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New Year and New Board of Directors in charge!
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Yönetim Kurulumuzla Tanıșalım / Let’s Meet with the Board of Directors

Aynur İlkay; Bașkan - President
İstanbul’da doğdu. 1966 yılında Kanada Moncton New Brünswick’e göç etti. 1984 yılında Toronto’ya
yerlești. Kısa bir süre sonra Real Estate mesleğine geçti. Bir çok kișiyi hayal ettikleri evlerine kavușmalarını
sağladı ve sağlamaya devam ediyor. 6 çocuk ve 10 torun sahibidir. Toronto Klasik Türk Müziği Korosu
mensubu olup, șiir yazar ve șiirlerinden bazıları dergi ve antolojilerde basılmıștır. Aynur 2006 Yılı Carassauga
Festivali gönüllüleri arasında yer almış olup, dernegimizin de kurucu üyelerindendir.
Aynur Ilkay was born in Istanbul. She moved to Moncton, New Brunswick in 1966 and to Toronto in 1984.
After a short time, she began working as a Real Estate agent and helped many acquire their dream homes along
the way. She has 6 children and 10 grand children and is a member of the Toronto Classical Turkish Musical
Group. She also writes poetry and has published a few as well. Aynur was a member of the 2006 Carassauga
Turkey Pavilion Volunteer Group and is one of the founding members of the Turkish Society of Canada.

Aynur Ilkay

Rüçhan Akkök; Bașkan Yardımcısı - Vice President
Rüçhan 1994 yılında ailesiyle Kanada’ya yerleșmiștir. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi mezunudur. Üniversite yıllarında İstanbul’da ilaç firması Roche’da bașlayan iș hayatı Kanada’da da aynı șirkette devam etmektedir. İnsan
Kaynakları Bölümünde “Sales İncentive Compensation Manager” görevinde çalıșmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi
Mezunlar Derneği’nin (BÜMED) Toronto temsilcisidir. 2006 Çarassauga’da Türkiye Pavyonu organizasyon ekibi
ile beraber büyük bir zevk ve gururla çalıșmıștır. Derneğin kurucu üyelerindendir. İkinci kere Yönetim Kurulu
üyesi olarak büyük bir zevkle dernek çalıșmalarına devam etmektedir.
Rüçhan moved to Canada in 1994 with her family. She holds a Bachelor of Arts degree in Economics from
Bogaziçi University. While studying at the university, she started her career at a pharmaceutical company
Roche and currently works in the Canadian affiliate of the same company. She is the Sales Incentive Compensation Manager in the Human Resources Department. Rüçhan is the Toronto Representative of BUMED
(Bogaziçi University Mezunlar Dernegi). She is very excited and proud of all the hard work she and the team
performed in organizing the 2006 Carassauga Turkey Pavilion. She is among the founding members of the Turkish Society of Canada and is excited about being part of the Board of Directors for a second term.

Rüçhan Akkök
Tel: 905 826 7076
Email:
ruchan.akkok@whiteroot.net

Erdem Erinç; Sayman - Treasurer
İstanbul'da doğan Erdem, iki yaşından beri Kanada'da yaşamaktadır. 2003 yılında Wilfrid Laurier
Üniversitesi "Business Administration" bölümünden "Honours" derece ile mezun oldu. 2004 yılın da büyük bir
azimle "Chartered Accountant (ÇA)" ünvanını kazanıp, aynı yıl PricewaterhouseCoopers LLP șirketinde "Tax"
grubunda çalıșmağa bașladı. Yakın zamanda terfi olduğu, "Mergers and Acquisitions" grubunda "Tax Manager"
görevini sürdürmektedir. Erdem Kanada üniversitelerinde düzenlenen birçok eleman alma programlarını
yönetmekte, aynı zamanda, "Canadian Institute of Chartered Accountants In-Depth Tax" kurslarında eğitmenlik
yapmaktadır. 2007 yılında Türkiye'de askerlik görevini tamamladı. Bugüne kadar dernek faaliyetlerinin düzenli bir
katılımcısı olan Erdem, seçilen Yönetim Kurulu'nda Saymanlık görevini yapmaktadır.
Erdem was born in Istanbul and moved to Canada when he was two. Erdem earned his Honours Bachelor of
Business Administration degree from Wilfrid Laurier University in 2003. As an ambitious young man, Erdem
went on to earn his Chartered Accountant (CA) designation in 2004 and joined the tax team at
PricewaterhouseCoopers LLP in that same year. Erdem was recently promoted to his current role as a tax
manager in the Mergers and Acquisitions group at PwC. In addition to leading many recruiting events at
various Canadian universities, Erdem is a tutor for the Canadian Institute of Chartered Accountants’ In-Depth
Tax course. Upon completing his term in the Turkish Army in 2006, Erdem regularly participated in events put
on by the Turkish Society of Canada and now presently serves as the Treasurer for the Turkish Society of
Canada.

Erdem Erinç
Tel: 647-403-4201
Email:
erdem_e@hotmail.com
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Yönetim Kurulumuzla Tanıșalım / Let’s Meet with the Board of Directors

Yusuf Tokmakci; Sekreter - Secretary
1971 Ankara doğumlu, ODTÜ Elektrik Mühendisliği mezunu. İș hayatına Medikalsektörde bașlayıp, daha sonra
teknolojideki hareketlenme ile birlikte haberleșme sektörüne yöneldi. 2002 yılından bu yana Kanada'da
yașamakta olup, șu andaki iș hayatını IT alanında danıșman olarak sürdürmektedir. Evli ve bir çocuklu olan Yusuf,
isten, ailesinden ve komünite etkinliklerinden arta kalan ve uykusundan çaldığı zamanını çoğunlukla amatör
balıkçılıkla geçirmektedir. O günkü büyük balığın peșindeyken, güneșin Kanada golleri üzerinde doğusunu
seyretmekten hoșlanır. Derneğimiz dıșında South Peel Naturalist Club'in da üyesidir.

Yusuf Tokmakci

Born in Ankara in 1971. Graduated in 1992 as an Electrical Engineer from Middle East Technical University.
Started his career in the medical Sector ,and later on with the developments in technology, he moved to telecommunications. He has been living in Canada since 2002, and works as a consulatant in IT. Yusuf is married
and has one daughter. Most of the time he could spare from his work, family, community work and his sleep is
spent on fishing. He enjoys watching the sun rise over Canada's lakes in his pursuit of the great fishing experience. He is also a member of South Peel Naturalist Club.

Cihat Enbatan; Director
1955 Eskișehir doğumlu olup ODTÜ İșletmecilik Bölümü mezunudur. Kariyerine Eti Gıda Sanayii - Bilgi İșlem
Merkezi’.nde bilgisayar yazılımcısı olarak 1980 yılında Eskișehir’de bașladı. Daha sonra Türkiye’de birçok banka
ve sigorta șirketinde bilgisayar çalıșmalarına Programcı, Sistem Analist ve Yönetici olarak devam etti. 1999 yılında önce Amerika’da kısa bir projede görev aldıktan sonra aynı yıl ailesiyle birlikte Kanada’ya yerleşti.
Daha sonra karıyer değișikliği yaparak finans sektöründe çalıșmaya bașladı. Șu anda büyük bir sigorta șirketinde
Finansal Danıșman olarak çalıșmaktadır. Kendisi Toronto Klasik Türk Müziği Korosu ve 2006 Çarassauğa Festivali gibi sosyal faaliyetlerde gönüllü olarak yer almıștır. Evli ve iki çocuk babası olup derneğimize üyelik ișlemlerinden sorumlu direktör olarak katkıda bulunmaktadır.
Cihat Enbatan

He was born in Eskisehir in 1955 and graduated from Middle East Technical University- Department of Management. He started his career as software developer at Eti Food Company- IT Department in 1980 in Eskisehir.
He continued his career in various banks and insurance companies in Turkey as Computer Programmer, Systems Analyst and Manager. After participating in a short-term project in US, he came to Canada with his family
in 1999. Later on, he made a career change and started working in financial industry. Now he is working as
Financial Advisor in a large insurance company. He has volunteered with a number of social activities as Toronto Classical Turkish Musical Group and 2006 Carassauga Turkey Pavilion Group. He is married with two
children and contributing to Turkish Society of Canada as director in charge of membership activities.

Elif Karol; Director
Elif, Turkish Society of Canada’nin iletișiminden sorumlu direktörü olup artı gençlik aktivitelerini de organize
etmektedir. Elif Mississauga’da doğup büyüdü ve Radyo Merhaba zamanından beri Türk toplumun içinde yer
almaktadır. Elif Humber College’dan Radyo Yayıncılık diplomasi sahibi olup șu an Toronto’daki JAZZ 91.1 FM
radio istasyonunda çalıșmaktadır.

Elif Karol
elif.tsc@gmail.com

Elif takes on the responsibility of getting the word out on Turkish Society of Canada events throughout the
GTA. She is also involved in the organization of events for Turkish youth in Canada. Elif was born and raised
in Mississauga and has been an active member within the Turkish community since her days of Sound Engineer
for ‘Radyo Merhaba’. She received her Radio Broadcasting diploma from Humber College and now works at
Toronto’s Premier Jazz Station, JAZZ 91.1FM.

Page 4

V o lu m e 2 , Is s u e 7

Yönetim Kurulumuzla Tanıșalım / Let’s Meet with the Board of Directors

Erdem Denizkușu; Director
1968 İzmir doğumlu, ODTÜ Ekonomi Bölümü Mezunu. Türkiye’de bankacılık ve leasing sektöründe 10 yıl çalıştıktan sonra 2002 yılında ailesi ile birlikte Kanada’ya yerleşti. Wells Fargo Financial Corporation
Canada’da iç denetim analisti olarak çalıșmaktadır. Erdem Kanada’da bulunduğu sürede çeșitli derneklerde
yönetim kurulu üyesi, denetçi ve gönüllü olarak çalıștı. Derneğin Yönetim Kurulu’nda toplum, basın ve diğer
Türk örgütleriyle iletișimden sorumlu olarak görev yapmaktadır.
Erdem was born in Izmir in 1968 and obtained B.S. in Economics from METU. After he carried different positions banking and leasing industry in Turkey for more than 10 years, he moved to Canada with his family in
2002. He has been working as Compliance Analyst at Wells Fargo Financial Corporation. Erdem has been
involved in different non-profit organizations as member of the board, auditor and volunteer.. Currently in
TSC, he is in charge of communication with Turkish community, media and other Turkish organizations.

Erdem Denizkușu

Hasan Dinçer, Director
1953 Ankara doğumlu ODTÜ Endüstri Müh.Bölümü mezunu. PTT EBİM Md.lüğünde Sistem Analist olarak çalıştı,bilgi-işlemciliğe 1981 de Kanadaya göç ettikten sonra sigortacılık sektöründe devam etti. Uzun
süre Anadolu Halk oyuncuları ile birlikte dans ve müzik çalısmaları yapan Hasan, Toronto Türk toplumunun
çesitli etkinliklerinde gönüllü olarak çalıstı ve en son olarak 2006 Çarassauga gönüllüleri arasında da yer aldı.
Derneğimizin kurucu üyelerinden olan Hasan, yeni dönemde derneğimizin teknoloji ile ilgili konularını üstlenmiștir.
Hasan was born in Ankara in 1953 and is a graduate of the faculty of Industrial Engineering at METU. He began
working as a Systems Analyst and continued in information technology after immigrating to Canada in 1981 in
the insurance sector. For many years, he has worked alongside Anatolian Folklore dancers and with them participated dance and musical performances. He has volunteered with a number of different Turkish activities,
including the 2006 Carassauga Turkey Pavilion. He is one of the founding member of the Turkish Society of
Canada. He is sitting in the current board as a director related with technology.

Hasan Dinçer

Semra Albayrak; Director
Semra Kanadaya Eylül 1999 da öğrenci olarak gelmiș ve öğrenciliği sırasında … çalıșmıștır. Halen Investors
Group da Financial Planner olarak çalıșmaktadır. Türk toplumundaki gönüllü çalıșmalarına 2006 Çarassauğa
festivalinde bașlamıș ve derneğimizin kurucu üyeleri arasında yer almıștır. İș hayatı ve gönüllü çalıșmaları dıșında
spora olan ilgisinden dolayı onu birgün triathlon yarıșçısı olarak görürseniz hiç șașırmayın. Semra derneğe sunulan faaliyet önerilerini yönetim kurulu üyeleri ile değerlendirerek uygun bulunanların gerçekleșmesi için gereken
çalıșmaları yapmaktadır.
Semra is responsible to assess and approve all the proposed activities by discussing with two other activity
directors. Her first efforts in the community has started in 2006, by being a part of Carassauga Volunteer
Team. She came to Canada in September, 1999 and worked in the Hospitality industry while she was a student.
She is currently associated with Investors Group as a Financial Planner. Beside her business and the volunteer
activities, she is passionate about sports and would like to participate in a women’s triathlon in the near future.

Semra Albayrak
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Yedek Uyelerle Tanıșalım / Let’s Meet with the Reserve Members
Müge Demirdağ
Müge, Boston üniversitesi matematiksel finans bölümünden master derecesiyle mezun olmuștur. Ekim 2005
yılında Kanada’ya yerleșmiștir. Linde șirketinde 2 senedir “Project Accountant “ görevinde çalıșmaktadır . 2006
Çarassauğa festivalinde pasaport satıș sorumlusu olarak görev almıștır.
Muge graduated with a master degree in mathematical finance from Boston University. She moved to Canada in
October 2005. She has been working in Linde as a Project accountant for 2 years. She was responsible from
the passport sales in 2006 Carassauga festival.

Müge Demirdağ

Tuba Akan Postacı
Tuba ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunudur. Tüketici araștırmaları mesleğine TNS Piar Araștırma
ve Danıșmanlık firmasında bașlamıștır. Kanada'ya 2006 yılının sonunda yerleșip kariyerine Kraft Foods Consümer İnsight & Strategy Bölümünde Araștırma Yöneticisi olarak devam etmektedir.
2006 yılının sonunda Kanada'ya yerleșmiștir. Dernek faaliyetlerini düzenli olarak takip etmekte ve yönetim kurulu yedek üyesi olarak ekibin içinde yer almaktadır.

Tuba Akan Postacı

Tuba holds a Bachelor of Arts degree in Political Science and Public Administration from METU. She started
her career at TNS Piar Marketing Research and Consultancy Company. She moved to Canada end of 2006 and
continued her career as Marketing Research Manager in Kraft Foods Consumer Insight & Strategy department.
She is regularly participating in the events of TSC and she takes part as a Reserve Member within the Board of
Directors.
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Denetcilerimizle Tanıșalım / Let’s Meet with the Auditors
Serdar Özyetiş
Serdar ve ailesi 1981 den beri Kanada da yașamaktadır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden mezun olan Serdar, Türkiye'nin ilk 21 Endüstri Mühendisinden biridir. Özyetiș ailesi Kanada'ya 9 yıl yașadıkları Kdz. Ereğli'den
göç ettiler, Serdar orada Ereğli Demir Çelik Fabrikalarında çeșitli mühendislik ve müdürlük görevlerinde bulunmuștur. Daha sonra Crane Canada ve Nortel'de çalıștıktan sonra Serdar halen Rogers'da çalıșmaktadır. Son 9
yıldır Mississauga'ya yerleșmiș olan Özyetiș ailesi dernek üyesi olmaktan büyük gurur duymakta ve derneğimizin
büyümesi ve bașarısı için her türlü yardıma hazırdır.
Serdar has been living in Canada with his family since 1981. He graduated from Middle Eastern Technical University as one of the first Industrial Engineers in Turkiye from a small class of 21. He and his family lived in Kdz.
Eregli for 9 years where Serdar worked as a manager at ERDEMIR, 3 years in Belleville, 15 years in Brampton
and for the last 8 years in Mississauga. Serdar worked for Crane Canada and Nortel previously and currently
works for Rogers Communications Inc. He is very proud to be a member of the Turkish Society of Canada and
is looking forward to helping its growth in any way he can, as an Auditor and as a member.

Serdar Özyetiș

Vedat Abacioğlu
Vedat Abacıoğlu, eși Efnan ve oğlu Can'la birlikte 2001 haziranında Kanada'ya gelmiștir.
Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği mezunu olup Türkiyede Unilever, Colgate-Palmolive, Philips gibi
uluslarası firmalarda pazarlama ve satıș yönetimlerinde çalıșmıștır. Kanada da sırasıyla Çulligan ve Swiss Maintenance firmalarında bölge satıș müdürlüğü yaptıktan sonra halen Closet Factory firmasının Kanada bölge müdürü
olarak görev yapmaktadır. Eșiyle beraber Çarașsauga 2006 aktivitesinde görev alan Vedat, buradan kazandığı
dostluklar sayesinde derneğin kurucu üyeleri arasında yer almıștır.
Vedat Abacioglu moved to Canada with his wife Efnan and their son, Can in June of 2001. After graduating
from Bosphorus University's Chemical Engineering Department, he worked at such international companies as
Unilever (Turkey) and Colgate-Palmolive as a Sales and Marketing Executive. Upon arriving in Canada, Vedat
worked at Culligan and Swish Maintenance as a Regional Sales Manager and continues to work for Closet Factory as Canada's Regional Manager. Vedat and his wife Efnan participated to the Carassauga 2006 activity and
with the relationships established during the course of the organization they took their place among the founding members of the society.

Vedat Abacioğlu
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Jacaranda İspanyolca’da Neșeli Șarkı Demektir
Mehmet Gök

“Yurtdașlarım,șunu söylemekte hiç sakınca görmüyorum ki her birimiz bu güzel ülkenin toprağına Pretoria’nın
ünlü Jacaranda ağaçları ve çalılıklardaki mimoza ağaçları gibi yakından bağlıyız.“
Nelson Mandela, Pretoria, 10 Mayis 1994

Eğer ilkbaharda (Eylül-Ekim-Kasım) Güney Afrika Pretoria ya da Johannesburg’a giderseniz ilk gözünüze çarpan

Jacarandalarla suslu bir
cadde

șey Jacarandalar olacaktır. Burada ilkbaharın geliși gayet açıktır: 70,000 den fazla Jacaranda ağacı tüm șehri mor
pelerinlerinin altına alır. Öğrenciler sınavlara çalıșma zamanının geldiğini böyle anlar, turistler șehre akın etmeye
bașlar ve herkes neșeli șarkılarla çoșar. Pretoria’ya “Jacaranda Șehri” denmesi boșuna değil.

Jacaranda’lar yaklașık 115 sene evvel Rio de Janerio’dan Guney Afrika’ya getirilmiș olmalarına rağmen
anavatanlari Arjantin. Jacaranda Ispanyolca’da “Neșeli Șarkı” anlamına geliyor. Buradaki yerel radyo istasyonlarindan birinin adi da Jacaranda FM.
Rehberimiz Camilla, çocukluğundan beri sınavlara hazırlanırken nasıl Jacaranda’ları gözlediklerinden bahsediyor:
“Ekim ayında Jacaranda’lar açtı mı finallere hazırlanma zamanı geldi de geçiyor deriz. Rivayet odur ki bașına Jacaranda çiçeği düșen o sene bütün sınavlarından geçer.” Bu sebepten Jacaranda’lar “Sınav Ağacı” olarak da biliniyorlar.

Jacaranda Güney Afrika’ya getirilen 8,000 egzotik bitki türünden yalnızca bir tanesi. Bunlardan 160 kadarı agresif
ișgalciler. Doğaya yayılıp su kaynaklarını tüketiyorlar. Jacaranda ‘Kategori 3’ sınıfına giriyor. Yani yeni ağaç dikilmesi tavsiye edilmiyor ve mevcut olan ağaçların, doğal ömürlerini tamamlamalarına izin veriliyor.

2001 yılında ‘Carte Blanche’ adlı TV programı Jacarandalar’ın ișgalci bir tür olduklarına dayanarak hükümetin
Pretoria’daki 70,000 Jacaranda’yı kesme kararı verdiğini duyurmuș. . Hatta bahçesinde Jacaranda ağacı bulunan
kișilerden ağaç bașına 100$ ceza kesileceğini bile açıklamıș. Bir saat içinde stüdyoya 21,000 telefon gelmiș. Halk
ikiye bölünmüș. Azınlık bir kısım botanikçiler kesilme kararını desteklemișler, çoğunluk ise Jacarandalar’ın artık
yerli bir ağaç türü sayılması gerektiğini savunmușlar. Yazının bașında da alıntıladığım Nelson Mandela’nın devlet
bașkani secildikten sonra 1994’te Afrika Ulusal Kongresi’nde yaptigi konușmadan bunun çok da yanlıș olmadığı
sonucuna vardım. Bunun üzerine TV programı bunun bir 1 Nisan șakası olduğunu açıklamıș.
Sanırım “This is Africa!” dedikleri bu olsa gerek!

Rivayet odur ki bașına
Jacaranda çiçeği
düșen o sene bütün
sınavlarından geçer.”
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Youth in our community : İbrahim Gürel
Meet İbrahim Gürel.
He was born on March 17, 1982 in Istanbul. He moved to Montreal with his family for a better life opportunity
in November, 2000. When Ibrahim was 5 years old, his father gave him an incredible gift...the gift of music. İbrahim's Dad handed his son his very first Baglama...the first of many to come. From that moment on,
Ibrahim devoted many hours to mastering his craft and today, he is a sought after amateur musician.

İbrahim Gürel

We first met İbrahim during Carassauga 2006 where he was a featured performer. He came all the way from
Montreal to participate in the 3 day festivities and had the crowd of Turks and foreigners in awe of his raw
talent. İbrahim Gürel is a shining Youth in Our Community who is fluent in German, English and Turkish.

A whole new year…
Elif Karol
As you read this, we’ve already entered into the year 2008. It’s unbelievable how fast the days, weeks and
months fly by to leave another year behind. As cliché as it sounds…2007’den hic birsey anlayamadim ki?
At the beginning of each year, we make plans, have great ideas for the upcoming year, and most commonly we
make New Year’s Resolutions. As you’re reading this, I’m sure you’re thinking “yes, I’ve made mine…but THIS
year, I’m going to stick with it!” Whether you’ve resolved to quit smoking, shed some extra weight, be nicer
to your neighbors, etc. Let’s make this year the year we all make…and most importantly, stick to…said resolutions.
Ringing in the new year…
There are many ways to celebrate the dawning of a new year. Whether you opt to spend it with friends, family
or reading a good book…the inevitable still happens…time flies! However you decide to spend it, I hope it’s
memorable and you’re surrounded by those you love.
Happy New Year to you and yours!
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Françe Vilayeti’nin Kralı
Cihan Anamur

Denizleri așarak gelmek çok zordu
bu topraklara; hava soğuk ve
buzlu, gök yağıșlıydı ve denizin gri
rengi ölümü hatırlatıyordu insanlara. Böyle bir bir denizin üz-

birlikte Kralı adına sahiplendiğini
ilan etti. Görebildiği ve göremediği araziyi Yeni Fransa olarak
isimlendirdi. Yıllardan 1534 idi.

Sultanların sığınma yeri olan
kapıma, adamın Frankipan ile
mektup gönderip, memleketinizin düșman istilâsına uğradığını, hâlen hapiste

erinden gitmek ve yeni ülkeleri

Sekiz sene önceydi. Fransa Kralı’na

olduğunuzu bildirip, kurtul-

bulmak herkesin harcı değildi.

yazılacak mektubu kaleme alıyordu

manız hususunda bu taraftan

uzak bir ülkenin bașındaki

yardım ve medet istida et-

ünlü ve büyük hükümdar. Küçüm-

mișsiniz (istemișsiniz). Her ne ki

Onların da değildi ya; bir kere
çıkmıșlardı yola.

süyordu onu:

demiș

dayarak ilerliyor, bu yeni

Ben ki,

iseniz benim yüksek katıma arz

denizlerde zorlukla gidiyordu.

Sultanlar sultanı, hakanlar

Tekneleri gıcırdayarak, çatır-

Tekneler, insanlar, kușlar ve balıklar ama her șeyin bașında ve
sonunda Thales’in dediği gibi su-

hakanı hükümdarlara taç
veren Allah’ın yeryüzündeki

yun ta kendisi vardı.

gölgesi, Akdeniz’in ve

Çok inançlıydılar, çok inatçıydılar.

Karadeniz’in ve Rumeli’nin ve

Gidecekler, hep bahsedilen geçidi

Anadolu’nun ve Karaman’ın

olunup, teferruatıyla öğrendim.
Padișahların mağlup olması ve
hapsolması tuhaf değildir.
Gönlünüzü hoș tutup, hatırınızı
incitmeyiniz. Bizim ulu ecdadı-

Jacques Cartier

Karaya çıktığında, 24
Temmuz’da,
büyük bir haç dikerek,
bütün bu toprakları ve

mız, daima düșmanı kovmak ve

ayak bastığı yeri, ileride

memleketler fethetmek için

gördüğü

bulacaklardı.

ve Rum’un ve Dulkadir Vilaye-

seferden geri kalmamıștır.

Sonra, ileride, batı ufkunda karanın

ti’nin ve Diyarbakır’ın

Ocak 1526

ince silueti belirdi. Bir çizgi gibi

arkasında göremedikleriyle

ve Acem’in ve Șam’ın ve

kuzeyden, güneye doğru akıp,

Halep’in

François’in adamları yeni bulduk-

birlikte kralı adına

gidiyordu bu soluk renkli çizgi. Bir
aralık vardı burada, onları
gezegenin diğer tarafına geçirecekti. Girdikleri boğaz gittikçe
daraldı. Burası aradıkları Kuzeybatı
Geçidi değildi ama yeni bir

Sultan Süleyman

ve Mısır’ın ve Mekke’nin ve

yeni bir ülke, Yeni Fransa olarak

Medine’nin ve Kudüs’ün ve

benimsediler. Yüce hükümdar ise

bütün

içlerine doğru ilerledi. Yeni yerler

daha nice memleketlerin ki,

ve yeni vilayetler edinmek için

yüce atalarımızın ezici

geldiklerini yeni ülkede kendilerine

kuvvetleriyle fethettikleri ve

usuletle ilerlediler ama gittikçe

ordularının bașında Avrupa’nın

Arap diyarının ve Yemen’in ve

ülkeydi. Karaya yaklaștılar. Bu

bir yer edineceklerdi. Dikkatle ve

ları topraklarda kaldılar. Orasını

savaștı. Avrupa’nın ortalarında
kendi hakimiyetini kurdu.

benim dâhi ateș saçan zafer

François’in adamları, biri diğerinin

kılıcımla fetheylediğim

peșinden gelerek bu yeni topraklara yerleștiler. Ulu hükümdar

daralan ve sığlașan deniz biraz

nice diyarın sultanı ve padișahı

sonra onlara bir nehrin halicinde

Sultan Bayezıd Hân oğlu, Sul-

1566’da bu dünyayı bırakarak gitti.

olduklarını anlatmıș oldu.

tan Selim Hân oğlu, Sultan

Ülkesi zaman içinde zayıfladı, ger-

Süleyman Hân’ım.

iledi ve uzak ülkeleri keșfedenlere,

haç dikerek ve ilerilere bakarak,

Sen ki, Françe vilayetinin kralı

gidenlere ve oralarda yerleșenlere

bu toprakları ve ayak bastığı yeri,

Françesko (François, Fran-

yenik düștü.

suva)’sun.

Yeni Fransa’ya, Fransa’dan

Karaya çıktıkları yere o, büyük bir

ileride gördüğü ormanları ve arazileri, arkasında göremedikleriyle

göçmenler geldiler ve yerleștiler,

ormanları ve arazileri,

sahiplendiğini
ilan etti… Yıllardan
1534 idi.
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Françe Vilayeti’nin Kralı
zamanla bu topraklarda gelișmiș
bir ekonomi ve tarım kurdular. Bu,
Avrupalılar için bakir topraklara
Kanada adı verildi.

I. François

kutlama
bir süru güvercin
sokağın iki yanındaki karlı çatılar arasında geniș bir halka çizmek için havalanıyor,
karın monoton örtüsü yankıları yutup, renkleri sessizleștiriyor,
akçaağaç dalları hazin anılar mırıldanmak üzre kımıldanan yașlı parmaklar...
yine de
taze demlenmiș çaydan bir yudum
içimi ısıtmaya yetiyor.
yeni yıl dileğimi uçuruveriyorum:
iki șey belirleyici olsun, barıș ve așk.
barıșın mutluluk ve güveni, așkın ruh inceliği üstümüzden eksik olmasın.

Çiğdem Çetin, Toronto

Page 11

V o lu m e 2 , Is s u e 7

Mont Tremblant
Esra Tokmakci

Ekim ayının sonuydu, kendimi Mont Tremblant da buldum. Mont Tremblant Quebec Laurentian dağ sırası içinde
bir dağ ve kayak merkezi olarak ün yapmıș bir köy.
Mont Tremblant

Bazen insan, yanında ailesi, arkadașları olmayınca bu șeyehatlere olumsuz yaklașıyor. Ancak yeni bir yer görmek
iș șeyehati de olsa ne kadar kötü olabilir değil mi ? Șimdi kötü bir hikaye beklemeyin, herșey gerçekten çok
güzel geçti. İlk vakit bulduğum sırada paylașmak istedim.

Montrealden bașlayan otobüs yolculuğumuz yaklașık 1.5 saat sürdü. Yol boyunca dokunun yașadığım yerden ne
kadar değiștiğini düșündüm. Kayalar, ağaçlar, nehirler, dağlar hepsi yabancı. Sanki bir bașka ülkedeyim.

Sakin bir sezonunda gitmiștik. Sonbahar yerine, eminim kayak sezonu veya yazı daha hareketlidir. Oysa benim
için sonbaharını görmek gayet güzeldi. Sabahları 6 da kalktım ve sabahın köründe otelden dıșarı attım kendimi.
Kısıtlı zamanımda yarattığım yürüyüș programları sayesinde gezebildim Mont Tremblant’ı.

Bir sabah sessizliğin içinde karșıma çıkan geyik önce ürpermesine rağmen sonra beni doğanın bir parçası görmüș olmalı ki çekinmeden ağacdan düșen kuru yaban meyvelerini yemeye koyuluyor. Bense ne yapıyordum o
sırada, tabiki geyiğin resmini çekiyordum. Doğa beni yadırgamamıștı ama ben onun dinginliğini, huzurunu,
bütünlüğünü yadırgamıștım. Alıșık olmadığım bir güzellikti sabah ayazlarında beni içine alan.

Halloween-Cadılar Bayramını kutlamaya hazırlanıyordu köyün sakinleri. Etrafta gün ağarırken karșınıza çıkan
hayaletler, cadılar belki hiçbir yerde gözünüze bu kadar sevimli gelmez. Sanki güneșin ilk ıșıklarıyla sihirli bir
çubuk dokunmuș ve öyle donup kalmıșlar. Kimbilir gece ne yaramazlıklar yaptı hepsi!

“Doğa beni
yadırgamamıștı ama ben

Rengarenk çatılar çizgi filimlerdeki evleri hatırlatıyordu. Köyün meydanında soba yakılmıș, hani șu kafeler için

onun dinginliğini,

olan sobalardan. Meydana birde ufak sahne kurulmuș, etrafında sandalyeler çevrili. Belki Haloween nedeniyle,

huzurunu, bütünlüğünü

belkide bir bașka eğlence vardı programda. Ama belli çok keyifli geçmiș.

yadırgamıștım. Alıșık
Yapraklar kırmızı, yapraklar sarı, yollarıma serilmișler. Sonbahar ne güzel bir mevsim!

olmadığım bir güzellikti
sabah ayazlarında beni

Binaların arkasından bir uğultu var. Karșıma gürül gürül akan bir nehir çıkmasın mi? Așağıya nehrin kıyısına inmek istiyorum. Beni kendine doğru çeken bir patika var, așağıya indiriyor dosdoğru. Nehrin coșkusu arka
planda beni çağırıken, sevdiğimin yanımda olmadığını söylüyor, uzaklașıyorum. Ama aklım orda.

içine alan.”
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Mont Tremblant
Ayrılana kadar daha sonra her fırsatta, yağmur bile yağarken gezdim sokaklarını köyün. Hayaldi yada gerçek,
restoran camlarında gördüğüm eleman aranıyor ilanlarına bașvurdum. Sokakta bașıboș dolașan kedileri evlerine
kadar takip ettim. Haloween de çocuklara șeker dağıttım. Çimde kayak derslerine bașladim. Teleferikle dağın
tepesine çıktım. Vitrinleri ezberledim. Binlerce resim çekip, sergi açtım.
Üç günde daha ne yapabilirdim? Ben ancak bu kadarını sığdırabildim Mont Tremblant gunlerime.
Sonra eve dönmek istedim.

Mont Tremblant

Space Camp Turkey
Space Camp Turkey, founded in

space simulations, and provides

While you visit Space Camp Tur-

2000, is one of three NASA-

understanding of space technol-

key, also check out the sights in

licensed space camps in the world

ogy.

and around the beautiful coastal

and the only one in Asia and
Europe. It is affiliated with the
United States Space & Rocket
Space Camp Turkey

Center in Huntsville, Alabama.

Explore the science of growing
plants without soil in the hydroponics laboratory.

city of Izmir. Students can take a
city tour of Izmir, climb Kadifekale
(Alexander The Great`s castle),
get some good deals on goods in

The camp aims to motivate and

Gaze at Moon`s craters where

Kemeralti and Kizlaragasi and

educate children aged 9-15 in the

Apollo modules landed, Jupiter`s

enjoy lunch in the old bazaar.

fields of astronomy and science.

stripes, Saturn`s rings, and even

Through simulations, it improves

double stars in the constellations

youth self-confidence, teamwork

through a 10-inch telescope in the

and communication skills. Most

rooftop observatory.

importantly, Space Camp Turkey

Observe experiments which illus-

Virgin Mary and Church of St.

trate the principles of physics and

John The Apostle.

aims to foster global friendship
through space education.
ACTIVITIES

chemistry and how they apply to
space exploration.

Take a day trip to Ephesus, the
world`s largest outdoor museum
where the Greeks and Romans
once lived. Nearby is the House of

Please call reservations dept. for
the program prices at +90-232-

Customized Outer Space Adven-

Learn the principles of rocketry by

252 35 00, ext 102 or

ture is an action-packed program,

building and launching your own

email :info@spacecampturkey.com

popular among middle school

rockets.

students. Program length and ac-

Experience the thrill of riding two

tivities can be customized for
school groups during the school
year and special holidays. OSA
trains youth in the space sciences,
promotes teamwork through

of our simulators, which give
campers the feeling of living and
working in space.
EXTRA FEATURES

Tuition depends upon number of
the days and outside activities.
Tuition includes meals, accommodation, t-shirt, hat, educational
programs and materials.
http://www.spacecampturkey.com
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Turkish Society of Canada “Membership Application Form”
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

Sharing through the TELVE
Turkish Society of Canada is a not-for-profit organization that aims to promote and
participate in mainstream cultural, civic and social activities in visual arts, performing arts, literacy, music and culinary arts with unique activities.
The Turkish Society of Canada takes an innovative, grassroots approach to socioeconomic development of the community that encourages new comers to socialize
and integrate to the daily life. It supports community-based initiatives, collaboration with like-minded organizations and groups in four strategic areas:
1. Business and Community Development;
5100 Erin Mills Parkway
P.O. BOX 53060
Mississauga, ON
L5M 5H7

2. Skills Development;
3. Attracting and retaining youth;
4. Improving access and usage of the community resources.

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

Thank you for your support.
Latest member count is 159 !

Calendar of Events
January 11, 2008

Edenrose Activity Night

January 18, 2008

Edenrose Activity Night

January 25, 2008

Edenrose Activity Night

•

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

•

"Please consider the environment before printing the TELVE"

