappy. I would suggest a 
new table further away to the person with the unpleasant body odour. Then, 
I would send a fragrant bouquet of flowers to the customer who complained 
so it would change the smell. To sum up, I would find a solution to ensure that 
both customers are happy. By the way, dear Ömer, I would like to thank you 
for asking me this question because we’ve never come across an incident 

like this, but that doesn’t mean, it won’t 
happen in the future. So this week, I’ll 
meet with my staff to explain, how 
to deal with unexpected situations 
such as this.”
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Sema Kızılkaya Sever İstanbul’da doğdu. Yeditepe Üniversitesi Reklam 
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Sema Kızılkaya Sever was born in Istanbul. A graduate of Yeditepe University’s 
Advertising Management department, Sever also completed a certificate 
program in preschool education in Vienna. She has had many years of 
experience in first pre-school and then children’s education in general. In 
1991, she founded Doğa Kindergarten and Doğa Child Care, managing them 
for 16 years. After receiving “Home Day Care” education in Canada, Sever 
applied the concept in Turkey. From 2008 to 2012, she was the director of the 
Plus International Preschools.  With her accumulated experience, she then 
founded Keystone International and Özel Kilittaşı Schools. At these schools, 
children learn to speak English from the age of 3 and have the opportunity 
to grow up bilingually and prepared for the world of today. Sema Kızılkaya 
Sever still manages the schools she founded.
She published her first book, “Elden Ele” (“Handing it on”), in 2010. The book 
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