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Third Annual Canadian Youth Congress

Council of Turkish Canadians (CTC) successfully organized the 3rd Annual Turkish Canadian Youth
Congress, in Montreal on January 15th-17th.
CTC is a non-profit organization whose purpose is to carry out advocacy and promotion in the interest and on
behalf of Canadians of Turkish origin. Ms. Lale Eskicioglu, the Executive Director of Council of Turkish Canadians was the key figure behind this successful event. Despite all of her tiredness, her happy face revealed the
success of this organization supported also by volunteering Canadian Turks when we talked to her on Saturday
evening.
The event radiated a strong optimism about the future involvement of young Turkish Canadians in Canada’s
political and social life.
Turkish Society of Canada (TSC) was proud to support 3rd Annual Turkish Canadian Youth Congress. Five
members of the Board of Directors of the TSC attended the Adult Conference. Erdem Erinç, the youngest board
member of TSC was also a participant of the youth congress.

Our Support Message for the Congress
3rd Annual Youth
Congress was a
good and
motivating start
into the new year

Turkish Society of Canada is proud to support
our Young Turkish Ambassadors
as Future Leaders of Canada
5100 Erin Mills Parkway, PO Box 53060 Mississauga, Ontario L5M 5H7

About Prof. Justin McCarthy
Prof. Justin A. McCarty was the keynote speaker of the “Adult Conference” as part of the Congress held on
January 16th. Prof. Justin A. McCarthy is an American demographer, professor of history at the University of
Louisville, in Louisville, Kentucky. He has a Ph.D. in Ottoman history from the University of California and
holds an honorary doctorate from Boğaziçi University, Turkey. McCarthy is a board member of the Institute of
Turkish Studies and his area of expertise is the history of the late Ottoman Empire.
McCarthy’s studies concentrate on the period in which the Ottoman Empire crumbled and eventually fell apart.
Able to read Ottoman Turkish, and trained as demographer, he focuses on changes in the ethnic composition of
local populations. Thus, he has written about the ethnic cleansing of Muslims from the Balkans and the
Caucasus, as well as the tragedy of the Armenians in Anatolia.
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Interview with Prof. Justin McCarthy

Varol Karslıoğlu

Prof. McCarthy answered the questions from Varol Karslioglu on behalf of Telve about:
His thoughts about the Congress, the young Canadian Turks participated and the future of Turkey
Armenia relations:

VK: What are your observations and impressions about the Congress?
* Were you satisfied with the involvement of the young Canadian Turks in politics and today's social issues?
* Were you satisfied with the interaction with your listeners, questions asked and instant feedback you received?
JMC: I was very impressed with the knowledge and interest of the students in the audience. Every
question was well considered. They seemed to be informed on the issues or, if they had questions, were
willing to learn.
VK: According to you, what was (were) the major issue(s) young Canadian Turks raised during the conference?
JMC: Of course, I was not present for much of the conference. The issues raised on the integration of
Turks into Canadian society most interested me. The students understood a basic principle of immersion
into a new culture—that advance cultural information was needed before the immigrant comes to the new
country. Their suggestions and criticisms should be taken to heart.

The students
understood a basic
principle of

VK: What motives led you choose history as your career?

immersion into a

Was it a lesson from the history your parents told?

new culture

A TV documentary that awakened your curiosity?
Or something you inherited from your family?
JMC: My father was a high school history teacher, but he never tried to cause me to follow in his
footsteps. In college, I was more interested in philosophy than in history. I surely learned little of Turkish
history before I first went to Turkey. It was only when I met Turks that I became interested in them.
VK: When did you discover your interest for late Ottoman history?
JMC: I went to graduate school to study the Middle East in modern times. My interests changed when I
took courses from my “Hoca” Stanford Shaw.
VK: Do you believe that the political vacuum emerged after the collapse of the Ottoman Empire still has an
impact in today's unstable Middle East?
JMC: I would not say a political vacuum. It was European imperialism that created most of the problems
in today’s Middle East. Iraq is a good example. The Ottomans knew that there was no country of Iraq.
They put the region into three provinces—Mosul, Baghdad, and Baghdad. The differences among these
three areas persist today.
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Interview with Prof. Justin McCarthy (cont’d)

“Many still feel
they can write on
the period without
VK: What is the role of the Ottoman Archives in explaining the events of 1915?
JMC: Ottoman archives, especially the Başbakanlık Arşivi (Archives of the Prime Ministry) and the
Military Archives are the essential sources on the events of World War I, although surely not the only
important sources. No accurate history of the period can be written without use of the Ottoman archives.
VK: Does so far sufficient interest exist among Western scholars and historians to use those archives?
JMC: No. Many still feel they can write on the period without Ottoman sources. This leads to false history.
VK: What are the main roadblocks to use those archives? (Political barriers, lack of adequate number people
with language skills etc.)
JMC: As in so many areas of study, prejudice hinders the quest for truth. We also surely need many more
scholars who are trained in Ottoman Turkish and in archival study. Unfortunately, politics in Europe and
America stand in the way. In particular, those who wish to study the Armenian.
VK: Year 2015 apparently will heat up debates about the Armenian Issue. Could Turkey turn this anniversary
into an opportunity to normalize relations with Armenia and the Armenian Diaspora in the West?
JMC: I doubt if relations between Turkey and the Armenian Diaspora will ever become much better. The
hope is that relations between Turkey and the Armenian Republic might improve.

Ottoman sources.
This leads to false
history.”
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Interview with Prof. Justin McCarthy (cont’d)

VK: Are you optimistic about the long-term outcomes of the latest dialog between Turkey and Armenia?
JMC: I would not say optimistic; hopeful would be a better description.
VK: What are your projections for Turkey and the region in 2023 when Turkey celebrates 100th Anniversary of
the Republic?
JMC: Once again, hopeful. I cannot make predictions of what will happen tomorrow, much less 13 years
from now. As an historian and one who has studied World War I and the Independence War, however, I
am always amazed at the success of what Atatürk and the Turks created. They took a disaster and created
a great nation. We can never forget that.
VK: Thanks for sharing your views with Telve.

“I would not say
optimistic; hopeful
would be a better
definition.”
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Remembering Nezihe Araz:
Ryerson Students join with the TSC to introduce Turkish heroine through Documentary

Nezihe Araz was born in 1922 in Konya, Turkey, and passed away on July 25th, 2009 in Istanbul. As a nationalist young writer starting out in the Republic of Turkey, she journeyed from state socialism to Mysticism/Sufism
back to Nationalism; and she managed to mesh secular ideology with mystic philosophy.

Nezihe Araz, was a Turkish heroine who dedicated her life through her work in theatre, television and countless
books portraying the lives of women in Turkish society. Her stage productions became part of the repertoire at
the Turkish State Theatre. The majority of her work focused on the heroism of women in everyday life, on a
national scale as well as major past historic battles.

Most importantly, Araz was a prolific female writer-journalist who began her career at a time when the field was
predominantly male in a patriarchal society. Her meticulous ability to do in-depth research, her perseverance and
loyalty to reveal the truth, and her sense and sensibility established her as a highly respected journalist, novelist
and ideologue. She received, among many other awards, the Burhan Felek Service Award for her 50 years of
service to journalism/literature.

Araz was a prolific
female writerjournalist who began

As an attractive, confident and intellectual woman, she was pursued by many high-profile eligible men. She was
so revered by one Arab prince, that she was nearly abducted while she was on a business trip in Saudi Arabia!
But Araz was to be owned by no man as she had decided to dedicate her life and career to enriching the TurkishAnatolian culture.

her career at a time
when the field was
predominantly male

This documentary, a creation of Blue Bead Productions, a team of nine 4th year students in the highly respected
Radio and Television Arts program at Ryerson University, will explore the fascinating and inspirational life of
Nezihe Araz, and her contributions to many different communities in the world. Our twenty-four minute documentary delves into little known intimate aspects of her life, including first time interviews with the members of
her family, close friends, colleagues, and admirers. With a showcase of her life from the lens of old home-video
camcorders and archival footage of her personal life, made possible by her generous relatives and life-long
friends, this documentary is the first of its kind and one that will pleasantly surprise you.
Blue Bead Productions will be hosting its first screening of Nezihe Araz: Beyond Words on February 13th 2010,
seven to ten o’clock in the evening at the Toronto Lawn Tennis Club. Limited seating, for reservations and /or
inquiries, please Email info.bluebead@gmail.com. This event will help to support our production costs and
celebrate the life of Nezihe Araz. Blue Bead Productions is in negotiations to air the Nezihe Araz: Beyond Words
documentary on various North American and Turkish language Television Stations, as well as enter many international film/documentary festivals.
On behalf of Blue Bead Productions, I thank everyone for their continued support and a special thank you to the
Turkish Society of Canada and the Alzheimer’s Foundation for Caregiving in Canada for their valuable contributions
and support of our project. With my best regards and hope to see many of you at our screening,
Ashley Fitingof, Media Relations Director.

in a patriarchal
society.
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Küresel Korkularımız
7-18 Aralık 2009 arası

2012’deki Maya
mitolojisinin söz

Dünya’nın en yüksek yapısı Burj

dünyayı yutacağından tutun, 2012

Dubai’nin adı daha açılmadan

Birleşmiş Milletler İklim Değişimi

deki Maya mitolojisinin söz ettiği

Dubai’yi iflastan kurtaran Abu

Konferansı iklim değişimi

Marduk'a kadar türlü korkularla

Dabi liderinin adıyla Burj Khalifa

konusunu bir kez daha küresel

besleniyoruz. Y2K nın 2000 de

olarak ilan ediliyor. Parayı veren

gündeme getirdi. Konferansın

tüm bilgisayarları bitirmesi gibi

düdüğü çalıyor.

belki de en büyük katkısı pek çok

korkular bunlar. Bu korku ortamı

konuda olduğu gibi bu konuda da

insanları felce uğratıyor. Korku

eldeki verileri yorumlama ve

ortamında insanlarda, ne daha

alınması gereken önlemler

güzel günleri arama enerjisi

konusunda ki kamplaşmayı gözler

kalıyor, ne de bizleri korkutan iş

önüne sermesi. Bir yanda felaket

adamlarını, politikacıları

çığırtkanları, diğer yanda adam

sorgulama çabası. Bu kafa

sendeciler. Belki de Kopenhag’da

karışıklığında çoğu insan bireysel

sade vatandaşın bu konudaki

çözümlere yöneliyor. Kimi

şüpheciliğini en güzel Venezuela

“nasılsa batıyoruz, yak bir sigara”

devlet başkanı Hugo Chavez dile

deyip sıyrılıyor, kimi vitamin

getirdi: “iklim bir banka olsa

kutularında, anti viral haplarda,

çoktan kurtarılmıştı” (Chavez,

detox kürlerinde bireysel kurtuluşu

2009).

arıyor. Kimi kendini mistisizme,

Chavez’in yansıttığı şüphecilik
kendi ideolojisi kadar yaşadığımız

ettiği Marduk’a
kadar türlü

öküzün altında buzağı arıyor.

besleniyoruz.

projesinde oluşan kara deliğin

Kopenhag’da düzenlenen

döneme has toplumsal yaklaşımı

korkularla

Mustafa Koç (*)

da yansıtıyor. Herkes tabiri caizse

Daha önceleri küresel ısınma, ozon
deliği diye tanımlanan bu
korkulardan birinin yeni adı iklim
değişikliği. Pek çok konuda olduğu
gibi, basın, uzmanlar ve
politikacılar bu konuda da zıt
kamplara ayrılmış, kamuoyu
oluşturmada birbirleri ile adeta
mücadele ediyorlar. Bir kampta
meselenin ciddiyetini ve müdahale
etmenin acilliğini savunanlar,
diğer kampta, karşı tarafı gereksiz
endişecilikle suçlayanlar.

Budizme, ibadete sarıyor, kimi

Gerçekten iklim değişikliği

alkol ve uyuşturuculara. Diğerleri

anlatıldığı ölçüde ciddi mi?

“Facebook” ları, porno siteleri ve

Elbette! Yani işin şakaya gelir yanı

video oyunları ile sanal alemde

yok. Dünya nüfusu 6,7 milyar.

kayboluyor.

Doğal kaynaklarımız eldeki veriler
doğru ise bu yüzyıl içinde sınırları

Televizyonda haberleri izlerken,

Bu arada atı alan Üsküdar’ı

gazeteleri okurken artık çoğumuz

geçiyor. Geçen yılın getirdiği

satır aralarında ki mesajları,

krizin bilançosunu bilen var mı?

yazarların, politikacıların, devlet

2009 Temmuz’unda Troubled

adamlarının art amaçlarını arar

Asset Relief Program (TARP)

olduk. Şüphecilik küresel bir

başmüfettişi Neil Barofsky

eğilim olmuş durumda. En son

programın maliyetinin 23,7 trilyon

domuz gribi pandemisi

doları bulabileceğini duyuruyordu.

haberlerinde gözlediğimiz gibi,

ABD’nin gayri safi milli

toplumsal şüpheciliğin kaynağında

hasılasının 14 milyar olduğu

korku ve güvensizlik yatıyor.

düşünülürse, bunun ne büyük bir

Bilim adamları, politikacılar, basın

yükümlülük olduğu ortaya çıkar.

İklim değişikliğine neden olan

da güven ortamı sağlamak yerine

Her krizde olduğu gibi fatura

faktörler arasında dünyada sera

korkutma yolunu seçiyor: oy

birilerine çıkıyor. Komşu

etkisine yol açan gazlar

almak için, araştırmalarımıza fon

Yunanistan iflasın ucunda döndü

gösteriliyor. Bunların başlıcaları

bulmak için, gazete satmak için

deniyor. Ama asıl fatura Körfez

arasında karbondioksit,

korku. Terör, ekonomik kriz,

ülkelerine çıkmışa benziyor. IMF

kloroflorkarbon, metan, azot

domuz gribi haberleri miadını

ile anlaşmaya gerek yok derken,

dioksit ve su buharı geliyor.

doldurduysa yerlerine yenileri

ağız değiştirmemizin sebebi de

Tahminlere göre tarım sektörünün

bulunuyor. Şubat 2010’da İsviçre

sanırım Körfez ülkelerinin mali

sera gazlarına katkısı yüzde 18

CERN laboratuarındaki ATLAS

krizinden kaynaklanıyor.

civarında (FAO: 2006).

zorlayacak görünüyor. Ama sorun
iklimde değil, sorun iklim
değişikliğinin ardında yatan insan
faktöründe. 20 inci yüzyıldan
devraldığımız tüketim için üretime
dayalı sanayileşme modeli sorun.
Suyu, havayı, insanı meta olarak
gören pazar ekonomisi sorun.
Bireysel çıkarı toplumsal yararın
üzerinde gören zihniyet sorun.
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Küresel Korkularımız
Azotlu fosforlu gübreler, mekanize

65 kg metan gazı saldığı

yapıldığı dünyamızda bir milyarın

üretim ve ulaşımdan kaynaklanan

hesaplanmış. 2008 de 14,5 milyar

üzerinde aç var. Bir milyarın

karbondioksit, hala pek çok ülkede

tavuk, 1,3 milyar sığır, 1 milyara

üzerinde de aşırı kilolu insan.

soğutucularda kullanılan

yakın domuzun saldığı metan gazı

Açlar da, obezler de, 14,5 milyar

kloroflorkarbonlar sera gazları

az buz olmasa gerek.

tavuk ve 1,3 milyar sığır gibi

arasında. Tabi bu gazların küresel

gıdayı besin değil meta gören

ısınma potansiyelleri de (KIS)

zihniyetin kurbanları.

farklı. Metan gazı karbondioksitin

Sorun sadece pazar ekonomilerine

23 misli, azot dioksit ise 320 misli

has deyip geçmek de olmaz. Daha

KIS üretiyor.

dün sayılacak 1960 larda Asya’nın

2006 yılında Birleşmiş Milletler

en büyük tatlı su gölü olan Aral

Gıda ve Tarım Örgütü FAO’nun

Denizi bugün yüzde seksen

yayınladığı “Hayvancılığın Uzun

küçülmüş. Bir zamanlar Sovyet

Gölgesi: Çevresel Sorunlar ve

Buna bakıp o halde et yemeyelim

sanayi tarımının göz bebeği

Seçenekler” (Livestock's Long

de dünya kurtulsun demek kolay.

Özbekistan bugün hala dünyanın

Shadow: Environmental Issues and

Dünya çapında gayri safi milli

altıncı büyük pamuk, yedinci altın

Options) adlı rapora göre insansal

hasılanın yüzde 40ı hayvancılık

üreticisi. Zengin petrol, doğal gaz,

kaynaklı (antropojenik) metan

sektöründen geliyor. 6,4 milyarlık

gümüş, uranyum rezervleri var.

atılımının yüzde 37si, azot

dünya nüfusunun 1,3 milyarı

State Committee of the Republic of

oksitlerinin yüzde 65i ve

geçimini et sektöründen sağlıyor.

Uzbekistan on Statistics’in (2006)

amonyağın yüzde 64ü hayvancılık

Bu arada kimse de çıkıp 14,5

tahminlerine göre 14,8 milyonluk

sektöründen kaynaklanıyor. Sorun

milyar tavuk, 1,3 milyar sığır, 1

Özbek iş gücünün 3,5-4 milyon

sadece sera gazları değil. Rapora

milyar domuzun kimlerin karnına

(yüzde 25) kadarı yurt dışında

göre dünya su kullanımının yüzde

gittiğini sormuyor. İş gelip çevre

göçmen işçi olarak çalışıyor.

8i hayvancılık kaynaklı. Sadece

sorunları mı, geçim mi sorusuna

Dubai hava alanında çalışan

ABD’de hayvancılık erozyon ve

gelince de çözümler çıkmaza

Özbeklerin Burj Khalifa’da ev

sedimantasyonun %55i pestisit

giriyor. Az gelişmiş ülkeler, temiz

almak gibi rüyaları olmasa gerek.

kullanımının yüzde 37si,

çevrenin faturasının tüketimde

antibiyotik kullanımının %

büyük payı olan gelişmiş sanayi

50sinden sorumlu. Bu arada

ülkelerine çıkarılması gerektiği

üretilen tahılların büyük bir oranı

görüşünde. Bayramdan bayrama et

da hayvan yemi olarak

yiyebilen yoksula çok affedersiniz

kullanılıyor. ABD’de üretilen soya

inek yelinin küresel ısınmaya

fasulyesinin yüzde 90ı, mısırın

neden olduğunu bunun için de

yüzde 80i, buğdayın yüzde 70i

kendisinden fedakârlık

hayvan yemi olarak kullanılıyor.

beklendiğini söylemek haksızlık

Küresel ısınmanın sanayileşme,

değil mi? Tabi sorunu ineğin

atıklar ve tüketim ekonomisi gibi

çıkardığı metan gazına

karmaşık nedenlerini ihmal eden

indirgeyenler, küresel tüketim

kaynakların en sevdiği küresel

ekonomisinin, petrol kaynaklı

ısınma nedeni ise metan gazı.

kirlenmenin, doğayı sermaye

Yeryüzündeki metan gazı

olarak gören, açlığa yoksulluğa

atılımlarının yüzde on beşinden

aldırış etmeyen yaklaşımın

sığırlar sorumlu tutuluyor. Bir

çarpıklığını da sorgulamıyorlar.

ineğin senede önünden ardından

Aral Denizi çevre felaketinin
yașandığı bir bölge

Soya fasulyesinin %90 ının,
mısırın % 80 inini hayvan yemi

Yeryüzündeki
metan gazı
atılımlarının yüzde
on beșinden
sığırlar sorumlu
tutuluyor.

Belki de dünyanın dikkat edeceği
en önemli uyarı levhası
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Küresel Korkularımız
İklim değişiminden daha da beteri

İtalyan düşünür ve eylem adamı

toplumsal güvensizlik ve

Antonio Gramsci'nin de dediği

karamsarlığımız. Böyle gelmiş

gibi, “aklın karamsarlığı ve

böyle gider diyen, korkularına

iradenin iyimserliği” ile çalışmak.

yenilmiş yılgınların, adil,
demokratik, barışçıl bir dünya için

(*) Mustafa Koç, PhD

mücadele edebileceklerini

Ryerson Üniversitesi

bekleyemeyiz. Bunun için bilimsel

Sosyoloji Bölümü

gerçekçilikle sorunları doğru tahlil
eden, ama daha iyi bir dünya
kurmak için de yılmadan ve azimle
çalışmak gerekir. İklim değişikliği
Gökyüzünde böyle bir hatırlatıcıya
ne dersiniz?

ve diğer tüm korkulara karşı en iyi
panzehir, korkulara yenilmeden,

Pictures Witness Canada
A two-hour photographic presentation by Varol Karslioglu (in English)
on: February 21st, 2010, 2.p.m.- 4 p.m.
at: Northern District Library, Toronto
40 Orchard View Blvd. - Room # 200
Toronto, M4R 1B9 (Yonge & Eglinton)
Is Canada:
a.

The biggest and most complicated social club of the planet,

b.

A piece of earth conserved for future generations,

c.

A sociological lab in which tomorrow’s multicultural, peaceful society is simulated and tested,

d.

A nation still in formation,

Maybe, the real answer is a composition of all. Or, you have a completely different idea.
Why are we here?
A giant invisible magnet called hope.
Why the world needs a Canada?
Canada: the world’s lifeboat.
I invite you to think about these provoking questions in order to understand the identity, past, present and the
future of our Canada by attending:
Pictures Witness Canada
This presentation is a subjective attempt to understand Canada by pictures I took in:
Toronto, Ottawa, Montreal, Owen Sound, Quebec, Kars, Hartland, Fredericton, Charlottetown, Mikouche,
O’Leary, Cavendish, Halifax, Peggy’s Cove, Lunenburg, St. John, Alma, Magog.
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On Immigration (Part I)

Bora Kızılırmak

Because I am an immigrant to

sodes "Up River" and "The

party against another tribe.

Canada, immigration candi-

Quest." Joel was replaced in

Many young men were

dates think I might easily an-

Cicely, by Dr. Phil Capra, who

killed. But, because of his bro-

swer their question about if

longed to escape the rat race of

ken leg, the warrior's son was

they should immigrate to Can-

life in Los Angeles.

left behind, and so was spared.

Anyway, there was a very wise

I will share more in the future

native Indian character in this

about this subject however

show and I would like to share

please always remember the

one of her stories below, after

story above.

ada or not, usually the expectation as an answer is simple yes
or no. It is my struggle that I
have hard time to answer almost anything with simple yes
or no. Of course, when it is
scientific experimentation you
can share the data but it is not
the case for this type of question.
You may remember the TV
Show "Northern Exposure" (in
Turkish TV show name was

you read the story you will
understand why I have a difficult time to answer immigration question with simple "yes"
or "no".
From the episode "Bolt from
the Blue" as told by Marilyn
Whirlwind.

"Kuzeyde Bir Yer") from early

The Warrior

90's, it was a great show - still

[There was] a warrior who had

my favourite - It was the story

a fine stallion.

of Joel Fleischman, a New
York City raised Jewish internist who financed his medical
education through a scholarship from the state of Alaska.
Unfortunately, the terms of this

Everyone said how lucky he
was to have such a horse.
"Maybe" he said.
One day the stallion ran off.

scholarship required him to

The people said the warrior

repay it by serving as a doctor

was unlucky.

in Alaska for four years. Be-

"Maybe" he said. The next day

cause there were no openings

the stallion returned, leading a

in Anchorage, Joel was sent to

string of fine ponies. The peo-

the town of Cicely ("on the

ple said it was very lucky.

cusp of the new Alaskan Riviera") to serve his term. But
after certain circumstances
happened, Joel first went "up
river" and turned native, then
returned to New York. The

"Maybe" the warrior said.
Later, the warrior's son was
thrown from one of the ponies
and broke his leg. The people
said it was unlucky.

circumstances are best ex-

"Maybe" the warrior said. The

plained by viewing the epi-

next week, the chief lead a war

“Maybe always
sounds correct”
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Kutup Ayısının Peșinde

Öktem Küstü

Kanada’daki ilk yıllarımızdan biriydi. Yaşantımız henüz normalleşmeye başlamış, yavaş yavaş etrafı
keşfediyorduk. Toronto ve yakın çevresine haftasonları düzenlediğimiz günübirlik turlardan çok zevk alıyorduk.
Kanada doğaseverler için cennet gibiydi. Buna bir de yerli ve dünyanın hemen hemen her yerinden buraya göç
etmiş kültürler eklenince bir gezgin - fotoğrafçı için bulunmaz bir mekandı. Özellikle yazın hemen hemen her
hafta sonu birkaç tane bulabileceğiniz festivaller ise birer görsel şölen gibiydi. Filme para yetiştirmek mümkün
gözükmediğinden bir süredir gelişimini bilimsel şüphecilikle izlemekte olduğum digital makinalardan edinme
zamanı gelmişti ve öyle yaptım.
Kanada’nın kuruluş yıldönümü olan 1 Temmuz günü Cuma’ya rastlıyordu; yani “long weekend” (uzun
haftasonu) tatiliydi. Perşembe gecesi geç saatlere doğru eşim meşhur sorusunu sordu: “Bu haftasonu ne
yapıyoruz?”; bunun “Bu sefer nereyi keşfediyoruz?” anlamına geldiğini biliyordum.
“Bilmem” dedim, “bir planım yok”. Meslek gereği hayatım hep planlama ile geçtiği için tatillerimi plansız ve
macera peşinde geçirmeyi seviyorum. Evliliğimizin ilk yıllarında Avrupa’nın belli başlı şehirlerine ve büyük tur
acentaları ile yaptığımız gezilerde sorun yoktu, ancak zamanla hedeflerimiz gelişmekte olan ülkeler ile
gelişmemiş, hatta gelişme umudu olmayan yörelere yönelmeye başlayınca eşim önceleri çok korkmuş, ancak
yaşadığımız her türlü maceraya rağmen sonunda “tek parça” olarak eve dönmeyi başardığımızı gördükçe o da
bundan zevk almaya başlamıştı. Her zaman verdiğim örnek, “Şimdi yine Rambo’yu bir uçağa koyacaklar.

“Bu Kanada’da ilk
tren seyahatimiz
olacağı için herșeyi

Gecenin karanlığında dünyanın ücra bir köşesine paraşütle atacaklar. Kendisine sadece görevin ne olduğu
söylenmiştir; gerisini o halleder...” olmuştur.
Gece saat 11’e yaklaşırken Internet’i açtım. “Bir fikir; bu sefer günü birlik değil de birkaç günlük bir seyahat
yapalım mı? Hatta tren yolculuğuna ne dersin?” (arabamız uzun yol için güvenli olmadığı için ilk böyle
düşünmüştüm)

baștan

Cevap: “Şahane olur!”.

keșfetmemiz

Bu Kanada’da ilk tren seyahatimiz olacağı için herşeyi baştan keşfetmemiz gerekiyordu. Başlangıç noktası

gerekiyordu.”

Toronto Union Station olmalıydı. Go Train, Canadian National, geçiniz... Ontario Northland... O da ne; Polar
Bear Express!.. Cochrane denen bir yerden kalkıp, kuzeyde coğrafya derslerinden hatırladığımız Hudson Bay’in
Ontario içerisine uzanan James Bay kıyılarında Moosonee denen bir yere günübirlik gidip geliyordu. Cochrane
haritada Toronto’dan bir günlük yol mesafesinde gözüküyordu. Acaba bu seyahat kutup ayısını görmek için bir
fırsat olabilir miydi? Bu noktada araştırmayı kestim, çünkü cevabını Internet’ten öğrenmek istemiyordum. Hedef
belli olmuştu: Hudson Bay ve Kutup Ayısı. Polar Bear Express biletlerimizi Internet’ten aldım.
Araştırmamı hemen Cochrane’a nasıl ulaşacağımıza çevirdim. Union Station’dan trenle ulaşmak mümkündü,
ancak tren saatleri 3 günlük hafta sonunda gidip dönecek şekilde çakışmıyordu. Öyleyse Cochrane’a kadar
arabayla gidip gelme riski alınacaktı. Hem en kötü ne olabilirdi ki? Mevsim yaz, CAA üyesiyiz, arabanın bagajı
da deprem ülkesinden gelen bir kişinin içgüdüleri ile acil durum malzemeleriyle dolu. Şimdi yatma zamanı.
Sabahın ilk saatlerinde Cochrane’a doğru yola çıktık. Dünyanın en uzun yolu Yonge Street (Highway 11)
üzerinde 700 KM etrafı seyrede seyrede ve sorunsuz geçen 8.5 saatlik bir yolculuktan sonra Cochrane’dayız.
Henüz kar, buz yok. Küçücük bir kasaba. Ortasından tren yolu geçiyor; tabii ki merkez tren istasyonu. Hemen
karşısında Best Western oteli; tertemiz, belli ki daha yeni yapılmış ya da restore edilmiş; odalar koskocaman;
daha sonra Cochrane’da kış turizmi olduğunu (Kuzey Amerika’nın en uzun snowmobil parkuru buradaymış),
büyük aileler ile kar ve kayak kıyafetleri de düşünülerek odaların geniş tutulduğunu öğreniyoruz.
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Kuzey Amerika’da bildiğim en güzel otel
Hemen üzerimizi değiştirip resepsiyona akşam yemeği için restoran soruyoruz. “Tren yolunu geçince” J.R. Bar
ve Barbeque Ranch var. Çok samimi, aile ortamı; belli ki insanlar biribirlerini tanıyor. Hizmet çok güleryüzlü;
sohbet ederken, Cochrane’nin meşhur Tim Horton’un doğum yeri olduğunu öğreniyoruz. Özel yemeklerini
soruyoruz; baby ribs; gerçekten şu ana kadar Kuzey Amerika’daki bildiğim en güzeli. Otelimize dönüyoruz.

Peluș ayı kıyafetli hostesler
Ertesi sabah erkenden tren istasyonuna gidiyoruz. İstasyonunun önündeki beyaz ayı heykeli umutlarımızı
arttırıyor. İstasyonda bizi peluş ayı kıyafetli hostesler karşılıyor. Umutlarımız daha da artıyor, ama “fazla” soru
sormuyoruz. Biletler numaralı, ancak fotoğraf çekmek için trenin sağ ve sol tarafındaki boş koltukları gözüme
kestiriyorum. Tren yavaş yavaş istasyondan ayrılıyor. Göz alabildiğine uzanan ekili alanlar ve koca koca
çiftlikler. Şehir dediğimiz karmaşık yaşam alanlarından bu kadar uzakta yaşamanın neye benzediğini
düşünüyorum. Yaşam izleri yavaş yavaş azalıyor. İçlerinden küçük derelerin aktığı çam ormanlarından
geçiyoruz; tek-tük renkli çiçekler. Kamera elimde, gözlerim sürekli trenin her iki yanını tarıyor; bir geyik,
tavşan, kaz sürüsü, yırtıcı kuş çıkar mı acaba?

“İstasyonun
önündeki beyaz ayı
heykeli
umutlarımızı
arttırıyor”
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Tek bağlantı demiryolu
Tren daha seyrek, kuru ağaçlarla kaplı, bataklığa benzer düz alanlarda yol almaya başlıyor. Bu arada Cochrane
ile Moosonee arasında kara yolu bağlantısı olmadığını söylemeliyim, bu trenyolu tek bağlantı. Hala kar ya da
buz yok. Beyaz ayının kış aylarında açlık ile karşılaştığında yerleşim bölgelerine yaklaştıklarını duymuştum,
ama acaba Moosonee öyle bir yer miydi? Gerçi şimdi yaz mevsimiydi.

Tek bir canlının bile olmadığı yerler
“Beyaz ayı görme
umudum
azalıyordu.”

Yaklaşık beş saatlik bir seyahatten sonra Moosonee’ye varıyoruz. Seyahat boyunca bırakın beyaz ayıları, tek bir
canlı bile görmemiştik. Toronto merkezindeki apartmanımızın bahçesindeki ağaçlarda yaşayan siyah sincaplar
ile sığırcıkları, göl kenarındaki kaz, ördek ve kuğuları, arkadaşımın bahçesindeki ağaçta yaşayan raccoon’ları
düşündüm. Beyaz ayı görme umudum azalıyordu. Ama olsun, Moosonee’ye ulaşmıştık ya.
Cochrane tren istasyonunda elimize geçen bir broşürde Moosonee’de Moose Island üzerinde Moose Factory’den
bahsedildiğini görmüştük. O ana kadar moose denen geyik ile at arası bu canlı ile tanışma şansımız olmamıştı.
Moose fabrikası ne yapıyordu acaba; mezbaha mı, konserve mi, üretme çiftliği mi, neydi? Öğrenmek için
karşıdaki bir adaya motorla geçmemiz gerekiyordu; geri dönüşe birkaç saatimiz vardı.
Adaya rehberli bir tur alıyoruz. Yolculuk 20-25 dakika kadar sürüyor; adadayız. 1600’lü yıllarda buraya yerleşen
öncülerin yaşadıkları kütük evleri geziyoruz. Bugünkü koşullar ile o günlerin zorlukları arasındaki uçurumu
görüyoruz.
Sonra iki katlı bugünkü ahşap evlere benzeyen beyaz bir evin önüne geliyoruz; rehberimiz “Moose Factory”
diyor. Nasıl yani?.. Etrafta bir tek moose dahi yok; bu da basbayağı bir ev işte!.. Rehberimiz anlatmaya devam
ediyor. İngiltere’den Hudson Bay Firması burada (Moosonee’nin kısaltması olan Moose Adasında) kürk ticareti
için bir
ofis
İşletme
müdürü (factor) için de bir lojman (factory) yaptırıyor. Bu bina işte “O” Moose
This
story
canaçıyor.
fit 75-125
words.
Factory. Alacakaranlık kuşağında gibiyim; gerçek mi, rüya mı; ya da neye niyet, neye kısmet?..
Selecting pictures or graphics is an
important part of adding content
to your newsletter.
Think about your article and ask
yourself if the picture supports or
enhances the message you’re trying to convey. Avoid selecting
images that appear to be out of
context.
Microsoft Publisher includes thou-
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Cree Yerlileri
Ada yerli koruma alanı (reservation). Yerliler Cree denen bir soydan geliyorlar. Turistik amaçlı bildiğimiz konik
bez bir çadır içerisinde yaşlı bir bayan Cree el işlerini tanıtıyor. Beyaza boyalı ahşap kilisenin arka bahçesindeki
yerli ve misyonerlere ait mezar taşlarını ve üzerinde yazılanları inceliyoruz.
Turistik gezinin biraz dışına uzanmak istiyor, gruptan ayrılıyorum. Mahallede deprem evleri görüntüsü hakim;
ortalık oldukça boş ve sessiz. Bir grup kadın ve erkek köşedeki arsada at nalı fırlatma oynuyorlar. Köpekleri ile
koşturmaca oynayan birkaç çocuk görüyorum. Cree dilinde eğitim yapan okul, bildiğimiz zincir supermarket,
büyükçe bir hastane mevcut (kışın kanal donduğunda civara helikopterle hizmet veriliyormuş).
Adadan dönüş yolculuğunda kanaldaki gel-git olayı ile ortaya çıkan kum tepeciklerini görüyoruz. Balina görmek
için 2-3 saatlik motor turlarına katılmak gerektiğini öğreniyoruz. Moosonee’ye vardığımızda trenimizin kalkışı

Cree yerlileri bu konik çadırlarda
yașıyorlar.

için çok az vaktimiz var; hazırlıklarımızı yapıp yerlerimizi alıyoruz.
Trenle dönüş yolunda manzara aynı olmakla birlikte fon değişiyor; güneş batıyor. Gece yarısına doğru
Cochrane’a ulaşıyoruz.
Ertesi sabah hesap keserken resepsiyondaki sohbette “beyaz ayının peşinde” olduğumuzdan ve bir önceki günkü
seyahatimizden sözediyoruz. Resepsiyondaki görevli gülümseyerek kasabadan ayrılmadan “tren yolunun karşı
tarafındaki” hayvanat bahçesi ile Pioneer Village’ı ziyaret etmemizi tavsiye ediyor.
Pioneer Village bir önceki yüzyılın başlarındaki yaşamı canlandırmak üzere kurulmuş gerçek boyutlarda bir
kasaba. Doktorun, berberin, çiftçinin, benzincinin iş ve yaşam ortamları ile o günlerin alet ve araçlarını (örneğin
ilk snowmobilleri) görme fırsatı veriyor.

“Doğanın

Sonra hayvanat bahçesine geçiyoruz. Ve, girişin tam karşısındaki alanda nihayet Kutup Ayılarını görüyoruz.

milyonlarca yılda

Hemen havuzun etrafından dolaşıyor ve kapalı bina tarafındaki kalın camın arkasından su altında yüzen kutup
ayısı ile burun buruna geliyoruz. Doğanın milyonlarca yılda şekillendirdiği bu görkemli yaratığı bu kadar
yakından görebildiğimiz için çok mutluyuz.
Dönüş yolumuzda ortalıkta tek bir sincap dahi gözükmüyor. Sessizlik, sakinlik hakim, ancak biz amacımıza

şekillendirdiği bu
görkemli yaratığı bu

ulaşmanın verdiği huzur içerisinde alaca karanlık kuşağındaki seyahatimize devam ediyoruz.

kadar yakından

Öktem Küstü

görebildiğimiz için

9 Ocak 2010
Toronto

çok mutluyuz.
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ASUMAN'CA LEZZETLER
Sevgili Telve okuyucuları,
Yeni yılın bu ilk sayısında
sizlerle "simit tadında poğaça"
tarifimi paylaşacağım.

www.arnavutcigeri.blogspot.com

ezmesi ......Mesela 10 tanesini

buzluk torbasına koyup

kaşarlı sucuklu, 10 tanesini

dondurun derim ben. Aslında

pastırmalı, 10 tanesini zeytin

ertesi güne kalanları da fırında

ezmeli, 10 tanesini keçi

biraz ısıtıp yerseniz, hala

peynirli ve son 10'u da beyaz

tazecik olduğunu göreceksiniz.

Bu poğaçaları “ Simit

peynirli yaptığınızı düşünün...

Bir başka seçenek de hamurun

Sarayı“nda yediğimiz minik

Malzemelere bakınca yağ ve

yarısını poğaça gibi pişirip

simitlere benzetiyorum. Ben

maya oranı gözünüze fazla

kalan diğer yarısını da simit

içlerine keçi peyniri koyarak

gelip sizi yanıltmasın, verdiğim

şekli vererek simit olarak

hazırladım ama seçenekler

malzemeden, limon

pişirmek, dediğim gibi

sonsuz bence. Şu an aklıma

büyüklüğünde 50 adet poğaça

seçenekler sonsuz bu hamurla.

gelenler: Kaşarlı sucuk,

çıkıyor. Yiyebildiğiniz kadarını

Kolay gelsin...

pastırma, zeytin

sıcacıkken yiyin, diğerlerini

MALZEMELER :

HAZIRLANIŞI:

·

125 gr. eritilmiş tereyağ

·1 su bardağı ılık suyun içinde 1+1/2 yemek kaşığı mayayı ve 1

·

1 su bardağı sıvıyağ

sıcacıkken yiyin,

·

1 su bardağı ılık süt

diğerlerini buzluk

·

1 su bardağı ılık su

ilave edin.

torbasına koyup

·

2 yumurta

·En son elenmiş unu ve tuzu ekleyip , kulak memesi

·

1+1/2 yemek kaşığı toz maya

yumuşaklığında ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

·

1 yemek kaşığı şeker

·Hamuru unlanmış tezgaha alıp 3-4 dakika daha yoğurun.

·

2 tatlı kaşığı tuz

·

Aldığı kadar un

hamur iki katı olana kadar ılık bir yerde bekletin.

İÇİNE:

·Bu arada 1/2 su bardağı su ile 1 yemek kaşığı pekmezi

·

Beyaz peynir ya da keçi peyniri

karıştırın, ayri bir kaba da susamı dökün.

·

Maydonoz ya da dereotu

·Mayalanmış hamurdan limon büyüklüğünde parçalar koparıp,

“Yiyebildiğiniz
kadarını

dondurun derim
ben.”

ÜZERİNE:
·

1/2 su bardağı ılık su

·

1 yemek kaşığı pekmez

·

susam

yemek kaşığı şekeri eritip üzeri köpüklenene kadar bekletin.
·Büyükçe bir karıştırma kabında 125 gr. eritilmiş tereyağ,1 su
bardağı sıvıyağ ve 2 yumurtayı çırpın, köpüklenmiş mayayı

·Tekrar altını unladığınız karıştırma kabına alıp, üzerini de hafif
unlayın ve önce strech ile sonra da mutfak havlusu ile örtüp,

avucunuzda yuvarlak açın. İç malzemesini koyup içli köfte
şeklinde kapatın.
·Birleşme yerinden tutup önce pekmezli suya, sonra da susama
batırıp, yağlı kağıt serilmis fırın tepsisine aralıklı olarak dizin
( birleşme yeri altta kalacak). Üzerlerini keskin bir bıçakla çizin.
·Ilık bir yerde (ben çok az ısıtımış fırında bekletiyorum) 15-20
dakika tepsi mayası için bekletin.
·Önceden ısıtılmış 180C/350F fırında pişirin. Afiyet olsun.
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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):____________________

Signature: ________________

Date: ____/_____/______
D

M

Y

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

Volume 4, Issue 20

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 socio-economic
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:

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

1.

Business and Community Development;

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 210 !

Calendar of Events
Feb 21, 2010

Pictures Witness Canada

March 07, 2010

World Women’s Day Celebration



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



"Please consider the environment before printing the TELVE"

