
Atatürk on the cover of TIME 

magazine’s 4th issue, 1923 

“The name of Ataturk brings to mind the historic accomplishments of one of the great men of this century, his 

inspired leadership of the Turkish People, his perceptive understanding of the modern world and his boldness 

as a military leader. “ 

John F. Kennedy speaking in Washington D.C., November 10, 1963 on the 25th commemoration of Ataturk's 

death 

 

“The exploits of your leaders in many a historic field of battle; the progress of your Revolution; the rise and 

career of the great Ataturk, his revitalization of your nation by his great statesmanship, courage and foresight 

all these stirring events are well-known to the people of Pakistan. “ 

Mohammad Ali Jinnah replying to the speech made by the first Turkish Ambassador to Pakistan at the time of 

presenting Credentials to the Quaid-i-Azam on 4th March. 1948. 

 

http://en.wikiquote.org/wiki/Ataturk 
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Aysel Pamuk 

Okula bașladığı ilk seneydi, Cum-

huriyet Bayramı'nda öğretmeni 

bayrama katılıp gördüklerini res-

metmelerini istemiști. O zaman ne 

kadar da istemiști Anıtkabir'de bir 

bayrama katılmayı. Aradan zaman 

geçti, Ankara’ya geldi; küçük 

gözleri merakla Anıtkabir’i aradı 

kocaman șehirde... Çok aramasına 

gerek olmadan hemen de görüver-

miști; çünkü Ankara’nın her yerin-

den kolaylıkla  görünüyordu o 

muhteșem güneș renkli Ata’nın 

bulunduğu yer. Yapımına 9 Ekim 

1944'de bașlanan ve 1 Eylül 

1953'de tamamlanan Anıtkabir'in 

yerini ilk olarak Aydın Milletvekili 

Mithat Aydın önermiști. Daha 

sonra "Anıttepe" olarak adlandırı-

lacak olan bu yer Rasattepe'ydi. 

Türk Milletine gömüleceği yer 

konusunda bir vasiyette bulunma-

yan Atatürk'ün yıllar önce bir gezi 

sırasında Rasattepe'yi gezerken 

ağzından dökülen "Bu tepe ne 

güzel bir anıt yeri..." sözleri de 

Aydın'ın önerisini desteklemiș 

oldu. 

Nihayet hayalini kurduğu, kita-

plarda gördüğü, güneș rengi Anıt-

kabir'i sonunda gezecekti. Takvim-

ler resmi bir bayramı göstermiy-

ordu ama onun için bugün bay-

ramdı.  

Anıtkabir'e ziyaretçileri ulaștı-

ran   Aslanlı Yol'a tam 26 basamak 

çıkarak ulașmıștı; yolun bașında 

karșılıklı olarak İstiklâl ve Hürriyet 

kuleleri ile üçlü kadın ve erkek 

heykel grupları bulunuyordu. İki 

yanında 24 Oğuz Boyunu temsil 

eden oturmuș 24 aslan heykelini 

hayranlıkla seyrederek  

 

yürüdü 262 m’yi . Anadolu'nun 

eski uygarlıklarından Hititler'de ve 

Türk mitolojisinde kudreti simge-

leyen aslanlar, Türk Milletinin bir-

lik ve bütünlüğünü temsilen çift 

yapılmıșlardı.  

Kendisi gibi sabah erkenden kalkıp 

gelmiș kardeșler, abiler, ablalar, 

amcalar, teyzeler, dedeler vardı; 

acaba herkes onun Anıtkabir'e 

geleceği günü mü beklemiști!..  

Kalabalıkla birlikte ağır ağır ilerley-

erek 129 x 84.25 metre boyut-

larındaki tören alanına geldiler. 15 

bin kiși alabilen yerin zemini; siyah, 

kırmızı, sarı ve beyaz renkte tra-

verten tașlardan olușan 373 adet 

halı ve kilim deseniyle bezenmiști.  

Anıtkabir'in en önemli bölümü 

olan mozoleye de merdivenlerden 

çıkarak ulaștı. Mozole ne kadar 

büyüktü, tavanı sanki gökyüzü 

kadar yüksekti; her yanda koca-

man sütunlar vardı. Mozole 

giriș cephesininin solunda, her bir 

kelimesini ezbere bildiği 

Atatürk'ün Türk Gençliğine 
Hitabı yazılmıștı. Sağda ise Cum-

huriyet'in kurulușunun 10. yıl 

dönümünde söylediği Nutku yer 

alıyordu. Bronz kapılardan geçerek 

Șeref holüne ulaștı; yavaș ama 

heyecanla ilerleyerek sembolik 

lahit tașının bașına gelip Atasına 

saygı durușunda bulundu. 

Atatürk'ün aziz naaș'ı, Mozole'nin 

zemin katında doğrudan doğruya 

toprağa kazılmıș bir mezarda bu-

lunuyordu.  Sonradan öğrendiğine 

göre, Mozole'nin birinci katı olan 

Șeref Holü'ndeki sembolik lahit 

tașının tam altında bulunan mezar 

odası Selçuklu ve Osmanlı türbe  

 

mimarisi tarzında sekizgen planlı 

olup, piramidal külahlı tavanı ge-

ometrik motifli mozaiklerle süslen-

miști. Mustafa Kemal'in 1926'da 

Izmir'deki suikast girișiminin ardın-

dan: “Benim naçiz vücudum elbet 

bir gün toprak olacaktır, fakat 

Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payi-

dar kalacaktır“ sözü vasiyeti olarak 

kabul edilmiști. Buna uygun olarak, 

o dönemin 67 vilayeti ile Se-

lanik'teki Atatürk Evi, Kore'deki 

Türk șehitliği, Kıbrıs ve Süleyman 

Șah'ın Mezarı'ndan gelen toprak-

ların harmanlandığı mezara konul-

muștu. 

Oradan Atatürk Müzesi’ne gidip 

Atatürk’e ait, eșya, silah ve foto-
ğrafları gördü; ardından kita-
plarına baktı. 3119 kitap vardı ve  

çoğu yabancı dillerdeki bu eser-

lerin konularının genel olarak, tarih 

ve antropoloji dallarında olması 

hemen dikkatini çekmiști.   

Daha sonra tekrar gelmek üzere 

ayrılırken İsmet İnönü'nün söyle-

diği: 

 "Türk milletinin Onun için așk ve 

iftiharla dolu olan kahraman ve 

vefalı göğsüdür".  sözlerini hatır-

ladı. İște tam da buydu; Atatürk’ün 

asıl yattığı yer onun da kalbiydi. 

Atatürk'ün Yeri 

“Nihayet hayalini 

kurduğu, kitaplarda 

gördüğü, güneș rengi 

Anıtkabir'i sonunda 

gezecekti. Takvimler 

resmi bir bayramı 

göstermiyordu ama onun 

için bugün bayramdı.” 
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Birol Uzunmehmetoglu 

Ankara Kitapliği’nin geleneksel Masal Günü 
toplantılarının 2007-2008 sezonundaki ilk bu-
lușması 7 Ekim Pazar günü 501 Eglinton Ave-
nue East Adresinde gerçeklești. 

 

Kar amacı gütmeyen bir kuruluș olarak 2000 
yılında faaliyete geçen Ankara Kitaplığı’nın To-
ronto ve Mississauga șubelerinde 4000’e yakın 
kitap bulunmakta. Gönüllü çalıșanlar tarafından 
yönetilmekte olan kitaplığın yapılan kitap bağıș-
ları sayesinde koleksiyonları da her geçen gün 
zenginleșiyor. Ankara Kitaplığı’nın raflarında 
Türkiye ile ilgili, Türkçe ve İngilizce tarih, ede-
biyat, felsefe, din, psikoloji, sosyoloji, sanat 
konularını kapsayan kitapların yani sıra İngilizce 
bilmeyen okurlar için de dünya klasikleri ter-
cümeleri ve Kanada edebiyatına ait kitaplar ve 
çocuklar için Türkçe ve İngilizce olmak üzere 
oldukça zengin bir koleksiyon bulunmakta. 
Ankara Kitaplığı bu koleksiyonlara katkıda 
bulunmak isteyen yardımseverlerin de bağıș-
larını kabul etmekte. Müzik kasetlerinin yanında 
son yıllarda Türk filmleri de raflarda yerini 
almaya bașladı ve oldukça ilgi görüyor. 

  

Halka açık olan Ankara Kitapliği'ndan okumaya 
meraklı herkes kaydını yaptırarak kitap, video, 
CD ve DVDleri ödünç alabiliyor. Okullarda 
Türkiye'yi tanıtıcı konferanslar verenlere ya da 
bazı konularda araștırma yapanlara da Ankara 
Kitaplığı yardımlarını sürdürmekte. 

  

Bu sezonun ilk Masal gününün konusu RESP, 
Türkçe karșılığı ile, “Kayıtlı Eğitim Birikim 
Plani” idi.  

  

Her zamanki gibi mașalcı ablamız Deniz, Ekim 
ayı toplantımızda çocuklar için "Ailem ve Ben" 
adlı konusunu bilmeceler, ilginç kitaplar ve 
hediyelerle anlatırken, çocuklar da kitaplıkta 
hoșça vakit geçirerek kitaplığa gitmeyi ve oku-
mayı bir alıșkanlık haline getirmenin ilk adım-
larını atıyorlardı. 

 

Çocuklarımızın geleceğini șimdiden kontrol 
altına almak ve devletin de buna karșılıksız 
olarak katkısını en iyi bir șekilde değerlendir-
mek için kullanılabilecek en etkili eğitim katkı 
hesabı olan RESP konusunu anlatmak üzere 
Aileler bölümünün bu ayki konuğu da Finansal 
Planlama Danıșmanı olarak görev yapan Semra 
Albayrak idi. 

 

 

Eğitim masraflarının her dönem bir önceki 
döneme göre artıș gösterdiğini vurgulayan Sema 
Albayrak, Kanada İstatistik Kurumunun verilerine 
göre, 1970’li yıllardan günümüze bakıldığında bir 
yıllık ortalama okul ve kitap masraflarında yüzde 
600’luk bir artıș olduğunu ve buna da enflasyonun 
dahil edilmediğini ifade etti. 

 

Yine Kanada İstatistik Kurumu’nun 2003 yılındaki 
raporuna göre de kolej ve üniversite mezunu olan 
öğrencilerin yarısı okullarını devletten aldıkları 
öğrenci kredileri ile bitirdiğini söyleyen Albayrak, 
bu durumda çocuklarımızı üniversite diplomasi 
aldıklarında ellerinde diplomadan daha ağır hiss-
edilebilecek șekilde eğitim kredileri borcu ile 
görmek istememek için de RESP’nin bize sunduğu 
avantajların farkında olmak ve bunları en etkili 
șekilde, çocuklarımızın geleceği için değerlendir-
mek çabasında olmamız gerektiğini ifade etti. 

 

RESP yanı Kayıtlı Eğitim Birikim Planında birikim-
ler çocuğunuz kolej ya da üniversite eğitim 
çağına gelene kadar vergisiz olarak büyüyor. RESP 
hesabını açmak için kan bağı șart değil. Yani 
sadece anne babalar değil, kan bağı bulunmayan 
diğer bireyer de istediği çocuk için RESP hesabı 
açabiliyor. 

 

Federal hükümetin te açılan RESP hesaplarına 
yapılacak olan ilk 2500 dolarlık katkı için %20 
oranında katkı sağlıyor. 

 

Sema Albayrak yaptığı sunum sırasında RESP’ye 
getirilen son değișikliklerin sonucunda, ileriki 
yıllarda maaliyeti artacak olan eğitim masraflarını 
karșılamanın daha da kolay olacağını, her bir 
çocuk için bu hesaba koyabileceğimiz paranın 
limiti hem de devletten alabileceğimiz katkı payı 
arttığını, ve RESPnin, sağladığı vergi avantajı ve 
bileșik faizin etkisinden dolayı en mantıklı yaklasım 
olduğunu ifade etti. 

 

Sema Albayrak 2007 yılı içinde așağıdaki değișik-
liklerin yapıldığını ve çocuğunuz için RESP he-
sabının daha cazip hale geldiğini belirtti.  

 

RESP’ye getirilen değișiklikler: 

Yıllık çocuk bașına bu hesaba yatırabileceğiniz 
para maksimum $4,000 iken yeni değișiklikler 
sonucu böyle bir limit kalmamıștır. 

Ankara Kitapliği’nin geleneksel Masal Günü toplantıları 

“Kar amacı gütmeyen 

bir kuruluș olarak 2000 

yılında faaliyete geçen 

Ankara Kitaplığı’nın 

Toronto ve Mississauga 

șubelerinde 4000’e 

yakın kitap bulunmakta” 
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Youth in our community : Ennis Esmer 

Ennis was born on December 29th, 1978 in Ankara and moved to Canada at the age of 3. 

He trained in theatre at York University and sketch/improve at Second City , while paying his dues in standup 
comedy at clubs all over the city. His standup work paid off with a gig as host and creative consultant of The 
Toronto Show, an hour long showcase of Canadian music and comedy.  
 

This summer he wrapped roles in the Rainn Wilson (The Office) comedy The Rocker, docudrama Trapped for 
the National Geographic Channel, TMN original series Regenesis, and Snow Globe, a Christmas movie for ABC 
Family with Lorraine Bracco (The Sopranos), Christina Milian, and Young People ****ing co-star Josh Cooke. 

Ennis is currently promoting his newest film titled "Young People ****ng", which was featured in the 2007 To-
ronto International Film Festival  

 Here's a quote about Ennis' performance in this new romantic comedy, "Young People ****ing":  

 

 "The performers in this fantastic ensemble are universally excellent, and Esmer's turn as Gord is par-
ticularly memorable. It's only one of the many good reasons to recommend this film, which is one of 
the sharpest, most entertaining debuts by a Canadian director in quite a while".  

Steve Gravestock  

 

Look for Ennis Esmer in "Young People ****ing" coming to theatres next year. 

Ennis Esmer, with Young 
People F***ing co-star 
Peter Oldring 

Çocuk için bu hesapta tutulabilecek maksimum 
para $42,000 iken yeni değișiklikler sonucu bu 
limit $50,000’a yükseltilmiștir. 

Toplam alınabilecek CES Grant ( Kanada Eğitim 
Birikim Payı) en fazla $7,200 iken bu miktar 
değișime uğramamıștır. Ama getirilen değișikler 
sonucunda alınabilecek bu miktar daha kısa 
sürede alınıp birikim hesabında değerlendirilebile-
cektir 

 

Eğitim Birikim Payını alabilmek için yılda bu he-
saba koymanız gereken miktar $2,000’den 
$2,500’e çıkarılmıștır. 

Yıllık en fazla alabileceğiniz Eğitim Birikim Payı 
$400’den $500’e çıkmıștır. 

 

Daha önceki yıllarda bu hesaba koyduğunuz para 
Eğitim Birikim Payını alabilmeye yeterli olmadıysa 
daha ileriki yıllarda bu eksiklikleri tamamlay-
abilirsiniz. 

 

Masal günleri yaz sezonu dıșında, her ayın ilk 
Pazar günü 501 Eginton Avenue East adresinde 
yapılmakta.  

 

Kasım 2007 sonunda yedinci yılını dolduracak 
olan kitaplığımızın sağladığı bașarıya ortak 
olan bütün kitap severlere teșekkür ederiz. 

 

Iletisim adreslerimiz ve calisma saatlerimiz  

ANKARA Kitaplığı - Toronto Șubesi 

501 Eglinton Ave. E., Toronto  

416-489-9371  

 

Toronto Șubesi Çalıșma Saatleri 

Șalı 13:00 – 15:00 

Perșembe 19:00 – 21:00 

Pazar 13:00 – 15:00 

 

ANKARA Kitaplığı - Mississauga Șubesi 

42-6050 Bidwell Trail, Mississauga  

905-826-6641  

Mississauga Șubesi Çalıșma Saatleri 

Her ayın 2. Cumartesi günü: 13:00 – 15:00 

 

Ankara Kitapliği’nin geleneksel Masal Günü toplantıları 

Page 6 

Ennis Esmer, with Calcu-
Lator & The Oral Presen-
tation bandmate Dejan 
Zahirovic @ Festival Du 
Nouveau Cinema in Mont-
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Elif Karol 

 

I’ve lived in Canada my entire life as the 2nd child of young immigrants.  My parents came to Canada back in the 
winter of 1972 and my older brother and I were both born and raised in Mississauga.  I’ve often described what 
it feels like to be raised as a Turk in a Canada as feeling like I’m in a “parallel universe”.  At home, I’m a Turkish 
girl who speaks the language with my parents, puts yogurt on my pilav, etc.  Outside of the house, I’m like a 
Canadian who’s not ‘truly’ Canadian.  Does that even make sense?  It certainly does in my head…please allow 
me to elaborate… 

 

For example, I have childhood friends who are of Canadian descent.  Anytime I’m over at their houses, hanging 
out in the basement, watching TV and have my feet up on the coffee table, I immediately erect my body as 
soon as any sign of parents come into the room.  Meanwhile, my friends may continue to keep their feet up as 
they strike up a conversation with said parents.  To me, that’s just so odd and simply not done.  On the flip 
side…when my friends come over and hang out in our basement, they don’t get up when either of my parents 
enter the room—at first, I think this used to bother my (uber Liberal) parents---but after 20+ years of friend-
ship, they don’t expect anything anymore.  We’re just products of our households. 

 

 See?  It’s a simple example but helps to paint the picture of my existence. 

 

Over my lifetime, I have met many first generation Turks and we all seem to just ‘get’ each other.  We under-
stand what it feels like to speak fluent English to each other and then turn around and speak to parents and 
elders in Turkish.  It’s simply easier and more natural for us to do so.  It’s hard to explain but just makes sense 
for ‘us’.  Listen to me, I sound like I’m part of a cult or underground gang or something with all of the refer-
ences to “us” and “we”! 

 

Bottom line?  There are Turkish Turks, Canadian Turks and then Canadians.  It’s up to you to figure out which 
category you fit into…assuming you’re comfortable with even being labeled.  

 

If you have any questions, I’d be happy to help!  :o) 

Adres: Edenrose Public School 

1342 Edenrose Street 

L5V 1K9 Mississauga 

(Edenrose Street, Eglinton' ın 

güneyi 

Creditview'in doğusu) Girișler 

otopark alanındaki yan kapıdandır. 

-------------------- 

Canadian Turkish Film Society ve 

Ankara Kitaplığı ile birlikte 

düzenlediğimiz Filim Gösterimi 

AtatürkBelgeseli 

Tarih : 10 Kası m Cumartesi, Saat 

14:30 

Değerli Üyelerimiz; 

Atatürk'ün ölümünün 69 yılı ne-

deniyle 9 Kasım ve 10 Kasımda 

gerçekleșecek etkinliklerin detaylı 

bilgileri așağıdadır. 

 

------------------- 

Ata'yı Anma "Șiir Gecesi" 

Șiirlerinizi getirmeyi unutmayın! 

 

Tarih:9 Kasım 2007, Cuma 

Saat: 20:00-22:00 

Yer: Northern District Library 

(Yonge& Eglinton) 

2. Kat, 224 Numaralı salon 

40 Orchard View Blvd. 

Toronto, ON , M4R 1B9 

416-393-7610 

www.torontopubliclibrary.ca 

-------------------- 

Katılımınız için șimdiden teșekkür 

ederiz, 

Saygılarımızla, 

 

 

Turkish Society of Canada 

What it means to be a Turkish Canadian -  First Generation 

Atatürk 'ün Ölümünün 69.Yılında, Ata'yı anma 

“At home, I’m a Turkish 

girl who speaks the 

language with my 

parents, puts yogurt on 

my pilav, etc.  Outside of 

the house, I’m like a 

Canadian who’s not 

‘truly’ Canadian. “  
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Alp Alper 

What a pity! There’s no time to 

save the future 

Even if we think about it from 

now on – or don’t think about it 

Furthermore it neither takes away 

from nor adds to our way of living 

Not a thing! Because whatever 

there is in us for the future 

It’s as if this is a dream, the deco-

rating of life” 

Edip CANSEVER 

The Park of the Hopeless  

 

To carry the past to the fu-
ture 

Alp Alper 

 

The above lines of Edip Cansever 

come immediately to my mind, 

whenever past and future are 

mentioned. The idea that there is 

no time left to save the future and 

that we do not even think about 

it, captures me and takes me to 

“The Park of the Hopeless.” But if 

such a beautiful poem has been 

written, it means that the past 

didn’t go by in vain and there is 

still time to save the future; it has 

to be, I think. 

 

Prior to starting this project my 

friends who volunteered for this 

project and I were deeply con-

cerned about all the historical 

destruction carried out in the 

name of avarice, the earthquakes, 

the smuggling of historical works, 

forest fires that hurt us inside 

when tracking them; which take 

place so frequently in the media. 

All of these were only a few of the 

reasons that “triggered” the feel-

ing that “It’s necessary to do 

something.” Therefore, we 

wanted to do such things docu-

ment earlier beauties, before the 

valuable things that we possess are 

destroyed. Let us offer them to 

future generations and let us give 

strength to their spirits in the 

name of protecting them… 

 

The vulgar and thoughtless con-

sumption of the bountiful Anato-

lian land that was the cradle of 

civilization for centuries, especially 

began in the 1980s and increased 

due to wrong policies encouraging 

plunder. Ugly, concrete buildings 

rise as tourist facilities and sum-

mer home complexes, replacing 

the beautiful green texture of 

shoreline… Plenty of mistakes 

were unconsciously done during 

the process of restoration… The 

notion of “short-term profit” has 

consumed not only our future but 

also our children’s future. Neither 

the screams of trees that have 

been cut down nor the tears of 

the living in their regions can stop 

the destruction and plunder of our 

natural wealth. ANNIHILATION! 

That was the sole stimulating 

force that made us take some 

action. 

One of the first firmans 

(command) that Fatih Sultan Meh-

met issued after he entered Istan-

bul says, “The head of the person 

who cuts off something young is 

to be cut off.” Moreover, Evliya 

Celebi wrote in his Travel Book, 

“A squirrel that took to the road 

from Van reached the Gulf of 

Iskenderun jumping from one oak 

tree to another without touching 

the ground.”. Whereas, in Turkey 

every year agricultural areas lose 

500 million tons and throughout 

the whole country in general 1.4 

billion tons of valuable top soil 

through erosion. According to the 

data of the Forestry General Di-

rectorate of 2002, from 1937 until 

now as a result of 68,214 forest 

fires some one million 534 thou-

sand hectares of forested area 

have been destroyed by fire and 

continue to be destroyed with 

every passing day. 

 

The road taken to save Ana-
tolia  

 

Setting out on the road, we had 

guessed that many people would 

not be very sensitive towards this 

project or would seem to be sen-

sitive but smile behind our backs. 

We also knew that doors will be 

shut in our face that we would 

knock on trying to find support. 

However we promised ourselves, 

whatever happened we would 

reach a place that hadn’t been 

reached before. Like the 30 birds 

in the Phoenix Legend we would 

be able to fly without being afraid, 

without being bored in order to 

reach those lands, the mountains 

and the last remaining beauties 

behind those legendary mountains. 

Because we believed in ourselves 

before everything and we set forth 

with that belief. While all the sup-

port given for this road proved to 

be an enforcement, every objec-

To carry the past to the future 

“However we 

promised ourselves, 

whatever happened 

we would reach a 

place that hadn’t been 

reached before.” 
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The cover of Alp Alper’s 
book “Turkiye from 1000 
feet” 



Firat—Erenkoy 

Kekova 

Ishak Pasa Sarayi 

tion stimulated our ambition to 

prove the greatness of this pro-

ject. Otherwise, every time our 

vision was mimicked at us, we 

would have stopped smiling at the 

creation of value, giving impor-

tance, insisting, supporting, con-

tinuing, beginning and finishing. 

 

Anatolia is known as the place 

where the sun and civilizations 

were born and where the oldest 

traces of man were on the Konya 

Plain from the Paleolithic (Stone) 

Age; there is the geography of its 

civilizations in which large empires 

have left their mark from the 

Great King Hattusili to Alexander 

the Great, from Alaattin Keykubat 

to the Magnificent Suleyman. Ana-

tolia is a geography that has given 

shelter to hundreds of valuable 

scientists, architects and artists on 

its bountiful soil, of importance 

mystically and religiously, and has 

written its name on all the impor-

tant roads of life from the Silk 

Road to the Royal Road where 

historic and religious roads inter-

sect. 

 

We set off on the road to experi-

ence step by step, swallow by 

swallow, the country of the mosa-

ics that exist today sheltered in all 

Anatolia’s hundreds of years of 

colors. Not only seeing it in pho-

tographs or in the media but feel-

ing it and going and touching it in 

its place… In doing this we chose 

what was difficult and what hadn’t 

been done until today. With the 

passion for the trip and discovery 

wrapped in time and place we 

made the effort to be able to re-

flect the difficulty of documenting 

the last beauties of Anatolia that 

had come down to our day. 

 

According to the situation budget 

and land permitting, we depicted 

the beauties of Anatolia from the 

air and from a “deified” point of 

view. Some times while the first 

light of the morning and the sun 

were being born with a colored 

balloon… Sometimes with para-

gliding or a micro light giving the 

wings to the wind from a high 

summit and sometimes with a 

helicopter… In brief we tried to 

fly by every type of means that 

could fly and came to mind. When 

flying sometimes we found our-

selves on the flame-colored wing 

of a flamingo, sometimes we found 

ourselves on the summit of Ara-

rat, the mountain of legends. The 

magnificent volcano that once 

upon a time struck fear in Anatolia 

is dormant but is ready in its heart 

to explode at any moment. Or in 

the heart of the verdant green 

Black Sea meadows where there 

are hidden, lonely monasteries on 

the lands. One by one we discov-

ered Anatolia anew. Feeling the 

wind in our hearts and on our 

faces, flying in the mountains and 

over the plains and the seas of 

Turkey like a bird with excitement 

and love. With a great hope that 

was always in our hands and in 

our hearts. 

 

When we saw that there were 

those who believed in us, we 

clasped the hand of those who 

stretched them out to us. As the 

days and months pushed each 

other out, we advanced step by 

step. When we looked behind we 

felt pride in what we had suc-

ceeded in doing up until then. 

Epilogue 

__________ 

The result is that we have come 

to today after five years of strug-

gle. I hope that you approve of 

our work that appear as a result 

of tiring but so enjoyable work, 

dear photograph lovers and take a 

step to claim these beauties that 

are the shared heritage of human-

ity. 

 

Everyone has a dream, a passion. 

Some of us try to build sand cas-

tles knowing very well that they 

will be demolished by the waves. 

Some of us make snowmen; with 

the compassion of the sun strong 

enough to melt it… My dream too 

was this book and this dream now 

has turned into a reality that we 

hold in our hands. I want to thank 

everyone who helped me realize 

my dream and Anatolia who 

opened the door to me of new 

dreams. In the hope that your 

heart and your dream in the deep-

est place becomes reality… 

To carry the past to the future 
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“Sınıf için okul idaresi 

yıllık $20 kayıt ücreti 

alıyor. Bu yıl, sınıfa 

devam edemeyecek olsa 

da kayıt yaptıran veliler 

sayesinde gerekli sayıya 

ulașıldı ve sınıf açılabildi” 

Esra Tokmakçı 

Mississauga’da Türkçe sınıfları 
açılıp açılıp kapanmıș. Son iki yıldır 
ise Square One alıșveriș merkezi 
yakınında Dufferin Catholic School 
Board’un International Languages 
programı altında cumartesi sabah-
ları dersler devam ediyor.  

 

Sınıf öğretmeni Bülent Göktaș. 
Kendisi Türkiye’de Milli Eğitim 
Bakanlığında müzik öğretmeni 
olarak görevliymis.  

 

Türkçe sınıfına 4-13 yaș arası JK –
GR 8 öğrencileri kayıt yaptırabili-
yor. Yeterli sayıda öğrenci ol-
madığından köy okulu gibi tüm 
öğrencilerimiz aynı derslikdeler. 
Elbette gönül isterdi aynı okulda 
ders gören Rus, Ukraynalı öğren-
ciler gibi bizim çocuklar da 
yașlarına ve seviyelerine göre 
sınıflara gitsinler. Ama bizler buna 
da seviniyoruz. Sınıf her yıl 
açıldığında mutlu oluyoruz. Sınıf 
için okul idaresi yıllık $20 kayıt 
ücreti alıyor. Bu yıl, sınıfa devam 
edemeyecek olsa da kayıt yaptıran 
veliler sayesinde gerekli sayıya 
ulașıldı ve sınıf açılabildi.  

 

Șayelerinde 4 yașındaki Aiyana ve, 
Deniz, 7 yașındaki Kaan ve Deren 
gibi öğrenmeye istekli çocuklar 13 
yașındaki ablaları Bașak ve Cansu, 
diğer abileri Sarp, Deren, Burak ve 
ismini sayamadığım diğer arka-
dașlarıyla derslere gelebiliyorlar. 
Türkçe dersi açılmasaydı devletin 
sağladığı bu imkandan hiçbiri 
yararlanamayacaktı. 

 

Buradaki genç kușaklara birșey 
bırakmak istiyorsak biz veliler 
olarak bu sınıflara her koșulda 
kayıt yaptırmali, sınıfları Kanada 
çapında yoğun yașadığımız yer-
lerde açtırabilmeliyiz. Çocukların 
sınıfa gelip bir kelime öğrenmeleri 
bilmiyorum neyle karșılaștırılabilir? 
Yılda $20 verip çocuklara bu im-
kanı sağlamak bizim sorumluluğu-
muz diye dusunuyorum. Kendi 
çocuğumuzu getiremeyecek ol-
mamıza rağmen diyorum. Çünkü  

 

ancak o koșullarda iki yıldır bu 
sınıfın açıldığına șahit olduğum 
için. 

 

Velilerin beklentileri yüksek. 
Çocuklar yașlarına, seviyelerine 
göre sınıflara ayrılsın istiyorlar. 
Çocuklar için ise cumartesi sabahı 
erken kalkmak zor. Herkes haklı. 
Bunu aynı okul idaresine  bağlı, 
inanın saydım, diğer 20 dili öğren-
mek isteyen çocuklar, ve veliler 
bașarıyor. Niçin biz bașarmayalım?  

 

Çocuklarımızı kendi iç 
çekișmlerimizin dıșında, Türkçe 
dersi çatısı altında neden biraraya 
getiremiyoruz? Önemli olan 
çocuklarımızın Kanada’nin çok 
kültürlü yapısı içinde birlikte ol-
mayı öğrenmeleri değil mi? Belki 
bu sınıflar sayesinde bizler de 
kendimize dersler çıkarabiliriz.  

 

Bazılarımız devletin içimizden bir 
öğretmeni maașla ise alıp, veliler-
den aldığı $20 lik kırtasiye parası-
yla, her cumartesi bir okul binasını 
bizlerin hizmetine sunmasını imkan 
olarak düșünmüyor. Oysa sınıfa 
azimle gelen çocuklar için gerçekte 
bu büyük bir imkan. 

 

Türkçe sınıflarına ilgi artarsa ha-
yallerin sınırı yok. Çocuklar bazı 
dillerde olduğu gibi seviye ve yașa 
göre 1.sınıf dan 8 sınıfa kadar 
derse devam edebilirler. Liseye 
gittiklerinde devam ederlerse de 
Lise kredilerine saydırıp ortalama-
larına katkıda bulunabilirler. Okul 
idareleri ișbirliğine açık, yeterli 
talep ile istediğin okulda istediğin 
saatde ders açtırmak mümkün. 
Herșey sabırla ve birlikte hareket 
ederek, zamanla olacak. Biz bu 
sıkıntılı yılları yașamayı erteledikçe 
malesef 40 yıldır burda yașayan 
Türk toplumu olarak gelecek ku-
șaklara sağlam bir temel, yerleșik 
bir yapı sonraki 40 yılda da bıraka-
mayacağız.  

 

 

 

Yeni arkadașlar edinerek, kültür-
lerinden, dillerinden öğrenebildik-
leriyle harmanlayacakları Kanada 
yașamları onları bekliyor. Türki-
ye’den gelen bizler onlara gölge 
etmeyelim, önlerini aydınlatalım. 
Mississauga, Oakville, Toronto ve 
Kanada’nin diğer illerinde açılan 
Türkçe sınıflarımıza sahip çıkma-
mız ve yenilerinin açılması dileğiyle 
diyorum.  

 

Kaynak kitap, müfredat programı, 
gibi imkansızlıklarla ders veren 
öğretmenlerimizin 24 Kasım 
Öğretmenler Günü kutlu olsun. 

 

 

Mississauga’da Türkçe Sınıfı  
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Membership Category: 

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

(   ) Student / Senior (+ 65):       $10 ( f or one year starting signed date ) 

 

Member contact info: 

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

 

Name: ___________________________________     Last Name: ________________________  

 

Occupation: _______________________________ 

 

Address: _________________________________ 

 

City: ______________     Postal code: _________Province: __________      Country: ____________ 

 

E-mail: ___________________________________   Phone: __________________________ 

 

Preferred type of contact: (please select one) 

 

E-mail:_______   Phone: ________   Mail: _______ 

 

Referred by (if Applicable):____________________  

 

We have activities for children and youth. Please provide information regarding your children (e.g. name, age): 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Please fill in your information. Mail the completed and signed form with your cheque to the address at the bottom of the 
page.  Please make your cheque payable to: Turkish Society of Canada.  Thank you! 

Turkish Society of Canada, 5100 Erin Mills Parkway, PO Box 53060 Mississauga, ON L5M 5H7 

Web: www.turkishcanada.org , E-Mail:  info@turkishcanada.org 

Turkish Society of Canada “Membership Application Form”  
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Notice is hereby given that annual general meeting of the Turkish Society of Canada will be held at   Northern 

District Library, 40 Orchard View Blvd. Room 224  Toronto, ON, M4R 1B9 at 2:00pm on Sunday, December 

9, 2007, for the following purpose: 

• To receive the financial report of the Society 

• To appoint an auditor for 2008 -2009 

• To receive the report of the 2006- 2007 Board of Directors 

• To elect directors for 2008 and 2009 , in accordance with Society's By-Law 

• To transact such further or other business as may come before the meeting or any adjournment thereof. 

The agenda of the meeting will be send to all the members. 

If you can not attend the meeting please complete the following proxy form, sign and mail to: Turkish Society of Canada  

5100 Erin Mills Parkway, P.O. BOX 53060, Mississauga, ON,L5M 5H7     

 

YOUR VOTE IS IMPORTANT TO ENSURE THAT WE HAVE A QUORUM. 

Turkish Society of Canada Notice of Annual General Meeting 

Turkish Society of Canada PROXY 

 

I …………………………………. ………...  , member in good standing of the Turkish Society of Canada, do  

 

hereby appoint ………………………………………………………..., as my proxy, to vote for me and on my  

behalf at the Annual General Meeting of the Society to be held Sunday, December 9, 2007. 

 

 

This proxy shall be voted for the proposal. 

 

Dated this;  ……. Day of …………..….., 2007 

 

 

Member: …………………………………... 

 

 

 

 ( Signature of Member ) 
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Thank you for your support. 

Latest member count is 155 ! 

• Volunteers for “TELVE”, please contact us at telve@turkishcanada.org 

• "Please consider the environment before printing the TELVE"  

 

5100 Erin Mills Parkway 

P.O. BOX 53060 

Mississauga, ON 

L5M 5H7 

E-mail: info@turkishcanada.org 

Web:   www.turkishcanada.org 

Turkish Society of Canada is a not-for-profit organization that aims to promote and 
participate in mainstream cultural, civic and social activities in visual arts, perform-
ing arts, literacy, music and culinary arts with unique activities.  

The Turkish Society of Canada takes an innovative, grassroots approach to socio-
economic development of the community that encourages new comers to socialize 
and integrate to the daily life. It supports community-based initiatives, collabora-
tion with like-minded organizations and groups in four strategic areas: 

1. Business and Community Development; 

2. Skills Development; 

3. Attracting and retaining youth;  

4. Improving access and usage of the community resources.  

 

November 9,  2007  Poetry Night - Poems about Ataturk  

November 10,  2007 69th commemoration of Ataturk's death 

November 16, 2007 Semra Albayrak’s RESP-RRSP Presentation 

November  23, 2007 Movie Night  

November 30, 2007 Presentation - TBA 

 

 

Calendar of Events 

Sharing through the TELVE 


