
Turkish Society of Canada                                            www.turkishcanada.org 

   TELVETELVETELVE  
  

İÇİNDEKİLER İÇİN TIKLAYIN MEMBERSHIP/SUBSCRIPTION Volume 7, Issue 50 • May 2013 BLOGS FOLLOW US 

TELVE YAYIN İLKELERİ ve YAYIN KOŞULLARI: http://telve.turkishcanada.org/Publications/Telve_Yayin_Kosullari.pdf 

 

CELEBRATING MAY 19  
at  

ROYAL CONSERVATORY OF MUSIC - TORONTO 

Composer & Conductor Murat Ömür Tuncer 
Mezzo Soprano Beste Kalender 

World PremierWorld PremierWorld Premier   
OfOfOf   

“Where have we come from, where are we going”“Where have we come from, where are we going”“Where have we come from, where are we going”      

Photography:  © Cüneyt  Birol  



Inside this issue Volume 7, Issue 50 • May 2013 
 

Evnur Taran 
Editör’den 

s. 3-4 

Prof. Dr. Mustafa Koç 
 
Urla Yaşam: Geç 
Yıllarımıza Bir Bahar 

Umudu 
s. 22-24  

ÜYELİK BİLGİLERİ 
CONTACT US 

BLOGS 
s. 56 

Emre Yurga 
 
Turkish Ancestry on 
Canada’s Land 

Pg. 28-29 
 

Evnur Taran 
“International Tunes and Tales” 
Interview with Beste Kalender   

s. 5-7 

Metin Güler  
“International Tunes 
and Tales” Interview 
with Murat Ömür 
Tuncer Pg. 8-12 

Elvan Eryöner 
Denizkuşu 
 
Bin 1 ada masalları 

s. 13-14 

Ayşenur Yıldız  
 
Anneler Günü Mesajı  

s. 15 

Aslı Aytürk 
 
Anneler Günü Mesajı 

s. 16 

Deniz Gülerman 
(Halifax’tan Fısıltılar) 

Kavuşamama  

s. 17-18  

Dikran İstanbul 

Toronto Türk Musikisi 
Korosun’dan Mesaj 

s. 19 

Özgü Topuz 
 
Mayıs 1,3,12,19,29 
 

s. 20 

Dr. Haluk Özçelik 
(Sağlığımız) 

 
 s. 25-26 

Özay Mehmet, Ph.D.  
 
Modern Turkish Studies 
at Carlton        

University   
Pg. 27 Jerry Copuroğlu 

(TelVergi)  
 

Ortak Aranıyor  
 s. 30-31 Zeynep Merve İşeri  

“Baba Beni Okula 
Gönder”     

s. 32-33 

Erkan Sarıoğlu 
 
 (Bisiklet Sevdası) 
New Brunswick  

s. 34-37  

Ersan Çam 
 
Çocuk Oyun Grubu/

Futbol Okulu 
s. 38-40  Onur Ulu 

(Bilim & Teknik) 
 
Nikola Tesla 

s. 40  

Varol Karslıoğlu 
(Wheels & Road) 
 
Pg. 41-43 

Sevda Başarır 
 
Kahve Tutkusu 

 s. 44-45 

Asuman Dinçer 
(Asumanca Lezzetler) 
Dızmana 

s. 46-47 

Melek Ökten 
(Şiir Köşesi) 
 
Sevgili Anneciğim 

s. 51-55 
Dr. İlhami Gökçen 
(Turkish Music)    
The Concert of 
Toronto Turkish 

Classical Music Ensemble  

Pg. 48-50 

DUYURULAR 
 

Pg. 4 - 18 -  21 -  33  -  47– 50 
- 55  



Volume 7, Issue 50 

Evnur Taran 
telve@turkishcanada.org 
 
 

 

Sevgili Okuyucularımız, 

Birbirinden zengin etkinliklerle dolu bir ayı daha 
geride bırakıyoruz. Böylece Telve’miz de her yeni 
sayıda daha renkli, daha dolu dolu bir dergi haline 
geliyor. Her bir sayımızda aramıza katılan yeni 
yazarlarımızın heyecanının yanı sıra, tıklama 
istatistiklerinde gözlemlediğimiz, çok uzak ülkelerde 
de okuyucularımızın sayılarının artması bizleri çok 
sevindiriyor. 

Bu sayımızda 4 ve 7inci sınıflardan çok genç iki 
yazarımız var: Ayşenur Yıldız ve Aslı Aytürk. 
Annelerine “Anneler Günü” mesajlarını Telve’den 
yolluyorlar. Sevgili Ayşenur ve Aslı Telve’ye hoş 
geldiniz! 

İki harika gencimiz Mezzo Soprano Beste 
Kalender ile Besteci – Orkestra Şefi Murat 
Ömür Tuncer’in Turkish Society of Canada ile 
ortaklaşa gerçekleştirdikleri “International Tunes & 
Tales - 19 Mayıs Gençlik Bayramı ve Atatürk’ü 
Anma” Resital’i ile hepimiz büyülendik. Etkinlik ile 
ilgili yazılar ve sanatçılarımız ile söyleşiler 5-12inci 
sayfalarımızda yer alıyor. 

Bir diğer 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı 
kutlaması da Kingston’da gerçekleşti. Türk Milli 
Voleybol Takımı’nın hazırlık maçı’nı takip etmek 
üzere Kingston’a giden Elvan Eryöner Denizkuşu, 
maç haberini verirken, “Oraya kadar gitmişken 
Gananoque’a da gidiveririz canıııımm:)” deyip 
bizleri 1000 Island’da gezdiriyor. 

Halifax’dan Fısıltılar’da Deniz Gülerman’dan cok 
güzel bir yazı daha: “Kavuşamama”... 

Mayıs ayı içinde izlediğimiz bir diğer büyüleyici 
etkinlik de “Klasik Türk Musikisi Korosu”nun konseri 
idi. Yıllardır gönüllü olarak bu koroya katılan 
arkadaşlarımızı eğiten ve konserlerin 
gerçekleşmesinde emeklerini esirgemeyen Koro 
Şefi Dikran İstanbul, ricamız üzerine Telve’ye 
kısa bir mesaj yolladı, ama önümüzdeki sayılarda 

kendisi ile daha uzun söyleşilerimiz olacak. 

Genç yazarımız Özgü Topuz, 19 Mayıs mesajında 
“meşaleyi devir alacak gençlerin alt yapılarının 
oluşturulmasının” önemini vurguluyor. Umarız 
Özgü’nün bu mesajı yerini bulur. 

Hem kendisini, hem de yazılarını özlediğimiz Prof. 
Dr. Mustafa Koç, biraz uzun süren yolculuğundan 
döndü ve tekrar aramızda. “Urla Yaşam: Geç 
Yıllarımıza Bir Bahar Umudu..” yazısı bir çoğumuzun 
karşılaştığı önemli bir probleme ışık tutuyor.  

Sağlığımız köşesinde Dr. Haluk Özçelik, 
çoğumuzun şikayeti ağrıların nedenlerini anlatıyor 
ve de: “Kalkın masalarınızın başından…” diyor. Ah o 
masalar…!  

Prof. Dr. Özay Mehmet, Carlton Üniversitesi’nde 
kurulacak olan ve Kanada’da bir ilk niteliğindeki 
“Modern Turkish Studies” Merkezi’nin hazırlık 
çalışmaları ile ilgili bilgiler veriyor.  

Emre Yurga’nın “Turkish Ancestry on Canada’s 
Land” yazısı 1800’lerin sonlarında Brantford’a 
çalışmaya gelen ilk Türk’lerle ilgili.. İlgi ile 
okuyacağınızdan ve bu araştırmaların daha da 
derine inmesini arzulayacağınızdan eminiz.. 

Jerry Çopuroğlu, yine önemli bir konuda 
okuyucularımızı aydınlatıyor; bir çoğumuzun 
denemeye kalkıştığı veya en azından düşündüğü, 
‘bir ortak bulsam da biz de kendi işimizi kursak..!’ 
konusunun dikkat edilmesi gereken yönlerini 
irdeliyor..  

University of Toronto’nun Turkish Students Society 
(TSS) grubunun Mayıs ayı içinde gerçekleştirdikleri 
“Baba Beni Okula Gönder” bağış kampanyası ile 
ilgili haber yazısını bu ay aramıza katılan diğer bir 
genç yazarımız Zeynep Merve İşeri’nin 
kaleminden okuyoruz. 

Erkan Sarıoğlu ile bu sayıda New Brunswick’te 
pedal çeviriyoruz. Sarıoğlu’nun bu yazı dizisi, 
Kanada’nın zengin topraklarındaki zengin toplum 
yapısını bizlere tanıtma açısından çok faydalı oldu, 
ama maalesef yolun sonuna yaklaşıyoruz.. 

Bu sayımızda yeni bir yazarımız daha var: Ersan 
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Çam! Turkish Society of Canada’nın flamasını 
Himalaya Dağları’na diken arkadaşımız, Milli 
Dağcı’mız Ersan! “Türk Toplum Merkezi” ile birlikte 
kurdukları ve 2inci yılına başlayacak olan “Çocuk 
Oyun Grubu/Futbol Okulu” ile ilgili çalışmalarını ve 
bu fikrin nasıl doğduğunu anlatıyor. 

Bilim & Teknik’te Onur Ulu, Nikola Tesla’nın 
elektrik üzerine önemli bir buluşunu yazıyor. 

Varol Karslıoğlu’nun, bu ay Ontario’da seyahat 
ettiğine bakmayın.. Yine uzun uzun kilometreler 
yapmış... Yoğun bir program içinde oldukları 
menüdeki ‘Kentucky Fry’dan anlaşılıyor:).. 

Sevda Başarır’ın “Kahve Tutkusu”nu okurken 
sizleri bilmem ama benim burnuma kavrulmuş Türk 
kahvesi kokuları geldi.. Sevda’dan çok güzel bir 
yazı daha!.. 

Asuman Dinçer, “Dızmana” için ‘vallahi yapması 
çok kolay’ dedi.. Benden söylemesi.. 

Dr. İlhami Gökçen, “Turkish Music” köşesini bu 
ayki “Toronto Klasik Türk Musikisi Korosu”nun 
konser programına ayırıyor. 

Melek Ökten’in “Şiir Köşesi”nde bu ay Can Dündar 
yer alıyor: “Anneme Açık Mektup” 

Turkish Society of Canada’nın geleneksel yaz 
pikniğinde buluşmak üzere.. 

 

 

 

 

Editör’den 

Turkish Society of Canada tarafından her 
yıl geleneksel olarak düzenlenen  
 
"1 Temmuz Kanada Günü Pikniği"  
 
bu sene de 1 Temmuz 2013 Pazartesi günü  
High  Park'da 3 numaralı alanda olacaktır.  

Piknikle ilgili detaylar önümüzdeki günlerde 
duyurulacaktır. 

D U Y U R U 

Home/Ana Sayfa  
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International Tunes and Tales was an 
unusual recital! You carried out a World 
Premier and represented the name of “Turk” 
proudly in Toronto. Congratulations to both of 
you!!  

Can you tell us your experience on this 
recital? 

First of all I would like to give thanks to our large 
and enthusiastic audience who shared this 
meaningful recital with us.  

I have started planning this recital with my coach 
Rachel Andrist last summer. During my 
participation at the International Vocal Arts 
Institute Montreal, soprano and French music 
specialist Ms. Rosemary Landry asked me to look at 
the Poulenc cycle “Banalites”. I fell in love with the 
cycle as soon as I started working on it. I was very 
lucky to work on the whole cycle with Ms. Landry, 
who gave me very important ideas about the story 
line and the dynamics of the piece. The spooky 
song cycle “Sechs Gesange” by Zemlinsky was one 
of Rachel Andrist’s favorites.  The poetry is written 
by the symbolist Maeterlinck. The COC German 
diction coach Adi Braun and the Glenn Gould School 
diction coach Steven Leigh helped me a great deal 
on how to communicate and interpret the cycle to 
the audience. My voice teacher, Jean MacPhail 
always wanted me to sing Verdi pieces so I started 
to explore the Verdi song cycles. I enjoyed very 
much working on them and performing them. Again 
Rachel and Steven were quite informative about the 
specific Verdi style. I felt very lucky to have all 
these mentors around me while working on my 
recital project.  

How did the idea of working with a Turkish 
Composer come up? In particular the project 
of May 19? 

Since I came to Canada in 2008, I was looking for 
an opportunity to introduce Anatolian culture and 
folklore to North American opera-lovers in the 
context of Western classical music. For that  
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Review on Beste’s performance at the 
recital “The International Tunes and 
Tales”: This artist is a great 
performer. She has a lovely, easy 
stage presence and an excellent, well-
produced voice. (Stuart Hamilton, 
2013)  
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purpose I tried to get in touch with some Turkish 
composers to include their pieces in my repertoire.  
I have performed Selman Ada’s “Je t’aime Adnan” 
and Turgay Erdener’s “Sen Sen Sen” several times 
during my concerts in Canada. 

Before talking about this May 19th project, I would 
like to inform our North American readers about 
this important day.  The Turkish people celebrate 
May 19th as a national commemoration of Atatürk, 
Youth and Sports Day. The occasion’s significant is  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
in Mustafa Kemal's landing at Samsun on May 19, 
1919, which is regarded as the beginning of the 
Turkish War of Independence in the official 
historiography. Realizing that this day has not been 
recognized enough in recent years, I felt obliged to 
take an active role in bringing more light to the 
occasion through my recital. Therefore, 
collaborating with a Turkish composer made a lot of 
sense. 
 
How did you meet with Murat? You are here… 
Murat is in Antalya… Meanwhile there is also a 
long time difference… To start an ambitious 

project like that must carry a great risk… How 
did you beat challenges?  

I have known Murat for two years. He composed a 
beautiful song cycle for soprano and piano for a 
close friend and colleague of mine. When I looked 
at those pieces I really liked Murat’s style and his 
approach to modern Anatolian music. I decided to 
order a new song cycle for mezzo soprano and 
piano from him for my recital project. Murat is a 
very young but also a very smart, talented and 
energetic musician/composer. When I talked to him 
about my recital plans to celebrate May 19th in the 
best possible way, he convinced me to prepare a 
bigger project: a rhapsody for orchestra and solo 
mezzo soprano. We both have great admiration for 
Nazim Hikmet and his poems. That is why we 
decided to use his “Nereden Gelip Nereye 
Gidiyoruz” for this piece. 

The project was very exciting but there were so 
many challenges. Originally, I thought the biggest 
obstacle would be to find the orchestra members 
but some highly talented colleagues at the Royal 
Conservatory Orchestra (RCO) accepted to be a 
part of this project right away. Daniel Lalonde, a 
close friend and double bass player at the RCO, 
worked hard to complete the orchestra and, during 
the absence of our conductor, acted as the leader 
during rehearsals. 

The second big challenge was to find sponsors for 
our project. Naturally, Murat was the person who is 
most qualified to conduct his own piece, which 
meant he had to fly to Canada from Turkey. Murat 
gave many interviews to various newspapers and 
journals to publicize the project and to attract 
sponsors. In the end, the Antalya Municipality, 
ARTMIM, and distinguished Turkish pianist Gulsin 
Onay agreed to sponsor our project. Another major 
sponsor was the Turkish Society of Canada, which 
provided Murat with accommodation in Toronto and 
also organized a post-recital reception. We are very 
thankful for all those who sponsored us and made 
this original project possible. 
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How did your teachers in the Conservatory 
welcome this project? 

I have shown Jean (MacPhail) and Rachel (Andrist) 
Murat’s previous works and they found them very 
original. I have also shared copies of the rhapsody 
with Jennifer Tung, music director and coach at the 
Glenn Gould School, and Uri Mayer, resident 
conductor of the Royal Conservatory Orchestra. 
Fortunately, Mr. Mayer came to our dress rehearsal 
and gave us some very useful suggestions. He later 
said in his email that “I enjoyed very much 
listening to your voice and liked the piece. In my 
opinion it is a very charming and interesting work 
by an obviously talented young composer.” 

How were the orchestra members’ reaction to 
the piece?  

Some of them had their first exposure to Anatolian 
tunes and rhythms through this piece. They said 
the piece was very passionate and fun to play. 

There was always a positive atmosphere during the 
rehearsals and they all enjoyed being a part of this 

world premiere. Now, we are looking forward to 
carrying this project to United States and to Turkey 
with the same group. 

Can you give us some more info regarding the 

“Ghandi” project we are hearing about?  

This is one of the future projects both Murat and I 
are very excited about. “Ghandi” is going to be an 
oratorio that will be performed with a huge chorus. 
I will be singing Ghandi’s wife in the piece. Murat is 
very interested in Ghandi’s philosophy of life and is 
still doing research and interviewing people to get 
more information about it. I also started doing 
research for my character. I believe it will again be 
an excellent project. I will gladly share more 
updates with TELVE readers in the near future. 

We wish the greatest success to you both!!! 
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This month it's all about the 

wonderful recital we attended at the 
Royal Conservatory on May 19th. I 
met with its young inspirational 
conductor Murat Ömür Tuncer for an 
interview.  
 
You started your music education at the age 
of 5. Did you have an interest, a passion for 
music at that age, or was it something that 
you were directed to by your parents? 
 
From what I hear from my parents, I was a quiet 
child. I used to just sit and play in my room on my 
own. Even as a baby, I would never cry. So to get 
me out of my shell, my parents got me involved in 
various extracurricular activities; from basketball to 
painting to music. At some point, my music 
teachers kept telling my parents that I have a real 
talent in music which motivated my parents to put 
more of their energy and focus every year into 
getting me music training. 
 
When did music become a passion for you? 
 
I used to be in choirs as a kid. At the age of 12, I 
joined a conservatory and started getting academic 
training. And with time, music becomes more than 
a hobby but essentially your life. 
 
Who have influenced you or inspired you the 
most during your music education? 
 
There is no one person. There have been many. 
Engin Babahan, my contrabass teacher, Ilyas 
Mirzayev, my composition teacher, especially Gulsin 
Onay who has been my supporter in everything. I 
have a lot of teachers though, and they are all very 
supportive. But I did work with very inspiring 
teachers. Each helps me in their own way so it's 
hard to say this or that person has been the most 
influential.. 
 
Where do you see yourself in ten years? 
 

I 

would like to focus on composing for opera and 
ballet. When I finish school, I will put all of my 
energy into this area. 
 
In Turkey or outside? 
 
Hopefully outside… There is more advantage to 
working outside of Turkey, specifically in Europe or 
North America. For one thing, for a Turkish 
composer, young or old, to work with other 
musicians from the US, Europe, or anywhere in the 
world really, is a delightful/pleasurable experience. 
It's a way to learn from and connect with others. 
It's like peace. For example, last year an Armenian 
musician performed one of my pieces. Isn't that 
wonderful? Music opens doors to these types of 
things. 
 
Where is your family from? 
 
My family is from Mersin. I've been living in Antalya 
for a long time now. Over the years, I've formed a 
following in Antalya. The people, especially the 
municipality itself, have really gone out of their way 
to support me. So now I actually feel more of an 
Antalian than anywhere else in Turkey. However, 
due to my dad's job, we travelled all over Turkey. 
We lived 4 months in Hakkari, stayed in Zonguldak, 
Karabuk, Balikesir. So I've also lived all over 
Turkey you can say.  
 
What would you have been if you weren't a 
musician? 
 
I would have loved to be a pilot. I love planes in 
general. Whenever I see a plane, i still wave at it. 
 
You seem quite accomplished at a young 
age. Do you feel intimidated? 
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I like taking on this responsibility. I don't feel 
intimidated at all.  I don't see it as a weight on my 
shoulder and have no worries in this regard. I really 
enjoy working on these projects. The only thing is 
that because I started my career early, it affects 
my schooling. Like when i have exams, I may not 
have enough time after a concert to prepare for it 
etc.. But I don't regret any of it. I love and enjoy it 
all, taking the responsibility for all these projects 
and all.  
 
How do you feel music?  
 
There is always something that triggers it for you. 
For example, the recital we have this weekend. Like 
I said before, Beste and I were just throwing out 
ideas and with each idea, we felt more excited 
about the whole thing. I then take this excitement 
and let it fuel my composing.  I don't ever really 
feel I have a muse coming on or anything, I just 
first imagine, create and mold the piece in my 
head, trying different things. Then I go into a very 
busy period putting it on paper and molding it 
further with all of my technical knowledge. For 
example, the piece this weekend took about 4 
months to write.  
 
Do you create each instrument separately? 
 
No, I hear the whole orchestra together in my 
head. Not each instrument separately. Then I write 
it all down. There are a lot of rules of harmony so it 
would actually be quite hard to do each instrument 
on its own. Think of it this way. The instrument of a 
guitar player is the guitar. Similarly, the instrument 
of an orchestra conductor is the orchestra itself. So 
he would see the orchestra as a whole. 
 
Which instrument would you like to play if you 
were only allowed to play one instrument? 
 
Piano!.. Hands down. The special thing about the 

piano is that it can by itself represent a whole 
orchestra. You can do a lot of things with the piano, 
it's very flexible. You can try anything new on it. 
It's an instrument with multiple purposes. 
 
Which composers are your favorite? 
 
Beethoven. I love his pieces. Sudden explosions are 
followed by slow mellow periods. He has an 
interesting changing psychology. I also like 
Tchaikovsky, Mahler, Bartok, Wagner. Wagner is 
the most talked and written about person after 
Jesus. He has a very interesting life story. He never 
got trained in a conservatory, and only had one 
month of music education. He made unbelievable 
contributions to especially opera. He combines all 
the arts into opera. In his opera, you'll see 
paintings, you'll see dance, sculpture, literature. He 
collects all types of arts under one roof, the opera. 
Some of his pieces go as long as 6 hours 
sometimes 12 hours, some go over a few days, 
with breaks obviously, and he composes from the 
end to the beginning. I also like some modern 
composers like George Crumb; he uses things like 
colors, oval shaped notes. 
 
Which musical artist/genius from the past 
would you have liked to met? and what 
question would you ask him/her? 
 
Beethoven for sure!.. Hmmm. I wouldn't really 
know what to ask him to be honest with you 
(laughs). Probably just to have at least one lesson 
from him even if it's 30 minutes.  
 
What do you think of music education in 
schools in Turkey? Is it enough? Are Turkish 
children get enough appreciation for music? 
 
If you think about it, Turkey only started to focus 
on music especially training in classical music after 
the republic was formed.  So we were about 300 
years behind Europe. During the years of the 
republic over the last 100 years, there have been a 
lot of problems and delays along the way, but we 
are heading in the right direction in terms 
education in this area. So it's actually pretty good 
right now I would say, given our history. And I 
know it will get even better with time. 
 
Do people in Turkey in general look to  
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music as something as a possible career?  
 
It's better than before. But there isn't really a 
culture of music in Turkey yet. Its own music 
culture I mean. There are a lot of influences from 
all over since Turkey is geographically in such a 
central location. Definitely, there are influences 
from the Arabic world, from Greece and the 
Balkans, and hence there is this mixture of eastern 
and western styles of music. The various influences 
and styles have blended awkwardly at times 
without the emergence of a culture of its own. 
However, on the positive side, due to this, there is 
also richness in music. I mean not just now, but 
historically. Because of this, if there is a conscious 
focus on creating our own culture of music in 
Turkey, I honestly believe a lot of good things will 
happen. 
 
How do get our kids and youngsters to be 
more interested in classical music compared 
to pop, arabesque and other types of popular 
culture driven types of music? 
 
I listen to pop music and arabesque as well. Jazz 
music, all types of music… I don't keep myself 
limited with opera and classical music. But you 
have to understand one thing. There are two 
branches of music: one that is defined by popular 
culture and the other the classical arts. For popular 
culture, you don't need any training or any 
background knowledge to appreciate it. It's faddy, 
and various styles can just come and go very 
quickly. But classical arts require much more. To 
understand, appreciate and even fully enjoy 
classical music, you need have some background 
knowledge of the times the pieces were written I 
like the politics, social issues and literature. So as a 
listener you have to be more learned in a way 
academically. Hence, I think it's the same all over 
the world in terms of why people may lean more 

towards music that's fed by popular culture than 
the classical arts, so not just in Turkey. So I think 
it's probably the same here in Canada as it's in 
Turkey. But pop music being more popular is 
normal especially with all the technological 
developments. 
 
What's the golden age of music?  
 
There are a few important periods: Renaissance, 
Baroque, Classical and Romantic… In these periods, 
great composers emerged. With each period, new 
things/styles were built on top of the older periods. 
Pieces made in those periods are still played today 
everywhere in the world. If there had to be a 
golden age, that would be the classical period; with 
Beethoven, Mozart etc. 
 
Where do you think music is moving towards 
over the next 20 years? 
 
Every field of art is open and hungry for innovation. 
And the innovation is always as a response and an 
opposing force to what's done before. Over the last 
100 years, artists have been experimenting to do 
different things, more avant-garde. Using the 
instruments in different ways or creating different 
techniques. For example, there is a new type of 
piano, where certain adaptations are made to the 
strings of a piano to get different tones from it. So 
composers are chasing after new colors. But in my 
humble opinion, I think we are seeing a movement 
into an age that melds jazz, classical and avant-
garde together. 
 
What country is good for Opera? 
 
There is just so much good opera these days all 
over the world. And there are so many good 
musicians in this area. There is not really one place 
that I can say is better than anywhere else. But I 
wouldn't really want to do it in Turkey for too long. 
For one thing, it's way too expensive in Turkey; 
from the costumes to lighting to the actors etc… it's 
all very expensive to produce. And there is not 
really an opera house in Turkey just yet. We are a 
bit behind in this compared to other countries so 
it's a lot more advantageous to work outside of 
Turkey. 
 
I've heard that some musicians see music 
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in colors or shapes.  
  
In music it's very important for a composer to be 
able to use different senses. The aesthetics of 
music involves the sense of hearing. But visually a 
composer, when he writes, looks for aesthetics in 
the written notes as well. So he might look for 
shapes and colors within the notes. Or he may even 
sense a smell, something coming from the notes 
themselves. I think all artists have a form of this 
ability in a way. 
 
Why Canada? Why Nazim Hikmet? 
 
I had met with Beste Kalender over social media. 
We had common friends. We talked about may be 
her performing one of my pieces. Then as we 
discussed it more, possible themes and all, the 
project expanded more. We said let's include an 
orchestra, may be do it for the May 19th 
celebrations. Then Beste got into contact with the 
Turkish Society of Canada. Together they started 
organizing the Canadian side of the production. In 
Turkey, the Municipality of Antalya, celebrated 
pianist Gulsin Onay, the architecture firm Art Mim, 
have all supported me especially financially for this 
project. And together we are putting this historic 
project. It's going to be a great event. 
 
I love Nazim Hikmet. I like especially poetry after 
music itself, and they are both connected anyways. 
I know by heart pretty much most of his poems. 
Because of May 19th, I thought it should be Nazim 
Hikmet. I mean here people from all types of ethnic 
backgrounds will be listening to this performance. 
The orchestra is made up of foreigners, and they 
got to learn about Nazim Hikmet. They loved his 
work and his style. They probably just knew him by 
name before but now they actually understand him. 
They learn about Ataturk from us. I mean it's nice. 
The performance will be in Turkish but we also 
translated it into English as well.  
 
How did you find the orchestra? 
 
This piece is written for a mezzo soprano and an 
orchestra. Beste formed the orchestra from the 
musicians from her school. In fact, the orchestra is 
part of the Royal Conservatory's orchestra. They 
have all volunteered for this. So it's a smaller 
version of the actual orchestra. People of all ethnic 

backgrounds. 
The Royal Conservatory is famous all over the 
world, as well as its orchestra. And it will be playing 
a Turkish piece for the first time. Hence, this is 
actually quite an historic event. It also creates 
warm bonds between our cultures. I mean the 
members of the orchestra were very friendly and 
warm-hearted towards me.  
 
How were the rehearsal? 
 
Great!. Everyone is excited about it. It's a culture 
they don't know much about so they are really 
interested to learn. it's been a great experience. 
 
What's next for you? 
 
Antalya State Symphony Orchestra will be 
performing a concerto I wrote for three trombones. 
A respected trombone artist, Yekta Kirbay asked 
me to write a piece for him. He looks for color in 
pieces he plays as well. In the concerto, there is a 
choir formed of only women. There is a large 
percussion group, a piano, ney and three 
trombones. This concerto tells the story of the 
famous Duden Waterfall in Antalya. For example, 
the choir will make waterfall-like noises, wind 
noises, pebbles/rocks crashing into each other, and 
since the Duden Waterfalls hosted many 
civilizations, there will be colors representing all of 
them. I am working on this project right now.  
 
I also have a bigger project very dear to my heart 
for 2015. The Gandhi Oratorio. I'm working on this 
for a year now and it's just in the beginning stages. 
I love Gandhi as much as I love Beethoven in 
music. I'm working with a very respected artist, 
Tarik Gunersel on this. He is the most respected 
libretto composer in Turkish Opera today. We are 
thinking about an orchestra of 170 people, 5 
soloists, including Beste Kalender, an Home/Ana Sayfa  
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Piano:  
Sijing Ye 

Rachel Andrist - 
Resitalin Baş Piyanisti 
ve Beste Kalender’in 

Koçu  

Violin:  
Ema Nikolovska 

Violin:  
Erica Williamson 

Viola: 
Becci Lim 

Cello: 
Ashley Green 

French Horn:  
Jason Austin 

Clarinet:  
Afendi Yusuf 

Basson:  
Kevin Harris 

Percussion:  
Dave Burns 

Kontrabass: 
Daniel Lalonde 

Indian and two English soloists. There will be 
indigenous Indian instruments in the orchestra. We 
want to have the World premiere in India and then 
tour it around the world hopefully. It's going to be a 
difficult endeavor requiring some serious funding. 
But it hasn't been done before, so I think we should 
be able to get a lot of support. I'm going be 
spending most of my energy on this for the next 
couple of years. Interesting story, Tarık met an 

Indian lady in Istanbul. Her father back in the day 
used to courier secret letters back and forth from 
Gandhi. He is about 81 years old now and lives in 
Istanbul. These type of events also fuel our 
motivation and excites us for the project. Her 
husband was up for portraying Gandhi for the 
movie Gandhi back in the 80s apparently. 

CELEBRATING MAY 19 in TORONTO: TWO GIFTED TURKISH YOUTH in the  
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Kanada’ya ilk gelişim bir haftalık bir tatil içindi… Az 
Toronto üstü Montreal, Quebec City gezmiştim… 
Taaa o günden beri Erdem’in başının etini yiyip 
duruyordum “1000 Islands” diye… Sonunda Rabbim 
sesimi duydu da Türk Milli Voleybol Takımı’nı 
hazırlık maçı için Kingston’a gönderdi :)))) E milli 
takım gelmiş, hazır takvimler de 19 Mayıs’ı 
gösterirken biz de Gençlik ve Spor Bayramı’mızı 
adına yaraşır bir aktiviteyle kutlayalım; de mi 
ama :) Oraya kadar gitmişken Gananoque’a da 
gidiveririz canıııımm :)  

1000 Islands’ı gezdik… 2,5 saatte binini birden 
gezmedik tabii, hoş 1000 tane var mıdır? Orası da 
muallak :)  

İrili ufaklı, ben diyeyim kaya parçası, siz deyin kara 
parçasının üzerine duruma göre kimi şato 
kondurmuş kimi gecekondu… Manzarayı görünce 
aaayyy... şuna baakk ne romantiiiikk…. Ayyy ne 
şiriiinn… oooo… ne hikaye, masal gibiii… diye nidalar 
atıyosunuz daaa iş oralarda yaşamaya gelse siz ne 
dersiniz bilmem ama ben almıyiim…! 

Zaten bu Kuzey Amerika ellerinde insana hasret 
kalmışım… Sokaklarda bir hayat belirtisi görünce 
çığlık atıyorum… Bi de öyle ıssız ada…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İstemeeeem…  

Fakat bunun yanında Kingston ve Gananoque’a 
hayran kaldım… Bi kere dükkanlar açık mı, kapalı mı 
merak etmiyosunuz… Sokaklarda insanlar yürüyo… 
Yani sadece spor olsun diye koşanların dışında 
sallana sallana yürüyen, dondurmasını yiyen, parkta 
banka oturmuş sohbet eden insanlar var 
sokaklarda… Kimi cafelerin, restoranların 
bahçelerinde, kimi evinin önüne masayı, mangalı 
atmış keyifte…  

Hayat var özetle…  

Ohh be kardeşim…!  Napiiim ben masal 
kahramanlarını, bana insan lazım… Konuşsun, 
gülsün, ağlasın, kahkaha atsın… Etrafımızda hayat 
olsun, hareket olsun… Sevdiceğinizin elleri 
ellerinizden, eşin dostun sesi  kulaklarınızdan eksik 
olmasın… 

Kingston’a gittik nerde ne yiycez derseniz, o işlere 
ben değil Varol bakıyo gerçi ama yine de bir iki ufak 
ipucu verebilirim… Biz İrish Pub olduğuna kapılıp Tir 
Nan Og’a oturduk; fakat aklımız Fish&Chips’ci The 
Pilot House’da;  Jack Astor’s’ın muhteşem terası ve 
Lone Star’ın göle sıfır bahçesinde kaldı… Bi de ev 
yapımı dondurma yiyemedik… Bi daha gidicez 
mecbur… :))) 

Gananoque’da da Varol’un sözünü dinleyerek 
Gananoque Inn’de clam chowder içip, Montreal 
smoked meat sandviç yedik… Ne de iyi ettik… Fakat 

Bin 1 ada masalları… The Red Weed 
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kahve için başka bir önerim var: Socialist Pig 
Coffeehouse… Bu da benden ufak bir kopya size :) 

 

 

 

 

 

 

 

Bi kere herşeyden önce bina taş… Öyle 3 ahşap 2 
alçıpandan değil film seti gibi… Daha önce söylemiş 
miydim, kendimi filmde gibi hissediyorum diye…  
Ben herkes İngilizce konuşuyo diye sanıyodum  
şimdi farkediyorum, binalardan dolayı da 
olabilir :)))) Taş bina görünce heyecanlanıveriyorum 
işte… Dekorasyonu, tabağı çanağı ve menüsü pek bi 
stil sahibi… İlla ki bi kahve için derim…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E şimdi biz 1000 Islands’ı gezdik deeee,  bi de 
bunun 10 bin’i varmış J))) hemen hedefler arasına 
kattım :) 

Aaa… Maç mı nooldu?  

50 kişi civarındaki Türk taraftarının çılgın 
tezahüratına dayanamayan millilerimiz, muhteşem 
bir maç izlettiler bize…  

3-2 Türkiye kazandı maçı…  

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramı’mızı hakkıyla kutladık…  

Son derece zevkli ve bir o kadar da heyecanlı bir 
maç oldu… E zaten Kanada Milli Takımı da bize 
yabancı değil… Hocaları Glenn Hoag İzmir’de 
Arkas’ın antrenörü; oyunculardan da 3’ü Arkas’taydı 
son iki sezondur. Bu sene de Schmitt gidiyor…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İki milli takıma da katılacakları Avrupa ve Dünya 
Şampiyonalarında başarılar dilerkeeeen  7-8 ve 14-
15 Haziran’da Mississauga Hershey Center’da 
oynanacak olan Dünya Ligi maçlarına biz 
biletlerimizi aldık, sonra demedi demeyin…  

EED 

 

http://Theredboots.blogspot.ca  
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Ayşenur Yıldız  
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Başını kaldırıp aynaya baktı. Sabah sürdüğü ucuz 
bir rimelin gözlerinden akmış izine aldırış etmeden 
bir kez daha çarptı yüzüne bir avuç dolusu suyu. 
Saçlarına da gelen su bozdu fönünü. Kızdı kendine. 
Değer miydi o kadar uğrastığı göz makyajını ve 
saçlarını bozmaya? Dipleri de çıkmış zaten 
saçlarının. Bu hafta kuaforden randevu alabilir 
miydi? Hem şu ortadaki tuvalete giren kadın neden 
hala çıkmadı? Kopardı bir parça kağıt havlu ve 
kurulamaya çalıştı yüzünü. Ucuza kaçmak icin bu 
kadar da sert kağıtlar kullanmak zorundalar mı, 
diye geçirdi içinden. Yüzünü kuruladıktan sonra 
farketti, bozulan sadece göz makyajı değildi.  

Kendi kendine okkalı bir küfür salladıktan sonra 
çıktı dışarı. 40 dakika. Nasıl geçecek o kadar 
zaman? Keşke evde olsaydı, çayını içip, televizyon 
karşısında uzanırken uyuyakalsaydı… Yorgun 
olduğunda eğer evde değilse hep aynı düşü kurardı. 
O an evde olsaydı, hiç de öyle bir şeyin 
olmayacağını kendisi de çok iyi biliyordu da, 
bozmadı…  

Canı bir şey yapmak istemedi, ne mağazalara 
bakmak, ne de gidip bir çay içmek… Kapının 
yanındaki sandalyelerden birine oturdu, cama sırtını 
vererek; 40 dakika sonra bu kapıdan çıkacaktı. Kapı 
her açılıp kapandığında içeri giren soğuk hava içini 
dondurdu. Keşke bir çay alsaydım, içim ısınırdı, diye 
düşündu ama kalkmaya üşendi… Bacaklarını 
birleştirdi, ellerini cebine soktu, boynu da sanki 
hafiften kabanının içine çöktü gibi…  

Başını kaldırdı bir ara. Sağ tarafta kocaman, 
zevksizce süslenmiş, baktığında insanın suratını 
ekşiten bir noel ağacı. Kafam kadar süsler… diye 
düşündü. Böylesine büyük bir ağaç, çok daha güzel, 
çok daha zevkle süslenebilirdi. O pembe ve yeşil 
topları çıkartarak başlamalı işe, çok büyükler. Zaten 
yeşil ağaca yeşil süsler gitmiyor. Uzun süsler 
kalabilir, büyük olmalarına rağmen çirkin 
durmuyorlar. Belki yıldızlar asılabilir, ya da küçük 
hediye paketleri… Işıklar koyulmalı, küçük beyaz 
ışıklar. Işıksız noel ağacı mı olurmuş? Ağacın 
önündeki adam da ona bakıyor sandı herhalde, 
dikmiş gözleri.  

Sol tarafinda 14-15 yaşlarında bir çocuk ve yanında 
da babası diye tahmin ettiği bir adam. Adamın 

elinde iPad. Kaşlarını çatmış, alnı kırış kırış olmuş. 
Sakalı en az 5 günlük, bıyıkları zor seçiliyor. 
Kafasında zaten saç kalmamış, ama görünmeyen 
tüyler olmalı, arada eliyle düzeltiyor. Üstünde kahve 
rengi uzun bir pardesü. Paçaları oturunca 
bileklerinden oldukça yukarı sıyrılmış, laciverte 
çalan bir pantolon, gri çorap ve yere değen 
bağcıklarıyla, çamurdan rengi seçilemeyen 
ayakkabılar. Her kıpırdayışında ağır bir koku 
yayılıyor etrafına. Acaba sandalyesini değiştirse 
ayıp olur muydu? Olurdu tabii.  

Karşı sırada oturan, yüzünden yorgunluk akan 
siyahı farketti çok sonra. 35-40 arası gösteriyordu 
ama bu yabancılar onu yaş konusunda hep 
yanıltıyordu. 35-40 gösteriyorsa, kesin 30-35 
arasıdır, diye düşündü. 2 tane kocaman valiz vardı 
önünde. Elinde laptop çantası, sımsıkı tutmuş. 
Kulaklıkları boynunun iki yanından sarkmış; ya pili 
bitmiştir, ya da dinleyemeyecek kadar yorgundur.  

O da boyle hissediyordu o anda. Müziğe bile 
dayanacak enerjisi yoktu…  

Bir adam geçti önünden; üstünde kalın bir mont 
olmasına rağmen, fazlalık eden tek şey 
kaşkoluymuş gibi çıkartmış, elinde tutuyor, lacivert 
üniformalı görevliye bir şey soruyordu. Kaşkol da 
güzelmiş aslında. Yine aklına o düştü. Onun 
boynundaki kaşkolu düşledi. Kokusu üzerine sinmiş, 
belki bir saç teli düşmüş üzerine. Telefonuna gelen 
mesajla uyandı bu düşten. Yine interneti çok 
kullanmış telefondan, limitini aştığına dair bir uyarı 
mesajıydı gelen. Ondan değil.  

Bir kapı da siyahın oturduğu sandalyelerin 
arkasındaydı. Karşısında iki etine dolgun teyze, bir 
de vücut yapısına bakılırsa aynı kandan olabilecek 
genç bir kız. Her zaman yaptığı gibi yine kendiyle 
karşılaştırdı kızı, Benim kalçalarım da bu kadar 
geniş mi? Kız elindeki buzlu kahve bardağını çöpe 
atmak icin ilerledi. Haddinden fazla yüksek olan 
topuklu çizmeleri ayaklarını ağrıtmış olmalı, 
yürürken her adım atışında o ayağına doğru 
eğiliyordu. Madem yürüyemiyorsun, neden illa 
topuklu giyeceğim diye ısrar ediyorsun? diye geçirdi 
içinden hafiften dalga geçerek. Zaten modeli de 
rengi de uymamış kıyafetine.  

Saçları bembeyaz olmuş, uzun boylu dinç bir amca 
yaklaştı bu gruba. Bir şey konuşmadılar, hepsi 
birlikte kapıya bakmaya devam ettiler.  

Sıkıldı. 10 dakika daha bekleyecek sabrı 
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kalmadı. Karnı da acıktı sanki. Eve gidip akşamdan 
kalan yemekleri ısıtacak, çayını demleyip, 
televizyon karsısında uyuklayacaktı. Belki 
televizyon izlemek yerine sadece müzik açıp, 
öyküsüne devam edecekti.  

Kapı açıldı. 2 tane bücür, teyzelere doğru koştu; biri 
yarı yoldan geri döndü ve kapıda durdu. Beyaz saçlı 
amca seslendi, eliyle de gel işareti yaptı. Çocuk 
gelmedi. Kapıya yaklaştı, ama otomatik kapı sadece 
diğer taraftan açılıyordu. Yüzü düştü çocuğun, sanki 
sevdiğiyle arasına aşılmaz bir duvar örülmüş gibi. 
Amca ve teyzeler hala sesleniyorlar gelsin diye. O 
sırada kapı tekrar açıldı ve uzun boylu, uzun dalgalı 
saçlı, çok şık giyinmiş, genç ve güzel bir kız elinde 
büyük valizlerle çıkıverdi. Onu görünce rahatlayan 
çocuk, teyzelere doğru koştu yine. Kucaklaştılar. 
Genç kız da herkesi birer defa öptü, yarım yamalak 
sarıldı ve hatırlarını sordu.   

Bu olanları ağzının kenarında küçümseyici bir 
gülümsemeyle izledi. Ellerindeki valizlere bakılacak 
olursa uzak bir yerden geliyor olmalıydı bu kız. Bu 
nasıl soğuk bir kucaklaşma? Kendisi olsaydı… Ah, 
keşke kendisi olsaydı elinde valizleriyle ailesine 
kavuşan.  

O uzaktakiydi artık. Geldiğinde şenlikle karşılanan, 
ziyaretleri hep kısacik süren, sonra yine eski 
uzaktakiydi. Kavuşamayandı o.  

Sevmedi burayı. Hiç sevmedi. Son 7 dakikayı 
dışarıda, yağmurun altında bekleyerek geçirmeye 
karar verdi. Makyajı akmış, saçları bozulmuş, kalbi 
durmuş. 
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Toplumumuzun Değerli Üyeleri, 

TORONTO KLASİK TÜRK MUSİKİSİ KOROSU 
1986 yılında Sayın Dr. İlhami Gökçen’in liderliğinde 
birkaç müzikseverin biraraya gelmesiyle kuruldu. 
Zamanla artan ilgi ile gelişen koro verdiği 
konserlerle Türk toplumunun sevgisini kazandı.  
Koromuz Dikran İstanbul, Dr. İlhami Gökçen, Dr. 
İrfan Doğrusöz, Dr. Oğuz Özkan ve Yaşar 
Tanrıkut’un  yönetiminde Kanada, Amerika ve 
Türkiye’de konserler vermiştir. Halen Kemanî 
Dikran İstanbul tarafından yönetilmekte olan ve 40 
civarında üyesi bulunan Toronto Klasik Türk Musikisi 
Korosu çalışmalarını, her yıl Ekim – Haziran ayları 
arasında Pazar günleri sürdürmektedir. 

Koromuzun başlıca amacı – Yurt içindeki müzik 
akımlarının yönü ne şekil alırsa alsın – Toronto’da 
Klasik Türk Musikisi’ni yaşatmak ve onun kendine 
has kurallarını muhafaza ederek bizden sonraki 
nesillere aktarmaktır. Bu nedenle koromuz her 
dönem değişik makamlarda repertuvarlar hazırlayıp 
kendi üyelerine ve yeni katılan üyelere öğretmekte 
ve bu eserleri sazlı ve sözlü olarak icra etmektedir. 
Bütün bu faaliyet ve çalışmalar hiçbir maddi amaç 
gözetilmeden yapılmakta, konserlerden gelen gelir 
ise tamamen ses cihazlarına, salon kirasına ve nota 
masraflarına ayrılmakta, gerektiğinde de bazı 
kuruluşlara bağış yapılmaktadır.  

Koromuz Toronto’daki Türk toplumuna bir kültür 
hizmeti sunmak ve bu müziği sevenleri bir araya 
getirmek amacı ile yoğun çalışma ve hazırlık 
dönemlerini takiben konserler düzenlemektedir. 

Konser programlarının hazırlığı sırasında, siz değerli 
müzikseverleri memnun etmek için her türlü 
inceliğe dikkat edilirken, bu musikinin temel 
kurallarını da muhafaza etmek bizlerin görevidir.   

Musiki bilgisi gözetilmeden, bu müzigi seven ve 
aramıza katılmak isteyen her yaşta yeni üyelere 
koromuzun kapısı her zaman açıktır. Koromuza 
katılmak isteyenler, aşağıdaki kişilerle temasa 
geçebilirler:  
 
Oğuz Özkan: ozkano@rogers.com    
Melek Ökten: okten.melek@gmail.com 
 
Gösterdiğiniz yakın ilgi ve her türlü desteğinize 
teşekkürlerimizi sunarız. 

Saygılarımla,  

Dikran İstanbul 



Özgü Topuz 
ozgu.topuz@gmail.com 

 

 

Geçtiğimiz Mayıs ayı şahsımı yakından ilgilendiren 
önemli sayılacak günler ile doluydu. Bayram 
niteliğinde kutlanan günler herkesin takdirinedir. 
Okuyanlar için bu günleri 1, 3, 12, 19, 29 tarihleri 
doğrultusunda bir hatırlatma yapabilirim. Bu 
günlerin tamamı benim şahsımı kurgular denebilir, 
kabaca ve basitçe. 

Bir genç olarak benden beklenen 19 Mayıs’ın 
önemini vurgulamak ve Nisan sayısında yazdığım 
üzere milli 
bayramlarımızı dünyaya 
tanıtmak konusunda 
nasıl bir görev 
üstlendiğimi yazmak 
olabilir. Bunu ben de çok 
isterdim. Fakat büyük bir 
üzüntüyle belirtmek 
isterim ki şimdiye kadar  
Gençlik ve Spor 
Bayramı’nı kutlamış 
değilim. Genç oldum, 
sporcu oldum ama böylesi bir bayramı kutlama 
şansını yakalayamadım. Benim umudum 
bulunduğum şehirde oturan genç arkadaşlar idi, 
ama çabalarım yetmedi.  

Geçen sene ekim ayında bir etkinlik düzenleyen 
genç gruba cesaret veren ve elinden tutan kişilerin 
yokluğu beni fazlası ile üzdü. Eğer Atlantik’in öbür 
ucundan milli değerlerimizi savunmak istiyorsak, 
böylesi milli bayramlarımızı düzenli ve toplu bir 
şekilde kutlamamız şart. Dikkatimi çeken güç ve 
fikir dengelerinin gidip geldiği Kanada Türk 
toplumunda, belli milli bayramlarımızın ikizleri 
kutlanacağına, odağımızı kutlanmayı bekleyen bir 
19 Mayıs’a çevirmemiz kanımca hiç de kötü bir fikir 
değil. 

Meşaleyi devir alacak gençlerin alt yapılarının eksik 
oluşu ileride beraberinde bir çok sorun getirmekle 

birlikte bilgi, kültür ve görüş alanlarında yeterli 
birikimden yoksun oluşları kendi emelleri 
doğrultusunda yollarına çakıl taşı serecektir. Velev 
ki, Samsun’a bir şans üzeri ayak basan Mustafa 
Kemal başarısız olsaydı, üzerinde çoğumuzun doğup 
büyüdüğü ülke çok daha farklı bir konumda olurdu. 
Boş vakitlerini sosyal medya sitelerinde geçiren 
insanlar eğer şu ana kadar rastlamadıysa, önemli 
bir cumhuriyet tarihçimiz olan Sinan Meydan’ın Gizli 
Tarih programının Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili 
görüntüsünü seyretsin. Belki, Mustafa Kemal’in 
gençlere ve spora verdiği önemin mazisini 
öğrenmek, bizlerin de konuya o hassasiyetle 
yaklaşmasına sebep olabilir. 

Aynı bağlamda bir olaya dikkat çekmek isterim. 
Kağıt üzerinde İngiltere’nin 
hiç bir hükmünün kalmadığı 
Kanada’da; iki asır geçmişte 
yaşayan kraliçelerinin doğum 
günü bizlere milli bayram 
olarak sunuluyor ise, kendi 
ülkemizde Reyhanlı’da 
patlayan bombanın 
simgeliğini yapan bölme 
politikalarının günümüzde 
değerlerimizin 
unutturulmaya çalışılması ve 

başarılması halinde yansıması büyük bir ironiden 
fazlası değildir.  

Toplumda her zaman kullanılan birliktelik kelimesi 
eğer dayanışma ve ortak paylaşım var ise anlam 
kazanır. Paylaşımdan kastım sadece politik ideoloji 
veya para gibi materyal şeyler değil ama daha çok 
kişilerin Kanada’ya gelirken beraberlerinde getirdiği 
pasaportun ve geliş nedenlerinin temelini oluşturan 
bir kaç unsurdur. Bu ortak paylaşımlar üzerinde 
edilen hareket gayet tabii ki başarıya sebep olur.  
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+1000 Turkish Canadians visit Telve’s site every month after it goes 
online.  

www.turkishcanada.org is the most visited Turkish Community website 

Attract the community’s attention with your advertisement.  

 

Telve’s monthly advertisement rates: 

Full page: $50 

Half page: $25 

    1/4 page:  $12.50 

Business Card, 1/8 page: $7.50 

Advertise online with TELVE 
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A N N O U N C E M E N T 

I would like to invite you to visit The Rainbow Cinemas Gallery (01 - 30 June 2013) 
 

I look forward to seeing you during gallery hours. 
 

The Rainbow Cinemas Gallery,  80 Front St. East, Toronto 
 

Gallery hours:  12.30 to 10.00 PM Daily 
 

Best regards, 
Cem Basarir  



Profesör Dr. Mustafa Koç 
Ryerson Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 
Toronto-Kanada 
mkoc@ryerson.ca 
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Cahit Sıtkı Tarancı’nın “Yaş otuz beş! Yolun yarısı 
eder. Dante gibi ortasındayız ömrün” dizelerini pek 
çoklarımız hatırlar. Cahit Sıtkı’nın kitabı 1946’da 
yayınlanmış. En son demografik veriler Cahit 
Sıtkı’nın karamsarlığını dağıtacak gibi. Ortalama 
insan ömrü Kanada’da 83,50 yıl olarak 
hesaplanmış. Tabii hanımlar bu konuda daha 
avantajlı. 2012 için kadınların ortalaması 83, 5 yıl, 
erkeklerinki ise 79,5 yıl olarak hesaplanmış. 
Türkiye’de bu sayı ortalama 75,67 yıl. 2012 
ortalamaları kadınlar için 78,07 yıl, erkekler içinse 
73,29 yıl. Türkiye’de bebek ve beş yaş altı ölüm 
oranlarının bu ortalamada oynadığı rol hesaba 
katılırsa, Türkiye’de de seksenlerinin üstünde 
yaşayan nüfusta ciddi bir artış olduğu söylenebilir. 

Daha genç yaştakilerin bu sayılara bakıp “bize bu 
kadar yaşamak yeter!” deyip kötü alışkanlıklarına 
devam etmeyi düşüneceklerini tahmin 
edebiliyorum. Oysa amaç sadece daha uzun 
yaşamak değil de, uzayan yılları daha anlamlı, daha 
kaliteli değerlendirebilmek olmalı. Uzayan yıllar 
“baby boomer” diye adlandırdığımız İkinci Dünya 
Savaşı sonrası doğan kuşağın başlıca kaygıları 
arasında.  

100 yıl öncesinde sorgulanmayacak sorular, 
‘yaşlandıklarında anne ve babalarımıza kim 
bakacak?’, ‘biz onların yaşına geldiğimizde bize kim 
bakacak?’ soruları “baby boomer”ların aklını meşgul 
ediyor. Elbet bu kaygı sadece demografik 
faktörlerle anlaşılamaz. Olayın sosyal ve politik 
boyutlarını da hesaba katmamız gerek. 1950lerden 
itibaren, modern sanayi toplumlarında geleneksel 
aile düzeninin değiştiğini, insan ilişkilerinde 
bireyciliğin, maddiyatçılığın ve tüketim hastalığının 
egemen olduğunu gözlüyoruz.  Toplumsal 
değerlerdeki bu hızlı değişim, geniş aileden 
çekirdek aile yapısına doğru bir dönüşümle paralel 
giderken, nesiller arası ilişkiler ve sorumluluklar, 
geleneksel aile içi örf ve adetler de değişime 
uğruyor. Boşanma oranlarındaki hızlı artış, tek 
ebeveynli (single parent) ailelerin artışı, göçler, 
nesiller arası ilişkileri ve çocukların ebeveynlerine 
karşı sorumlulukları konusundaki toplumsal 
beklentileri değiştiriyor. Sosyal refah devlet 
modelinin egemen olduğu 1950-1970 döneminde 
kamu kurumları korunmasız çocukların, yaşlıların, 
ve engellilerin evrensel vatandaşlık haklarından 
devlet güvencesinde yararlanmaları için gereken 
önlemleri almaya çalışıyor.  



1980ler sonrası durum değişiyor. Küresel 
ekonominin 1970lerde yaşadığı kriz ve ardından 
ortaya çıkan neo-liberal ideolojinin küresel 
hegemonyası sosyal refah devleti anlayışında ciddi 
bir değişime neden oluyor. Yeniden yapılaşma, 
kemer sıkma, IMF paketleri diye bildiğimiz bir dizi 
reformlarla kamusal kurumların sağladığı sosyal 
programlarda kısıntılara, ve kamu kurumlarının 
özelleştirilmesine neden oluyor. Neo-liberal düzende 
vatandaşlık hakları yerine vergi mükelleflerinin (tax 
payers) ve tüketicilerin ayrıcalıkları ön plana 
geçiyor.  

Neo-liberalizmin küresel zaferi gerek gelişmiş ve az 
gelişmiş ülkeler ve bölgeler, gerekse toplumsal 
sınıflar arasındaki eşitsizliğin alabildiğince artmasına 
neden oluyor. Bu eşitsizlikler daha iyi koşullarda 
yaşamak ya da çalışmak isteyenlerin öncülüğünde 
yeni küresel göçlere yol açıyor. Emekli maaşı ile 
geçinemeyen dar gelirli İngiliz Bitez’e, Marmaris’e 
taşınıyor. Deborah Moggach’ın romanından 
uyarlanan Best Exotic Marigold Hotel (2011) 
filminde olduğu gibi ucuza uzaklarda huzur arıyor 
dar gelirli yaşlılar; kalça protezi için Hindistan’a, 
“root canal” için Meksika’ya gidiyorlar.  Yuva 
sırasında beklemekten bıkanlar, ucuza dadı 
arayanlar çözümü Filipinli dadılarda buluyor. 

İnsan ömrü uzarken, demans, Alzheimer’s, felç gibi 
fiziksel ve zihinsel engellerle yaşama riski de 
artıyor. Yatalak bir aile ferdinin bakımı hiç bir 
zaman kolay değil. Belki geleneksel geniş aile 
ortamında nispeten daha kolaylıkla sağlanabilecek 
insancıl ilgi, her iki eşin de çalıştığı çekirdek aile 
ortamında aile fertleri için büyük bir yük oluyor.  Bu 
yük çoğunlukla da kadınların omuzlarına biniyor. 14 
yıldır felçli annelerine evde bakan bir meslektaşım 
bu süre zarfında bırakın tatili, üç günü geçen 
zorunlu akademik toplantılara dahi 
katılamadıklarından yakınıyor. Bakıcılardan biri 
hastalandığında, ya da işi bıraktığında alternatif 
bulunana kadar kriz yaşanıyor. Bakım için güvenilir, 
müşfik ve tam donanımlı bir kurum bulunamayınca 
aileler paramparça oluyorlar. Bakıcı bulmak kolay 
değil. Güvenilir, sabırlı, eğitimli, bakıcı bulmak çok 
daha zor. Mali gücü yeten aileler emekli hemşire 
veya hastabakıcılarla çalışmayı tercih ediyorlar. Bu 

imkanı olmayanlar, “makul fiyatlara” Gürcü, Özbek, 
veya Moldavya’lı bakıcılar getiren insan 
simsarlarının eline düşüyor. Dil bilmeyen, yol 
bilmeyen insanlara anne babalarını teslim etmek 
zorunda kalıyorlar.  

Türkiye’de Emekli Sandığı ve SSK güvencesi olanlar 
için uzunca bekleme süresi olsa da güvenli ve 
donanımlı servis veren huzur evleri bulunuyor. 
Bunun yanında kâr amaçlı özel bakım evleri de 
artmakta. Bu arada bazı sivil toplum örgütlerinin de 
kurumlarına maddi kaynak sağlamak amacıyla bu 
sektöre girdiğini görüyoruz. Bunlardan biri de 
Darüşşafaka.  

1863 yılında yoksul ve yetim çocukların eğitim-
öğretimine destek olmak amacıyla kurulan 
Darüşşafaka 150 yıldır binlerce çocuğu yetiştirmiş, 
okutmuş ve topluma kazandırmış. 1997’de  artan 
toplumsal talebi de göz önüne alarak, 
Darüşşafaka’da okuyan öğrencilerin eğitimlerine 
kaynak yaratmak için kuruma bağış yapan yaşlılara 
ileri yaşlarında huzurlu ve konforlu bir yaşam 
sağlamayı taahhüt eden “rezidanslar” projesi 
sunuluyor.  Yeni bir bağış ve finans modeli olarak 
ortaya Rezidanslar, İstanbul Yakacık, Maltepe, 
Şenesenevler ve İzmir Urla’da 5 yıldızlı otel 
hizmetini aratmayacak, sağlıklı, güvenli ve her tür 
konforu olan ve katılımcıların istedikleri zaman gelip 
kalabilecekleri müstakil apartman daireleri sağlıyor. 

Urla Rezidans’ın yanında açılan Urla Yaşam,  
Darüşşafaka’nın ileri yaş bakımında yakaladığı 
başarıyı daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor. 
Tek ve çift kişilik oda seçenekleri bulunan Urla 
Yaşam 152 kişilik kapasiteye sahip. Diğer 
huzurevlerinden farklı olarak sakinlerine, 
kendilerine ait odalarda hayatlarını sürdürme 
olanağı tanıyor. Konukların konforu, rahatlığı ve 
ihtiyaçları göz önünde tutularak dekore edilen 
odalarda banyo, mini mutfak ve televizyon 
bulunuyor. Banyolarda kişilerin güvenliği dikkate 
alınarak kaymayan yer karoları ve özel duş sistemi 
kullanılırken, hemen hemen tüm odaların 
balkonundan Özbek yarımadasının temiz çam 
havasını solumak mümkün. Rezidans’dan farklı 
olarak, kısa süreli kalmak da mümkün. Aylık bir 
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ücret tüm yatak, yemek ve bakım hizmetlerini 
karşılıyor.  Üç aylık deneme süresinden sonra uzun 
süreli kalmak isteyen konuklardan Darüşşafaka 
kurumunda bir öğrencinin bir yıllık okul masrafına 
eş değer bir bağış yapmaları isteniyor. 2013 için bu 
rakam bir kez olmak üzere 10 bin TL. Üniversite 
yıllarında tanıdığım pırıl pırıl Daçka’lı (Darüşşafakalı) 
arkadaşlarımı düşündüğümde bunun önemini çok 
daha iyi hissediyorum.  

Toplam 52 kişiye bakım hizmeti verebilen Urla 
Yaşam Özel Bakım Ünitesi, kendi başına yaşamını 
idame ettiremeyen, ileri yaştaki kişilerin bakımına 
çözüm sunuyor. Urla Yaşam web sitesi http://
www.urlayasam.com.tr, ünitenin “alanında uzman 
hekim, hemşire, psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve 
deneyimli yaşlı bakım elemanlarıyla 55 yaş üstü 
Alzheimer, Demans, Parkinson, Paralizi, Pleji gibi 
hastalıklara sahip; Dekübitis tanılı, kolostomili, ağız 
yoluyla gıda alamayan PEG'li ve nazogastrik sondalı 
veya ameliyat sonrası bakıma ihtiyaç duyan 
kişilerin” bakımlarını yaptığını duyuruyor. 

Feministlerin 1960larda popüler yaptığı “personal is 
political” deyimini insan başına gelince anlıyor. 
Yıllardır evinde bakımını yapmaya çalıştığımız 
hastamız için bu konforun artık mümkün olmadığını 
anladığımızda bir çare arıyoruz. Çeşitli alternatifler 
arasında Urla Yaşam bize en uygunu geliyor. Kurum 
müdürü Neval Yıldız psikolog. Bize koşulları, 
karşılaşabileceğimiz zorlukları ve verdikleri 
hizmetleri net ama abartısız bir şekilde anlatırken 
gerçek bir profesyonelle karşı karşıya olduğumuzu 
hissediyoruz. Kurum hekimi Hakkı  Kan bize 
verdikleri sağlık hizmetlerini anlatıyor. Daha sonraki 
sürede kaç kez hastamızın hayatını kurtaran Hakkı 
Bey ve Urla Yaşam ekibinin son ana kadar bizi 
yalnız bırakmayacaklarını sonradan görüyoruz. 
Uzman hemşire ve hasta bakıcıları saatlerce 
izlerken sabırlarını, profesyonel displinlerini ve 
becerilerini hayranlıkla izliyoruz. Yaptıkları hiç kolay 
değil ama ekip çalışmasının önemini, “not for profit” 
hizmetin anlamını, Darüşşafaka isminin ağırlığını 
hastamızı her ziyaret ettiğimizde görüyoruz. 
Şifremizi kullanarak 24 saat istersek internet 
ortamında hastamızı izleyebiliyoruz. Özel Bakım 
Ünitesi’nde kalan tüm konuklara gösterilen 

ihtimamı, her gittiğimizde gözlüyoruz. Özel bakım 
Ünitesi 6 ve 7inci katlarda. Buradaki konuklar 24 
saat doktor ve hemşire kontrolünde. Alt katlarda 
bağımsız yaşayabilenlar kalıyor. Alt kattaki konuklar 
yemeklerini kafeteryada yiyorlar. Yemekler “ 
kurumsal” yemekhane  işi değil. Sağlıklı, lezzetli ve 
ev yemekleri tadında. İyi havalarda koruda 
geziliyor, yemek aralarında çay servisi ve oyun ve 
hobi odaları konuklar arasında sosyal bağları 
sağlamaya yönelik. Haftada bir kaç kez Urla 
merkezine, Urla İskelesine ve İzmir merkeze turlar 
düzenleniyor. Uzaktan gelen ve Urla’da kalacak aile 
üyelerine gündeliği 100 TL’ye üç öğün yemek ve  

 

 

 

 

 

otel hizmeti de veriliyor. Urla İzmir’e 35 kilometre 
mesafede 46 bin nüfuslu şirin bir ilçe. Nobel ödüllü 
şair Yorgo Seferis’in, yazar Necati Cumali’nin 
kasabası Urla. Nefis bağları yeniden nefis şaraplar 
üretmeye başlamış. Urla çarşısı görmeye değer. 
Başka hiç bir şey için olmasa bile Beğendik Abi 
lokantasında her gün değişen Ege yemeklerini, 
Konal Kafe’nin nefis böreklerini, mantısını ve 
tatlılarını tatmak, Serap hanımın misafirperverliğini 
görmek için bile Urla’ya gitmeye değer.  Urla 
İskelesinde bir çay içmek, antik Klozmenoi kentinin 
kalıntılarını izlemek, Urla ot festivaline katılmak, 
Kadın Üretici Pazarı’nda alış veriş etmek, Özbek 
yarımadasında kaybolmak içinizi yaşam sevgisiyle 
doldurmaya yeter. 

Kimbilir bir gün, Kanada’da da, içinde kendi 
çocuklarımızın hizmet ettiği, sevgi dolu, ilgi dolu bir 
bakım evi, kafamızı meşgul eden, “bakıma muhtaç 
yaşlılarımıza kim bakar?”, “ileride bize kim bakar?” 
sorularına cevap olacak. Ama acilen bir çözüm 
arayanlara Urla Yaşam’ı, Urla’da yaşamı hararetle 
tavsiye ederim.  
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Dr. Haluk Özçelik  
halukozce@yahoo.com  
 

 

Değerli Dostlar, Merhaba 

Güzel anlarımızın tatsız ortağı, başımızın derdi, 
günlük yaşamımızın davetsiz misafiridir o… Bazan 
aniden çıkagelir, bazan da önceden kendini 
hissettirir ben geliyorum der. Bütün gününüzü zehir 
ettiği de olur. Bu sevimsiz yaramaz, tahmin 
edebileceğiniz gibi ağrı hazretleridir. 

Modern yaşam birçok anlamda insanların gündelik 
yaşantısını kolaylaştırırken diğer taraftan da bazı 
sorunlarla daha sık karşılaşmamıza neden 
olmaktadır. İşyerlerimizde, bürolarda çoğunlukla 
hareketsiz bir pozisyonda, bilgisayar ekranlarının 
önünde bulunmak zorundayız. Çalışma yaşamımızın 
bir tür dayatması olan bu hareketsizliğin de 
birtakım olumsuz sonuçları oluyor pek tabii. 
Faturayı uzunca bir süre ödemek zorunda 
kalabiliyoruz. Bunların başında ağrı geliyor.  

Ağrıların tümünü iki gruba ayırarak inceleyebiliriz: 
Akut ve kronik ağrılar. Akut olanlar vücudumuzun 
herhangi bir yerinde doku üzerindeki basınç ve 
hasara paralel olarak hemen ortaya çıkar ve 
keyfimizi kaçırır, yaşamımızı altüst edebilir. Diş, 
baş, göz, kulak ağrıları çoğunlukla bu türdendir. 
Bazan komşu bölgelere yayılırlar ve ilgisiz noktalara 
yansıyabilirler, öyle ki ağrının başlangıç yerini 
bulamadığımız bile olabilir. 

Kronik ağrılar bir başlayagörsünler, günlerce, 
haftalarca devam edebilir, çaışma yaşamımızı 
bozar, keyfimizi kaçırabilirler. Bedensel hasarlar ve 
psikolojik nedenler ortadan kalksa bile çok uzun 
sürebilirler.  

Şimdi biraz hangi işkollarında hangi bölgelerimize 
yaygın olarak bu sevimsiz yaramaz gelip oturuyor, 
bir bakalım: 

Boyun ağrıları ve getirdiği sorunlardan (tutulma, 
sertlik, kasılma gibi) daha çok ofis çalışanları, 

bilgisayar kullanıcıları, telefon operatörleri, 
sekreterler ve teknisyenler şikayetçidirler. 
Meslekleri gereği uzun süreli sabit pozisyonlarda 
çalışmak, boynumuzdaki kas gruplarında 
yorulmalara, zorlanmalara sebep olur. İhmal eder 
ve üstüne gitmezsek ağrı kalıcı hale gelebilir, 
uyuşma, karıncalanma, ve güçsüzlüğe neden olur. 
Ondan sonra da ayıkla pirincin taşını. Artık küçük 
darbeler bile hasara sebep olurlar. 

Bu nedenle diyorum ki: biraz ara verin işinize, 
bulunduğunuz odanın penceresini açın, 
(açılabiliyorsa tabii) derin bir nefes alın ve 3 - 5 
dakika şu bahar havasını soluyun lütfen ! Ayrıca 
uzun yolculuklara çıkıyorsanız boyun korsesi 
kullanmaya çalışın.  Uyurken çok yastık 
kullanmayın, boyun eğiminizi destekleyen yastık 
çeşitlerini tercih edin. Bir de telefon ahizesini 
boynunuza sıkıştırmayın, kanapede uyuyakalmak-
tan kaçının. 

Gelelim omuz ağrılarına,  

Ağır çantalar taşımak, kolları sürekli yazı yazma 
pozisyonunda tutmak, ayakta durma sırasında 
vücudun bir tarafına fazla eğilmek omuzda, sırtta ve 
kürek kemiği bölgesinde ağrılar ve kasılmalar 
oluşmasına neden olur. Bunlardan korunmak için 
kollarımızı iki yana doğru iyice açarak bu hareketi 
10 - 12 kez tekrarlamak uygun olur. Çalıştığınız 
yerde ellerinizi birleştirerek başınızın hizasına ve 
sonra da sırtınıza doğru ilerletmeye çalışın. Bunu 
günde birkaç kez tekrarlamak iyi gelecektir. Ağır 
çantaları da uzun süre aynı elde taşımamaya 
çalışın.  

Bel ağrıları da çalışanlarda en sık rastlanan 
sorunların başındadır. Mesleki risk faktörleri içinde 
sürekli ağır yükler taşımak zorunda kalmak, 
titreşimlerin yoğun olduğu ortamlarda çalışmak, az 
hareket  etmek gibi durumlar sayılabilir. Hemşireler 
ve sağlık çalışanları, ev hanımları, temizlik 
görevlileri de bu gruba girmekte. İşin can alıcı 
noktası, bel hareketlerinin kısıtlı olması ve bel 
kaslarının yapısal olarak güçsüz olduğu durumlar.  

Bu durumda neler yapmamız gerekir? Öncelikle 
patronu arayıp konuşun bakalım, koltukların 
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oturma yüksekliklerini adam gibi ayarlasın bir, öyle 
yüksek yerlere tünemek zorunda bırakmasın sizi.  
Bir de belinizin arkasını ufak yastıklarla 
desteklemeniz için biraz kesenin ağzını açsın artık.  
Aman ha yerden bir şey almanız gerekiyorsa sakın 
belinizden eğilmeyin; dizlerinizi kıvırarak tüm 
gövdenizle bu eşyaya yaklaşın, olur mu? Bu eşyayı 
kuvvetle itmekten ve çekmekten de mutlaka 

kaçının. 

Gelecek ay sanal ortamda ne mucize pazarlamaları 
yapıyorlar ona bir bakacağız müsaadelerinizle.. 
Haydi sağlıcakla kalın. 

Dr. Haluk Özçelik    
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GALLERY HITTITE 
 

invites you to 

Celebrate the opening of 

MARIO PARISELLI: 

RETROSPECTIVE ART EXHIBITION 

A solo show  

Opening Day: Saturday May 25, from 12 to 6:00 pm 

Show runs from May 25 to June 15, 2013 

 The artist will be in attendance Saturday May 25, 2013 

For an online viewing, please visit the artist website 

www.mariopariselli.com 

A N N O U N C E M E N T 



Prof. Dr. Ozay Mehmet  

Senior Fellow & Professor Emeritus of 
International Affairs,Carleton University, 
Ottawa, Ont., CANADA 

 

This brand new initiative will be a first in Canada. 
The project is a visionary partnership between the 
Council of Turkish Canadians (CTC), the Turkish 
Embassy, Ottawa, and the University. 

It aims to create a Center in Modern Turkish 
Studies, focused on Turkey since 1923 when the 
Turkish Republic was established under the 
leadership of Mustafa Kemal Ataturk.  The overall 
objective is to increase and enhance Canadian 
understanding of Turkey and to train future 
academic and professional leaders knowledgeable 
on Turkish affairs.  

At the moment the project is only an initiative, 
spearheading on two specific activities: fund-raising 
and academic out-reach program development.  

Modern Turkish Studies at Carleton will be 
externally funded. There are two major sponsors in 
partnership with the University: (1) The Turkish 
Government and (2) CTC.  A year ago, a 
Memorandum of Understanding (MOU) was signed 
between the University and CTC launching the 
initiative. The MOU is for 18 months during which 
sponsors and the University can develop 
cooperatively Modern Turkish Studies at Carleton 
University.  

The Turkish Government has pledged a major 
contribution of $3 million and CTC hopes to raise 
from Canadian donations further $2 million in the 
next five years. In addition, individual as well as 
corporate donations are welcome in Canada, 
Turkey, USA and other sources who share and 
support Modern Turkish Studies. Contributions and 
donations are tax-exempt under Canadian income 
tax. The University enters into donation agreement 
with donors, undertaking to use funds in line with 
donors’ expectations. 

During the last year, I have worked, on a purely 
voluntary basis, as Senior Fellow helping the 
sponsors and the University design and implement 
academic and out-reach activities and fund-raising. 
A brochure has been produced explaining the scope 
and content of Modern Turkish Studies and a 
campaign launched for fund-raising.   

On 7 March 2013, in cooperation with the Turkish 
embassy in Ottawa and CTC, a one-day Workshop 
was organized on Canada-Turkey-Azerbaijan 
Cooperation in the field of Energy Politics and 
Security. Turkish and Azeri Ambassadors made 
keynote presentations and several experts from 
Canada, Turkey as well as academics delivered 
papers on energy pipelines, geopolitics of oil and 
gas and energy security. The Workshop attracted 
over 60 participants from business, official and 
diplomatic communities.  

Right now, donations are being sought from 
individuals, corporations and well wishers who 
share with us the vision that this is a significant and 
worthwhile project. 

For further information and for donation guidelines, 
please contact Prof. Ozay Mehmet, 
mehmet5010@rogers.com  
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Turkish Ancestry on Canada’s land... 

Emre Yurga 
emreyurga@me.com 

 

Our Magazine’s editor Evnur Taran called 
me in early May, lively as usual, and transferred 
her enthusiasm to me regarding information that I 
found extremely exciting.  

She happily informed me that the Turkish 
community is the first immigrant Muslim 
community that settled in Canada. She was quite 
excited about the news at the time but had limited 
further information. Also, I did not know about this 
and found it completely surprising!  

Immediately, the following day, we went to 
Brantford to do further investigation about the 
news and to meet with the people who have been 
executing this project. We learned that the project 
involves the conduct of research, construction of a 
monument and preparation of a documentary.  This 
project aims not just to do research proclaiming the 
early existence of the Turkish Canadian community 
but also to acknowledge of its role in the Canadian 
fabric. In addition, the monument will highlight the 
historical facts and mistreatments in Canada 
experienced by the early Turkish community during 
First World War.  

The Telve Team was quite broadly populated; 
Hasan Dincer and Metin Guler were present at that 
meeting in addition to Evnur Taran and myself. We 
met with the researcher and a Brantford Team who  
had volunteered eagerly for this project along with  
city officials. They told us that Consul General of 
Turkey in Toronto had visited prior to our visit, to 
talk with the Branford mayor and the city officials.   
  
Interestingly, we met in a church where the first 
Armenian settlers congregated at the beginning of 
the 20th century, and which is still in use by the 
Armenian community. It was a very informative 
and constructive meeting. We were very happy 
about the meeting and were thrilled with the 
hospitality we received, indeed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* The Brantford Team provided us some photos of 
the remains of the so-called “Turkish Lot” in a 
Christian Cemetery. Photos were taken during 
winter, at which time the cemetery was covered by 
snow.  We were curious to see how it looked in the 
spring, and therefore, we went to the cemetery to 
take more photos. Actually, after two hours of drive 
up to Brantford, it would be silly not to go to the 
“Turkish Lot “to see the gravestones in person and 
not being offered our” “Duas” for our Ottoman 
Ancestors’ souls.  

In addition, during our visit to the cemetery, the 
Telve Team mumbled about funerals within our 
community. Currently many people are being 
shipped to Turkey to be buried after decades of 
living and working in Canada. Acknowledging the 
longevity of the Turkish community in Canada 

Courtesy of Historian William Darfler  
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may increase the likelihood that our families may 
bury their loved ones in this country.  

I am personally grateful to the Brantford Team. 
They have given much personal time and 
tremendous effort to realize this project not just to 
contribute to their City’s history; they also wanted 
to contribute to our Turkish Canadians’ history. 
Through this project, they want to celebrate their 
City’s diversity. After the meeting we came to know 
that Brantford is one of the first and remains one of 
the most diverse cities in the Canadian History. 
This was the case specifically during the beginning 
of the 20th century due to the manufacturing 
industry based there. Many immigrants went there 
to work in the factories.  

While I believe there may be some unsubstantiated 
points in the research, overall the research is still in 
progress and the researchers are open to any 
constructive input. As I may have said before, my 
only concern would be the religious identities of 
these people who came to Brantford and put into 
these holocaust-like immigrant camps during the 
First World War, because of bogus allegations.  It is 
common knowledge in Turkey that you cannot 
understand or know either people’s race or their 
religious identities from their names alone. In other 
words, if your name is Hasan, Suleyman, Ali or 
Huseyin, having these names does not make you 
either Kurdish or Aleve. In my opinion, as a Turkish 
Canadian community, we should applaud these 

constructive efforts and should embrace our 
Ancestors who were persecuted by the Canadian 
government during the First World War and, further 
we should reconcile with our own history as Turkish 
Canadians.  

During the meeting, we were told that Brantford 
Team overcame tremendous amount of political 
pressure from the Armenian community. I would 
like to offer my, most sincere and deepest 
gratitude to the Brantford research Team and the 
people of Brantford for their courage to conduct 
such an important project for our community. I 
personally thank you very much for your time and 
efforts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

* The Brantford Team: Marc Laferriere, William 
Darfler, Nicole Drake, Rob Adlam, Uddin Sabih 

Turkish Ancestry on Canada’s land... 

From left: Emre Yurga -  Rob Adlam - Metin Güler -  Hasan Dinçer 

Courtesy of Rob Adlam 

Courtesy of Rob Adlam 
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Jerry Copuroglu, TEP, CGA 
jerry@jcprofessional.com 
 
 

Uzun yıllar bu mesleğin içinde bulunan bir 
profesyonel olarak, beceri ve kişilik uyumsuzluğu 
içinde olan pek çok ortaklıklar gözlemledim. Daha 
geçen ay, yıllardır birlikte olan ve kişilik farklılıkları 
yüzünden nasıl bu kadar uzun süre birlikte 
olabildiklerini hep merak ettiğim, mali açıdan 
başarılı bir iş ortaklığının, kişilik ve ailevi sorunların 
araya girmesiyle nasıl sona erdiğini üzülerek 
gözlemledim. Bu ay sizlerle bir iş ortağı seçerken 
dikkate almanız gereken bazı 
konuları konuşacağız. 
 
Bir iş ortağı seçimi eş seçmeye 
benzer. Ortaklar önceden uzun 
yıllar birbirini tanıyor olsalar bile 
ve hatta aralarında akrabalık 
bağları dahi olsa zaman içinde bu 
kişiler birbirlerinin iş anlayışlarını 
daha iyi ancak tanırlar, değerleri 
ve beklentilerinin senkronize 
olduğundan emin olmak isterler. En uygun ortaklık 
senaryosu, potansiyel iş ortaklarının ortaklık kararı 
almadan önce, birlikte çalışmış olmalarıyla ya da 
geçmişte tedarikçi / satıcı ilişkisi olan kişilerin 
birlikte çalışma amacıyla biraraya gelmesiyle oluşan 
ortaklıklardır. Ancak, bu durumlarda bile her zaman 
gelecekteki olası zaaflar önceden görülemez. Daha 
az ideal durumlarda, iş ortakları satış veya pazar 
sağlamak amacıyla “fırsat bu fırsat” deyip önlerine 
açılan küçük bir pencereden aceleyle girerek ve acil 
bir finansman çözümü düzenleyerek birlikte bir 
maceraya atılır. Bu durumlarda, bazen geleceğe 
dönük uzun vadeli bir plan bile yapmak mümkün 
olmayabilir. 
 
Ortaklığı Tamamlayıcı Beceriler 
 
Birçok iş üç beceri seti gerektirir: 
 
• Mali güvence, 
• Ürün veya hizmet, 
• Satış / pazarlama 
 
Bazı işyerleri sadece mali danışmanlarına güvenip, 
mali konuları tamamen onların yönetmesini 
isteyebilirler ve bu konuda fazla bilgi sahibi 
olmadan da başarılı olabilirler, ama sonuçta, en 

küçük işletmelerin bile bütçe yapmak, gelecekle 
ilgili planlar ve tahminlerde bulunmak veya sayıları 
analiz edebilmek için güçlü yetenekleri olan 
ortakları bünyelerinde bulundurması gerekebilir. 
Ürün odaklı işlerde ise, ürün oluşturmak ya da 
üretim departmanında çalıştırmak için bu konuda 
bilgi ve becerisi olan bir ortağa ihtiyaç vardır. Bazen 
bu beceri seti mali beceriyi de içerir. Son olarak, 
ürün satmak için bir ortağa ihtiyaç olabilir. Bu 
beceri genellikle mali ve üretim yeteneği ve bilgisi 
olmayan kişilerde olan bir niteliktir. Gerçek şu ki, 
bir iş kurma ve başlama aşamasında, genellikle 
sadece bu beceri setlerinden ikisine sahip olmak 
çok önemlidir. Böylece, bir kişi bu boşluğu 

doldururken mali kısmı veya satış 
kısmı için profesyonel yardım 
gerekebilir ve alınabilir. 
 
Küçük bir işletme olarak, 
ortakların tamamlayıcı becerilere 
sahip olması hayatı önem 
taşımaktadır. Eğer ortakların 
hepsinde birbirinin kopyası aynı 
beceri setleri mevcutsa , baştan 
işinizi zora sokuyor olabilirsiniz. 

Üretim veya finansal konularda uzman iki ortağın 
genellikle yeni bir şirket geliştirebilmek için çok zor 
bir zaman sürecinden geçtiği sık görünen bir 
durumdur. 
 
Ortaklık içinde Roller 
 
Şirket içinde rollerin tanımlanması daha çok 
tamamlayıcı beceri setlerinin sağlanması ile ilgilidir. 
Tanımlı roller kesin sınırlar oluşturmakta yardımcı 
olduğu gibi sorumluluk alanlarını da sınırlar ve 
ortakların kendi becerilerinden başka bir alana 
burunlarını sokmasını engeller. Bir iş ortaklığı 
basında rollerin tanımlanması ortakların sadece 
uzmanlık alanlarıyla ilgili konulardan sorumlu 
olmasını sağlar. 
 
Ortağınızı ne kadar iyi biliyorsunuz? 
 
Ortaklar her ne kadar da geçmişte birbirlerini biliyor 
ve tanıyorlarsa da gelecekteki sağlıklı bir ilişki için, 
hem iş hem de karakter konusunda bir ön 
araştırma yapmak çok önemlidir. Bir zaman sonra 
bozulan birçok ortaklıkta, daha sonradan yapılan 
araştırmalarda ayrılan ortakların başka yerlerde de 
benzer sorunlarının olduğu daha sonra 
anlaşılmıştır. Dolayısıyla, anlaşmaya varmadan 

ORTAK ARANIYOR TelVergi 
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önce potansiyel ortaklarınız hakkında kendisinin 
temasının olduğu iş veya sanayi alanında kendisini 
tanıyan insanlarla konuşmak yarar getirecektir. 
 
Ortağınızın Bağlantıları var mı? 
 
Sanayi içinde güçlü bir ağ veya bağlantıları olan bir 
ortakla ortaklık yapmak her zaman için yararlı 
olacaktır. Güçlü bir ağı olan bir ortak çok hızlı bir 
şekilde yeni iş kapıları açabilir. Ancak, dikkat 
edilmesi gereken bir konu, size kendisiyle birlikte 
birçok müşteri getireceğini vaad eden bir potansiyel 
ortağın çoğu zaman yanılabileceğidir. Müşterilerin 
kendi işine başlamak için, çalıştığı işinden ayrılan 
bir elemanı mutlaka takip edeceği kesin değildir. Bu 
konuda yanılan birçok tanıdıklarım olmuştur. Size  
müşterilerinin kendisini takip edeceği vaadini veren 
potansiyel ortaklar için dikkatli olmanızı öneririm. 
Bu onların suçu olmayabilir, ama müşteriler 
genellikle yeni bir iş tedarikçiler, danışmanlar vb 
değiştirmeden önce onların kararlı olduğundan 
emin olmak için beklemek isterler. Bazı müşteriler 
yıllardır alışık oldukları firmaları, her ne kadar da 
ayrılan kişiye kendilerini yakın hissediyorlarsa da 
bırakmak istemezler. 
 
Ortak Vizyon ve Değerler 
 
İş ortaklarının aynı başlangıç vizyon ve değerleri 
paylaşmaları ortaklığın sağlıklı olmasında hayati 
önem taşımaktadır. Oybirliği mevcut olmadığı 
zaman, iş parçalanması olabilir ve ortaklık hızlı bir 
şekilde işlevsiz hale gelir. Bu ortaklar sonuçta aynı 
vizyona sahip ve her şey üzerinde mutlak 
anlaşmaya devam etmeliler demek değildir, ama en 
azından başlangıçta fikir birliği olmalıdır. Buna ek 
olarak, iş ortaklarının benzer temel değerleri 
olmalıdır. 
 
Eşit sorumluluğun önemi 
 
Bazı ortaklıklarda sessiz bir ortak ya da bir yatırımcı 
olduğu durumlar da olabilir, ama tipik bir ortaklıkta 
eğer iki ya da üç kişi güç birliği yapıyorlarsa,eşit 
değer ve iş paylaşımı yapılması ve herkesin eşit 
oranda nakit veya teknoloji olarak katkıda 
bulunması esastır. Ayrıca, tüm ortakların alınan 
kararların her zaman iş yararına uygulanacağından 
emin olabilmeleri için mevcut mali kaynakları 
minimum düzeyde de olsa hazır bulundurmaları çok 
önemlidir. 
 

Hissedar anlaşmaları ve Karar alımı 
 
Birçok yeni iş sahibi işin başlangıcındaki maliyetleri 
düşürmek için ‘hissedarlar anlaşması’ hazırlanması 
bölümünü atlar. Bu durum oldukça risklidir. Eğer 
parasal kaygılar nedeniyle başlangıçta hissedar 
anlaşmasından vazgeçmek zaruri ise, en kısa 
sürede veya iş istikrarlı koşullara ulaştığında, bir 
hissedar anlaşması hazırlanmalı ve uygulamaya 
geçilmelidir. Bu konuda bazı anahtar terimler 
hazırlanacağı için bu anlaşmanın bir avukat 
tarafından hazırlanması önem arzetmektedir. 
 
Bir iş ortağı seçerken dikkate alınması gereken 
birçok diğer konular da vardır. 
 
Eğer başarılı bir durum tespitinde bulunup, 
elinizden geldiği kadar, birçok konuda karşılıklı 
olarak önceden plan yapabilir ve potansiyel ortak 
(lar) ile yukarıdaki sorunların önceden tartışır ve 
konuşursanız uzun süreli bir ortaklık yapmak ve 
birlikte başarılı olmak için çok daha yüksek bir 
şansınız olacaktır. 
 
Her zaman olduğu gibi tüm okuyanlara bol kazançlı 
ve az vergili günler dilerim. 
 
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı yazarın 
konuyla ilgili kişisel derlemeleri ve genel 
görüşleri/yorumları olup, tüm hakları yazara 
aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısının 
tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. 
Ancak alıntılanan köşe yazısının bir bölümü, 
alıntılanan köşe yazısına aktif link verilerek 
kullanılabilir. 
 
http://www.jcprofessional.com/home.html 
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Zeynep Merve İşeri  

 

 

University of Toronto'nun en büyük öğrenci grubu 
Turkish Students Society (TSS) olarak "Baba Beni 
Okula Gönder" kampanyasına bağış toplamak üzere 
3 Mayıs 2013 tarihinde Toronto’da Zeitoun 
restoranda bir yemek düzenledik. Bu kampanya 
Türkiye’de ekonomik yetersizlik ve aile baskısı gibi 
nedenlerle okulla bağlantısını koparmak zorunda 
kalmış kız öğrencileri yeniden okula kazandımayı 
amaçlayan bir çalışmadır.  

Bu konu ile ilgili çalışmalarımıza geçen sene Turkish 
Engineering Association (TEA) adıyla başlayıp, 
gördüğümüz talebi göz önünde bulundurarak daha 
kapsamlı bir kitleye hitap etmek üzere grubumuzun 
adını Turkish Students Society olarak değiştirdik. 
Yeni ismimizle verdiğimiz ilk organizasyonumuzda 2 
kız öğrenciyi bir sene okutacak kadar para 
toplamayı başardık. Türkler kadar yabancıların da 
aktif olduğu gecede Türk yemekleri eşliğinde 
grubun amacını hem Türkçe hem İngilizce olarak 
anlattık. Yönetim kurulu olarak (Ulaş Can Kozbe, 
Semra Eylül Sevi, Cem Bal, Merve İşeri, Ceren 
Akdeniz, Can Saçkan ve Tuna Tali) geceyi 
düzenleme sebebimizi ve amacımızı şu şekilde 
açıklıyoruz: "Bizler, Kanada’nın en iyi 
üniversitesinde, ve hatta dünyanın sayılı 
üniversitelerinden birinde okuyan Türk öğrenciler 
olarak Türkiye’de bu fırsatı bulamayan bir çok 
öğrenci olduğunun farkındayız.  

Bu farkındalığı çevremize yaymak ve çevremizi bu 
kampanyaya katkıda bulunmaya davet etmek üzere 
Turkish Students Society olarak böyle bir bağış 
gecesi düzenlemeye karar verdik." Bu bağış 
gecesini her sene düzenleyerek, bu kızlarımızın 
eğitim masraflarına devamlı bir şekilde katkıda 
bulunmayı hedefliyoruz. Bunun yanında yemeği 
özellikle bir Türk restoranında düzenledik.  

TSS’nin en genel amacı Türk kültürünü yabancılara 
tanıtmak olduğundan ilk adımımızı Türk mutfağını 
tanıtarak bu gecede atmış olduk. Davetten habersiz 
restorana gelmiş olan müşterilerin de ilgisini çeken 
bağış etkinliğimiz tüm katılımcıların memnuniyetiyle 
sonuçlanırken, yeterli bağışın toplanmasıyla da hep 
birlikte başarılı bir organizasyona imza atmış 
olmanın mutluluğunu yaşadık. 
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“Baba Beni Okula Gönder"  
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Zeynep Merve İşeri, liseyi İstanbul’da Notre Dame de Sion lisesinde başarıyla tamamladıktan sonra 
University of Toronto’da (U of T) üniversite öğrenimini görmeye hak kazandı. Önümüzdeki dönem üçüncü 
senesine başlayacak olan Merve’nin anadalı Book and Media Studies. Aynı zamanda yabancı dillere de 
ilgisi olan Merve, bu yeteneğini Fransızca ve İspanyolca olarak yaptığı yandal çalışmalarıyla da 
geliştiriyor. Ayrıca, sportif ve sosyal açıdan da aktif bir öğrenci olan Merve, ÜofT’nin New College 
takımında basketbol oynamakta ve Turkish Students Society’de başkan yardımcısı olarak görev 
yapmaktadır. 

Zeynep Merve İşeri’ni Tanıyalım 

The BIO World Congress on Industrial Biotechnology is the world’s largest industrial biotechnology event for business 
leaders, investors and policy makers in biofuels, biobased products, and renewable chemicals. 

Date: June 16-19, 2013 
Location: Montreal, Canada 

For info: http://www.bio.org/events/conferences/world-congress 

A N N O U N C E M E N T 
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New Brunswick (NB) 

Baş Şehri Fredericton 
En Büyük Şehri Saint John 
Resmi Dil Ingilizce ve Fransizca  
Konfederasyona girişi 1 Temmuz 1867 (ON, QC  ve NS ile 1inci) 
Yüzölçümü Alan 72,908 km2 (11inci) 
Kanada’ya olan oranı 9,984,670 km2  nin % 0.7’si 
Nüfus (2010) 751,273 (8inci) 

Quebec’deki son günümüz tırmanış açısından bayağı zorlu bir gündü. Kamp yerine son tırmanış çok dik 
ve uzundu ve hiç bitmeyecek gibi görünüyordu. Fakat sonunda bunu başarıp kampa varabilmiştik, hatta 
kaza yapan genç grubumuz bile gece geç saatte kampa gelebilmişlerdi. 

Bugün tüm o tırmanışların acısını çıkarma günüydü. Gaspe yarımadasının kuzey yakasındaki en yüksek 
noktadan güneye New Brunswick’e doğru Matapedia nehrini takip ederek iniş yapacaktık. Gerçekten de 
Keith ve James ile üçümüz beraber çok eğlenceli bir yolculuk yaptık. Yolda 1909’da yapılmış üstü ve 
yanları kapalı ahşap bir köprüden (Pont Heppel) geçtik. Yine büyük tahta sandalyelerde oturduk. 

Nihayet New Brunswick sınırına geldik. New Brunswick eyaleti Acadian’ların çok yoğun olduğu bir eyalet, 
o yüzden sınırlarında hem Kanada hem Eyalet hem de Acadian bayrakları dalgalanıyor. 
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New Brunswick’deki ilk gecemiz gökgürültülü ve çok yağmurlu geçti. Sabah çadırlarımızı ıslak olarak 
kaldırmak zorunda kaldık. Yol boyunca da hep yağmur altında sürdük fakat şansımıza kampa varır 
varmaz yağmur durdu ve güneş çıktı. Tabii bundan istifade ederek ıslak çadırımı açtım ve boş bulduğum 
bir alana serdim. Kuvvetli güneş on dakika içinde çadırımı kuruttu. Fakat kamp sahibi sağolsun tüm 
bisikletçilerin sırıl sıklam gelişlerini görerek kampın spor salonunu bize açtı ve gece orada kalabileceğimizi 
söyledi. Ben de her ne kadar çadırımı kuruttuysam da kapalı ve sıcak bir yerde kalmayı tercih ettim. 
Yatmadan önce de hem çamaşır yıkadım, hem de bisikletimi bir sonraki güne hazırlamak için iyice bir 
temizleyip zincirimi yağladım. Sabah kalktığımızda güneş tüm gücüyle parlıyordu ve herkes 
Northumberland Strait’e karşı oturup parlak güneşle kahvaltısının tadını çıkardı. 

Bugünkü yol haritamizda ve verilen bilgilerde çok yüksek olan ve yükseklikle sorunları olanlara tavsiye 
edilmeyen Miramishi köprüsünden bahsediliyordu. Alternatif olarak 18 km’lik bir yan yol ile daha alçak bir 
köprüden geçilebileceğinden de söz ediliyordu. 

Bugün yine Keith ile beraber sürüyorduk. Onun herhangi bir sorunu yoktu fakat benim yükseklik korkum 
olduğundan bayağı bir endişem vardı. Sonunda anlaştık, Keith önden ben de hemen arkasından 
gidecektim hiç sağa sola bakmadan köprüyü geçecektim. Miramishi Köprüsü bayağı yüksek, altındaki 
nehrin suyu kapkara ve köprü üzerinde bir gidiş, bir geliş şeridi olan dar bir yolu var. Yaya kaldırımı ise 
bir metreden fazla geniş değil. 

‘Bismillah’ çekip Keith önde ben arkada girdik köprüye. Gözümün ucuyla bir iki metre önümde giden 
Keith’in bisikletinin arka tekerleğini takip ediyordum ki daha yolun beşte birine gelmeden bazı 
konuşmalar duydum ve birden Keith’in durduğunu farketim. Hemen asıldım frenlere ve güç bela durdum. 
Meğer bizim gittiğimiz yönde karşıdan üç yaya geliyormuş. Keith de durup onlarla sohbete başlamış. Bir 
iki dakika sonra yayalara müsaade ettik ve geçtiler. Keith de yoluna devam etmeye başladı ve gözden 
kayboldu. Ben ise olduğum yerde taş gibi kaskatı kesildim kaldım. Ne ileriye ne de geriye  
gidebiliyordum. Gözümün ucuyla aşağıya baktım ve çok kötü içim çekildi. Önümde iki şık vardı. Ya 
yenilgiyi kabul edip ve EFİ statümü kaybedip, bisikletimi geri çevirip elimle iterek köprüden geri 
dönecektim ve 18 km’lik yan yolu alıp alçak köprüden geçecektim, ya da yiğitliğe leke sürdürmeden 
bastırıp geçecektim Miramishi köprüsünü. Yalnız şayet bu şıkkı seçersem başka bir sorun daha vardı. 
Olduğum yerde yokuş yukarı dar kaldırımda bisikleti nasıl başlatacaktım. Kaldırım yoldan aşağı yukarı 
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bir 30 cm. kadar yüksekti. Kaldırımda bisikletin üstündeyken köprünün korkuluğundan daha yüksek 
duruyordum. Bir iki sağa sola falso yaparsam bu ya beni solumdan hızla gelen arabaların üstüne, ya da 
sağda köprünün korkuluğunun üstünden aşağıdaki nehire atabilirdi. Soğuk soğuk terler dökmeye 
başladım. Tek çarem ileriye doğru gitmekti fakat bunu yayan olarak değil de bisikletimin üzerinde 
yapmak istiyordum. O yüzden gözlüğüme takılı olan küçük dikiz aynamdan bir müddet arkadan gelen 
arabaları seyrettim, uzunca bir aralık yakalayınca bisikletimi kaldırımdan hemen yola indirdim ve var 
gücümle pedallara basmaya başladım. Öyle bir bastım ki yüreğim ağzımdan fırlayacak gibi oldu. Fakat 
kısa bir müddet sonra köprünün zirvesine eriştim ve oradan da öbür tarafa aşağı doğru tüm gücümle ve 
büyük bir süratle bastırdım. Köprünün karaya bağlandığı yere vardığımda öyle bir zafer narası attım ki 
beni yolun kenarında bekleyen Keith neye uğradığını şaşırdı. Bu zaferi önümüze çıkan bir restoranda Fish 
and Chips ve soğuk bir bira ile kutladık.   

New Brunswick aynı zamanda istakozlarıyla da çok meşhur olduğundan bu akşamki menümüz’de istakoz 
ve şarap var. Heryerde istakoz yakalamak için kullanılan tuzakları da görmek mümkün. 

New Brunswick gerçekten Acadianların çok yoğun bulunduğu bir eyalet. Acadian’lar Fransa’dan gelip 
Kanada’nın Maritimes denilen Atlantik Okyanusu kıyılarına (New Brunswick, Nova Scotia ve Prince 
Edward Island) yerleşmiş ve sonradan 17 ve 18inci yüzyıllardaki İngilizler ve Fransızlar arasındaki 
savaşlarda İngilizler tarafından Kanada’dan sürülmüşlerdir. Acadian’ların ilk yerleştiği yer olan Saint Louis 
de Kent bu akşam kamp kuracağımız kasaba. Acadian’lar çok gururlu insanlar ve her yerde bayraklarını 
ve kimliklerini göstermekten çekinmiyorlar. Mesela üzerinde yıldız olan her ev orada bir Acadian’ın 
yaşadığını simgeliyor. Yolda gördüğünüz telefon direkleri, hatta bisikletleri bile bayraklarının renkleri ile 
süslenmiş vaziyette. Dikkat ederseniz bayrakları da Fransız bayrağının aynı renkleri tek fark mavinin 
üzerinde bir yıldız olması. 
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Günün sonunda kamp yerimiz olan Murray Beach’e vardık, biraz bulutlu olmasına rağmen yine de 
güneşin batışı çok güzel görünüyordu. 

Bu arada geçen gün ıslak merdivenlerde kayıp düşen bir bayan bisikletçi arkadaşın doktordan röntgen 
neticeleri geldi ve maalesef omurgasında olan zedelenmeden dolayı tura devam edemeyeceği haberi 
iletildi. Tabii buna hepimiz çok üzüldük ve moralimiz bozuldu. Şimdi 38 kişiden geriye 35 kişi kalmış oldu. 
Tüm ümidim şu turu salimen sonuna kadar götürüp son noktamız olan Signal Hill’i görebilmek. 

Böylelikle New Brunswick eyaletini de 4 günde 565 km. sürerek katetmiş olduk. Gelecek sayıda Prince 
Edward Island’da görüşmek üzere… 

Yolumuz Northumberland Strait’İ boyunca devam etti. Neden sonra yıllardır New Brunswick’in turistik 
broşürlerinde gördüğüm bir manzarayla karşılaştım. Bu Bouctouche’daki Irvıng Eco-Centre ve onun 
içindeki ahşaptan yapılmış kilometrelerce uzanan patika ‘boardwalk’ idi. Nihayet onu görüp üzerinde 
yürüyebildim. 

Derken New Brunswick’in istakoz merkezi olan Shediac’a geldik ve ‘Büyük İstakoz’ yapıtını gördük. Boyu 
10.7 mt ve yüksekliği 5 mt olan yapıt 50 ton çekiyordu ve 32 tonluk bir ayağın üstüne oturtulmuştu. 
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Kanada‘da yaşayan ve özellikle 
çocukları ilk/orta öğretim yaşında olan bizim gibi bir 
çok ailenin ortak problemidir çocukların uzun süren 
kış ayları boyunca vakitlerinin çoğunu evde ve pek 
de bir aktivite yapmadan geçirmeleri... Üstelik 
çocukların onları heyecanlandıracak bir aktivite 
bulamamaları, oyun üretememeleri, üretseler bile 
kendileri ile düzenli oynayacak oyun arkadaşlarının 
olmaması  çoğu çocuğu sadece TV ile, bilgisayar 
oyun konsolları ile sanal arkadaşlık yapmaya 
mecbur bırakmaktadır.. Üstelik sandöviç 
jenerasyonu olarak adlandırılan bugünün biz anne 
babaları için yoğun ve ağır hayat şartları altında 
çocuklar ne kadar çok pasifize olur, TV ve Oyun 
konsolları ile oyalanıp ne kadar az ses çıkartırlarsa 
bizler için bir o kadar iyidir… 

Arada bir, bi o kadar heves ve uğraş ile 
cocuklarımızı yazdırdığımız, şoförlük yaparak 
götürüp getirdiğimiz community centre’ların yüzme, 
basketbol aktivitelerden de bahsetmek lazım.. 
Verilen emek ve harcanan paraya rağmen pek bir 
verim alamadığımızı ama başka da pek bir 
seçeneğimizin olmadığını da zamanla farkederiz 
ama ne çare... 

Çocuklarımızın bu bezgin hallerini görüp iç geçiren 
biz anne babalar aile/arkadaş buluşmalarında hep 
geçmişi anar ve geçmiş ile bugünü  kıyaslamadan 
edemeyiz... Ahh ahh diye iç çekerek girilir lafa, "Biz 
küçükken böyle miydik be abi, bizim 
küçüklüğümüzde sokaklar şöyle idi, aman efendim 
böyle idi, oyunlar, arkadaşlıklar ne güzeldi, üstadım 
bir çıkardık mahalleye oyun diye, maç diye ancak 
hava kararınca veya yemek saati gelince içeri 
girerdik...” 

Sonra sohbetin sonunu da muhtemelen su şekilde 
bitiririz: "ama şimdi böylemi abicim, çok farklı 
şimdiki çocuklarımız çoook.  Hiç oynamıyorlar 
dışarda, koca parklar bomboş, yanyana gelen 
çocuklar birbirleri yerine bilgisayarla konuşmayı 
yeğliyor…“ 

 

 

 

 

 

 

 

İşin şakası bir yana, çok daha uzağa gitmeden eğer 
yakın geçmişimize mesela o meşhur 80’li yıllara 
dönüp  bakarsak çoğumuzun hatırlayacağı gibi 
onlarca çeşit oyunlarımızın olduğunu, hiç sıkılmadan 
ve gerçekten eğlenerek ve hayatı tanıyarak 
oynadığımız oyunları hatırlarız... Sek sek mi desek, 
birdir bir mi, yakartop mu, körebe mi, çanak 
çömlek, mahalleler arası bayrağına veya gazozuna 
futbol maçları mı, kayış saklamaca mı, yoksa 
misket mi? Daha neler neler... 

Oyun oynarken saatlerin nasıl geçtiğini 
anlamadığımız gibi, belkide bugün hala daha  çok 
sıkı bağlarımız olan bir çok gerçek dostumuzla o 
zamanlardan kalan paylaşımlardır bizi biz yapan ve 
unutulmayan kılan o ANILARI... 

Ancak sorun sadece günümüzdeki oyun şekillerinin, 
oyun türlerinin ve çocukların arkadaş gruplarının 
eskiye nazaran daha da azalması değil, bunun 
yanında biraz da dünya sağlık örgütünün üzerine 
basa basa her yıl yayınladığı dünyada hızla artan 
obezitenin çocuklar üzerindeki negatif etkileri… 

Bütün bu değişimlere nasıl uyum sağlarız, 
kendimize zarar vermeden nasıl adapte ederiz 
düşüncesinden yola çıkarak çocuklarımızı bu 
döngüden kurtarmak, onlara daha sosyal, mutlu,  
sağlıklı ve aktif bir çocukluk geçirmeleri için küçük 
bir şans vermek amacıyla oyun grupları oluşturmak 
istedik. Bunu yaparken de ailelere ek mali yük 
getirmemeyi amaçladık.  

Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Oyun grubu/Futbol 
okulu birlikteliği tüm coşkusu ile sürmekte ve 
aileler ile çocuklarına hatırı sayılır bir alternatif 
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olma yolunda 
ilerlemektedir… 

2 yıl önce Turkish 
Community Heritage 
Centre of Canada 
(TCHCC) derneğinin 
başkanı Figen Müsabay 
hanımla bir sohbetimiz 
sırasında kendisinin 
ortaya attığı bir fikirden 
yola çıkarak ve dernek 

yöneticilerinin yardımı, desteği ile 
şekillendirdiğimiz, olgunlaştırdığımız ve bugüne 
kadar getirebildiğimiz bu aktivite grubu gerek 
katılımcıları, özverili anne babaları ve gerekse 
adından çokça bahsettirmesi bakımından önemli… 

Bu vesile ile etkinliklerin gerçekleşmesinde büyük 
destekleri olan başta Figen hanım, Ertuğrul Alp bey, 
Yılmaz Çam ve Sevda Akıllı’ya ve daha bir çok 
dostumuza teşekkürlerimizi sunmak isterim… Şu 
ana dek sadece yaz aylarında düzenlediğimiz 
etkinlikleri bu yıl itibarı ile kış aylarında da yapmayı 
planlıyoruz… Bu hafta bu yılın 3.ü buluşmasını 
gerçekleştireceğiz ve yaz sonuna dek her Cumartesi 
aynı yerde olacağız… 

Cumartesi sabahları saat 11’de Parkway Forest 
Park’da (25 Forest Manor Road (Sheppard & Don 
Mills) buluşuyoruz ve öğlen 1’e kadar orada 
oluyoruz.. Şu anda düzenli olarak gelen 13-14 
civarında  çocuğumuz var. Yaşları 6 ile 14 arasında 
değişiyor.. Katılımlara halen açığız… 

İlk 20-30 dakikalık sürede egzersiz ve kondisyon 
antrenmanı yapıyoruz, sonrasında ise  2 kale maç 
ile hem hem takımdaşlık olgusunu, futbol’un 
inceliklerini ve hem de tatlı bir şekilde mücadele 
kavramını öğretmeye çalışıyoruz.. Bazı günler 
maçlara babaları da dahil edip çocuklar için 
eğlenceli bir ANI olmasını arzuluyoruz… Futbol 
maçlarından sonra çocuklar sahanın yanında 
bulunan parkta oynayabildikleri gibi, yanımızda 
getirdiğimiz bazı başka malzemelerle de futbol dışı 
oyunlarla da bütün yaş grubundan çocukların ilgisini 
sıcak tutmaya çalışıyoruz… Spor aktiviteleri için 

gerekli olan bütün malzemeleri derneğin kısıtlı 
imkanları ile temin edebildik… Çocuklar takım  

 içindeki arkadaşlarını her geçen gün daha iyi 
tanıyor ve keyif alıyorlar.. Aileler ve özellikle 
Kanada’ya yeni gelen aileler burada dayanışma ve 
yeni insanlarla tanışma imkanı buluyorlar… Çocuklar 
sahada oynarken anne babalar sohbet edip temiz 
hava ve güneşin avantajlarından faydalanıyorlar… 

Önümüzdeki haftalardan itibaren yine derneğin 
katkısı ile maçları/oyunları piknik havasına sokmayı 
da düşünüyoruz… 

Yeniliklere, öneri ve eleştirilere açık olduğumuz gibi 
toplumdan gelecek yardımlara da açığız. Gönüllü 
futbol veya basketbol koçu olmak isteyen, 
çocuklara herhangi bir spor öğretmek isteyen, 
özellikle kış aylarındaki kapalı mekan 
buluşmalarında gönüllü craft yaptıracak, eski tarz 
oyunları oynatabilecek herkese fazlası ile ihtiyacımız 
var… 

Bundan sonra neler olacak derseniz, bir sonraki 
aşamada hedefimiz daha değişik yaş gruplarındaki 
çocukları da davet  edebilmek, çok küçük yaşlardaki 
çocukların da abi ve ablaları ile maçlara 
geldiklerinde saha kenarında kendi yaşlarındaki 
çocuklarla oynama ve sosyalleşme fırsatı 
verebilmek, iki senedir futbol takımında oynayan 
çocuklarımızla belki de Toronto civarındaki amatör 
küme futbol turnuvalarına katılabilmek, kış 
aylarında daimi olarak kullanabileceğimiz, 
çocukların aileleri ile gelip oyun oynayabilecekleri, 
günün bir kısmını paylaşabilecekleri  bir merkezi 
organize etmek hayallerimiz arasında… Ne kadarını 
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Bu ay sizlere, kimine göre insanlık tarihinde Einstein kadar değerli, Sırbistan asıllı Amerikan 
mucit bilim adamından bahsedeceğim. Kendisinin en büyük buluşu mevcut elektirik sistemi olan AÇ’dir 
(alternating current). Amerika’ya ilk geldiğinde Thomas Edison ile çalışmış ancak sonra kendi 
laboratuarlarını ve kendi şirketini kurmuştur. New York’ta kendisinin yüksek voltaj ve yüksek frekans 
deneyleri ile teoride çalışan icadı radyolu iletişimdir. Yaşadığı dönemde beyanlarından ve elektrik 
deneylerinden dolayı (insanlar bilmediği şeylerden korkmasi sonucu) ‘mad scientist’ yani ‘çılgın bilim 
adamı’ diye anılırmış Ancak 1890’lardan sonra kaybettiği ününü tekrar kazanmış, hatta General 
Conference on Weights and Measures ‘tesla’ isminin Sİ ölçü biriminde magnetik alan kuvvetinin şiddeti 
için kullanılması kararını almıştır. Bazı rivayetlere göre kendisinin sonsuz  elektrik enerjisi üreten icatları 
bulunmaktadir fakat zamanın kar amaçlı şirketleri tarafından bu icatlar  ortadan kaldırılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim: ‘If you wish to understand the Universe, think of energy, frequency and vibration.’ / 
 ‘Eğer Evreni anlamak istiyorsanız, enerjiyi, frekansı ve titreşimi düşünün.’ Nikola Tesla 
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gerçekleştirebiliriz, gerçekte olur mu yoksa sadece 
hayalde mi kalır su an kestiremiyoruz. Ancak hayal 
etmeye devam etmekte, inanmakta ve bu amaç 
doğrultusunda çaba sarfetmekte fayda var... 

Sizlerin şu an için yapabileceği en büyük yardım 
çevrenizdeki çocuklu ailelere bu iletiyi, ve açık 

daveti göndermeniz olacaktır… 

Sağlıcakla kalın 

Ersan Çam 
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WITH FORD FLEX TO DUNNVILLE, ONTARIO Wheels & Roads 

        Varol Karslıoğlu 
        varol@rogers.com    

 

 

 

 

 

 

As Ford had introduced the current Flex as a 
“Fairlane” concept eight years ago, the definition of 
this prototype was “people mover”. Ford then had 
planned to discontinue the not-so successful 
Windstar and exit the minivan segment. The aim of 
the blue oval was to create a new segment which 
was a synthesis of the traditional station wagon 
and the SUV. 

Finally Ford launched the Flex in the New York Auto 
Show in 2007 and since then has been selling this 
vehicle in the USA, Canada and in some MiddleEast 
countries. 

The Flex provides place for six passengers. 
However, with the extra foldable middle seat in the 
second row, it becomes a 7-passenger people 
mover. The legroom in the second row is 
comparable to executive German sedans; BMW 7 
Series, Mercedes S Class and the Audi A8. The Flex,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

which shares the same platform with the Explorer, 
together with the MKT, its Lincoln Sibling, is 
produced in Oakville, Ontario. 

With its white roof and boxy design, the Flex 
resembles to a  Mini on steroids. Who knows, 
maybe its design may also be an inspiration coming 
from the boxy Volvo stations of the Nineties. Volvo 
by then belonged to the Ford Group. 

 

 

 

 

 

Ford Canada provided us a top-of-line model for a 
one-week test drive. The 3.5 liter V6 Ecoboost 
engine with its twin-turbo provides 365 HP and 344 
Nm of torque at 4000 Rev/min. Combined with the 
full-time-AWD system, the roadholding is simply 
impressive. The slightly soft suspension is well-
suited to North American standards and roads. 

I can tell you that this was a vehicle with a 
memorable driving pleasure. 

In terms of fuel economy this car meets or exceeds 
expectations. The average consumption was 11.7 
liter and thus very reasonable for a car weighing 
more than two tonnes. 

The digitallly configurable instrument cluster (which 
is used in all current Ford and Lincoln models) with 
the central tacho is very practical, once you get 
used to it. For instance, if you cannot do without a 
rev counter, you can select and “install” it. 

WITH FORD FLEX TO DUNNVILLE, ONTARIO 

 If you prefer a vehicle which resembles more to a 
traditional station wafon insted of a minivan or an 

SUV, you may like the Flex  

 3.5 liter V6 Ecoboost engine with 
twin turbo chargers delivers 365 
HP thus dynamically moving the 

vehicle 

 The boxy and space efficient design is 
sometimes labeled as hearse 

The second row seats are majestic, the 
third row strongly limits the cargo space 
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Synch, the 
infotainment system  
co-developed with 
Microsoft enables voice 
commands from 
navigation to music 
and different settings. 
However, the voice 

recognition system is still premature and often, I 
had to use to conventional buttons. 

The surveys of independent and reliable sources, 
such as the Consumer Report reveal that the Flex 
customers are very satisfied with their vehicles. 
Nevertheless, the people mover was and is far from 
achieving the annual sales targets of around 
100,000, as once projected. The Flex is trailing with 
distance competitors like Buick Enclave, Chevrolet 
Travers and Toyota Highlander. 

Sadly, a lot of people resemble the Flex to a 
hearse. A testament that the boxy, yet very roomy 
and practical design is not everyone’s taste. 

One of the design features, new for the 2013 
model, is the removal of the Ford Logo from the 
hood. The Flex on the hood is an attempt to 
distinguish Flex more from the masses, or other 
Ford models. Time will tell how much this change 
will help. 

MSRP for our fully 
equipped press 
vehicle is 57,500 
CAD and this price 
includes an option 
package worth 
6,800 CAD. 

For this price you 
get a six-speed 
automatic 

transmission, navigation system with voice 
commands, cruise control with distance monitoring, 
blind spot warning, HID headlights, rain sensing 
wipers, leather upholstery, a four-peace sun-roof, 
20” light alloy wheels, power liftgate with remote 
control, towing capacity up to 2-tonnes and 

inflatable safety belts.  

A Trip to Dunnville, Ontario 

On a sunny side in May, we set our destination as 
Dunnville, a small town near Lake Erie, which was 
called as a Cayuga settlement. Dunnville is less 

than two-hour driving 
from the GTA upon 
the Grand River near 
Lake Erie. It is in 
Haldimand County. 

The Europeans settled 
in this area and built 
a village as the 
entrance to the 

Welland "feeder" canal. The town flourished as a 
canal port with several water-powered mills. In 
1900 Dunnville was incorporated as a town. 
However, the destiny of the town changed 
dramatically when the feeder canal closed in the 
late 1880s. When the last mill was destroyed and 
replaced with a condominium complex about ten 
years ago, this was the last nail in the coffin of 
Dunnville, as we know it. 

The impassable dam which regulated the level of 
the Grand River at Port Maitland also helped 
regulate the level of the Welland Canal (from 1829 
until 1887 when the (3rd) canal began to intake its 
water directly from Lake Erie). 

Only a few kilometres from Lake Erie, Dunnville has 
many private vacation properties. In fact, with old 
good days already gone, the future prosperity 
largely depends on tourism. 

There are many events and natural attractions. In 
June the annual Mudcat Festival is held to celebrate 
one of the Grand River’s most well-known 
inhabitants. The festival includes a parade, 
strongman contests, midway, fireworks and more. 
Another popular event is the Dunnville Agricultural 
Fair, held in late August which includes heavy, light 
and miniature horse shows; sheep and goat  

Grand River is still vitally important for 
recreational tourism in Dunnville 

It is easy to adjust to your ideal seating 
position 

The navigation system is visually good 
and easy to look at once you set your 

destination 
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shows and much more. 

Dunnville has tennis, golf, lawn bowling and 
swimming facilities and many Bed & Breakfasts to 
stay in while enjoying these activities. Tuesdays 
and Saturday are Farmers Market days. We could 
not see it, since we visited Dunnville on a Sunday. 

The former World War II RCAF Training Base, 
the Dunnville Airport, offers a unique window on 
history with its massive hangars and runways now 
used for recreational flying and skydiving. The 
airport is also home to Haldimand County's newest 
museum, the No. 6 RCAF Dunnville Museum. 
Unfortunately, on the day of our visit, the museum 
was closed and we could not do much more than 
take a few pictures from the outside. 

The Grand River and nearby Lake Erie offer a host 
of aquatic activities from swimming, sailing, wind-
surfing, canoeing and feature prime locations for 
fishing. 

You can hike through Byng Island Conservation 
Area or Rock Point Provincial Park or enjoy a stroll 
along Port Maitland's beautiful, brand-new pier. In 
the fall, Rock Point hosts thousands of Monarch  

 

 

 

 

butterflies heading south. Dunnville is also the site 
of one of the largest expansion of provincially 
significant wetlands in Ontario and is perfect for 
bird watching and nature photography. 

I pay tribute to Ayten Ates my mother-in-law 
who died in November 2012. This trip took 
place in May 2012 and was the last Mothers’ 
Day Activity we celebrated. R.I.P 

For more information, you can visit the 
following websites: 

www.ontariossouthwest.com  

www.ford.ca  

Varol Karslioglu is a Certified Travel Manager 
licensed by TICO (Travel Industry Council of 
Ontario). He is a partner and Marketing 
Director of ATS Academy Travel Services Inc., 
in Toronto, a TICO-registered travel company. 

Varol is also a columnist and North American 
Reporter of Otohaber, Turkey’s first weekly 
car magazine. 

No part of this article or the pictures included 
in this article can be used without prior 
written consent of Varol Karslioglu, the 
author. (varol@rogers.com) 
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The Dunnville Airport was once the 
tranining base for RCAF 

The mudcat is one of the symbols of Dunnville  

The long and flat hood of the Flex serves 
also as a comfortable lunch table 
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Merhaba Türk Kahvesi düşkünleri,  

Tam kıvamında, mis kokulu, bol köpüklü bir 
kahveye ne dersiniz? Haber almaya da pek 
meraklıyız değil mi? Ne Skype, ne Facebook hepsini 
geride bırakır kahve fali. O halde gelsin kahveler, 
gelsin fallar!  

Kahvenin tarihçesinden, kimliğinden söz etmek 
istemiyorum. Kahve Türk müdür? Kahve Müslüman 
mıdır? gibi soruların yanıtını da aramıyorum. Bir 
Televizyon programında Dr. Öz Yunan kahvesi dedi 
ya, ortalık karışıverdi. Bilen biliyor kültürümüzde 
kahvenin önemini. Yugoslav, Polonyalı, Bulgar, 
Romanya’lı, Portekiz’li, Rus arkadaşlarım oldu. 
Onlar bizim kahveye “Türk Kahvesi” diyorlar. 
Fincanmış, Cezveymiş, telveymiş onlara sorun. 
Bizim atladığımız detayları da katarak  tam da 
gelenekteki gibi öyle güzel kahve keyfi yapıyorlar 
ki, kahve sevmeyenler bile özenip içmek istiyor.  

Tabii kahve falı da çok ilginç ve keyifli oluyor. Hele 
bir de İngilizcesini dinlerken eğlence ikiye 
katlanıyor. Fincanlar özenle kapatılır, bu seninki bu 
benimki derken: ”Fincan soğumuş hadi aç! Ee e ne 
gördün?” İşte güç sizde o zaman fala bakan kişi 
sizseniz. Arkadaşınıza bir türlü soramadığınız, 
söyleyemediğiniz konuları hemen olayın içine katın. 
“Ne o? Biri var sanki? Aşık oluyorsun! “Ya da “Aaa 
bir miras meseleniz varmış... Ya da ayy için 
kararmış senin! İşte iletişimin en doğal en kolay 
yolu. Ancak karşınızdaki gerçekten profesyonel 
falcıysa yandınız. Dehşet verici bir sonuç 
çıkabiliyor. Hiçbir keyfi kalmıyor kahve falının.  

Sizi tanımayan birinin geleceğinizi bilmesi, sizinle 
ilgili herşeyden haberdar olması garip bir şey. Bir 
kere İzmir’de denk gelmiştim. Fincanıma bakıp ”Sol 
ayağın kırılıyor ve evde oturup odanın 
penceresinden kocaman bir limon ağacını 
seyrediyorsun” demişti. Ben de içimden ”atıyor!” 
diye geçirmiştim. Bana ” İnanmadın ama şu andan 
sözetmiyorum ki!” demişti. Gerçekten de iki hafta 
sonra yeni bir eve taşındık. Ben alçılı, kırık 
bacağımı yukarıya kaldırmış pencereden 
bakıyordum. Birden limonlarla gözgöze geldim ve 

kadının sözlerini düşünüp paniğe kapıldım. Sanki o 
sırada beni izliyormuş “Yaa, söylemiştim sana!” 
diyormuş gibi  hissetmiştim. Benzer deneyimleri 
olanlar mutlaka vardır. Bu tarz bir fal kıymetli değil 
benim için. Ben dostların biraraya gelip sohbet 
ettiği fal seanslarını tercih ediyorum. Gerçi 
Kanada’da  bir lüks hem dost, hem Türk kahvesi 
hem de fal… Seans dedim ya evet terapi gibidir fal 
sohbetleri. Karşılıklı iyi dilekler, müjdeli haberler, 
umutlar konuşulur. Kuşlar, kelebekler, kalpler, 
balıklar, sürrealist şekillerden anlamlar çıkar 
fincandan. Eğlencelidir fal sohbetleri. Bir oyundur 
aslında çocuksu  bir oyunun içine girersiniz.  

İşte Türk kahvesini farklı kılan bazı özellikler:  

Türk kahvesi süzme işleminden geçmez. Taze 
öğütülmüş kahve tanelerinden yapılır. Koruyucu 
madde içermeyen bu kahve  kısık ateşte ve 
kaynatmadan pişirilir. Cezvede pişen kahvenin 
tortusu fincanın dibine çöker. Kafeinin yoğun 
olduğu bu tortu telvedir ve pek eğlenceli bir amaca 
hizmet eder.  Güçlü ve lezzetli tadına karşın kafein 
oranı yüksek değildir.  

Gelenekte bir bardak su ile (eskiden şerbet ile 
ikram edilirmiş) yanında lokum sunulur. Bu bir 
bardak su da çok önemli ve çok faydalıdır. Her bir 
bardak kahve için bir bardak su öneriyor uzmanlar 
kafeinin negatif etkilerini yıkamak için. Eskiler nasıl 
da biliyorlar  doğrusunu. 

Misafir suyu kahveden önce içerse aç olduğu 
mesajını verirmiş. Ev sahibi de ona göre ağırlarmış 
misafirini. Evsahibi hemen sofralar kuruyorsa, 
misafirini onurlandırıp, ona çok değer verdiğini 
ispat edermiş böylece.  

Anadolu’da gelin adayı özenle pişirdiği kahveleri 
sunar istemeye gelen misafirlere. 

Tam kıvamında pişirdiği kahveleri dökmeden 
taşıyıp, ikram ederken kıdem sırası gözetmelidir.. 
Eğer damat adayının kahvesi tuzluysa o iş 
olmayacak, kızın gönlü yok mesajı gizliymiş.  

Kahve sadece dostlukları, komşulukları 
pekiştirmekle kalmamış, kültürü, sanatı ve 
sanatçıları da etkilemiştir. ‘Bir fincan kahvenin kırk 
yıl hatırı vardır!’ derler. Kendinize kahve içmek için 
bahaneler yaratın.  Hazır mangal sezonu da 
açılmışken sevdiklerinizle kömür ateşinde nefis bir 
kahve içmeyi ve fal bakmayı unutmayın. 

Kahve Tutkusu! 
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Kahve Tutkusu! 

Hemen şimdi bir kahve içmek istiyorsanız 
bendensiniz o zaman… İşte size online kahve sitesi 
ve ilginizi çekebilecek kahve linkleri. 

Afiyet Olsun!  

http://www.yorumcu.com/fal/kahvefali 

http://www.yorumcu.com/fal/kahvefali/sozluk.asp 

http://www.turkkahvesidernegi.org 

http://www.uzmantv.com/konu/kopuklu-turk-
kahvesi 

http://www.turkishairlines.com/tr-tr/skylife/2011/
haziran/makaleler/bir-fincankahve.aspx 

"ANNEME olan sevgimi yazabilecek kadar şair 
değilim..." diyen ünlü şairimiz kimdir? 

Cevap: Can Yücel 
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Asuman Dinçer 

Sevgili Telve Okuyucuları, 

  

Dızmana, Balkan’lardan bir tarif. Ben ilk defa Bulgaristan Türk’ü olan bir arkadaşımın elinden 
yemiştim. Yanında etli nohut, pirinç pilavı ve turşu ile... Şimdi ne zaman dızmana yapsam, 

yanında bu üçlü ile yaparım. Bana göre birbirleri ile harika bir uyum sağlıyorlar.  Bu verdiğim ölçülerden 
büyükçe bir fırın tepsisi dolusu çıkıyor. Ben, soğuduktan sonra bir kısmını dilimlere ayırıp, buzluk 
poşetine koyarak donduruyorum. Isıtmak istediğinizde direkt buzluktan çıkartıp, 325 F’lık bir fırında 
ısıtırsanız, yeni pişmiş gibi tazecik oluyor.   

Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun.   

Sevgiler,   

Asuman    

DIZMANA   

Hamur malzemeleri: 

 1+ 3/4 su bardağı ılık süt 
 1/2 su bardağı ılık su 
 1/2 çay bardağı sıvı yağ 
 1 yumurta 
 1 tatlı kaşığı -tepeleme- kuru maya 
 1 yemek kaşığı -silme- şeker 
 1 tatlı kaşığı -tepeleme-deniz tuzu 
     Aldığı kadar -elenmiş-un 
 
Üzeri icin: 
 1/2 çay bardağı sıvı yağ 
 1 yumurta 
     6 yemek kaşığı yoğurt 
 
Hazırlanışı: 

 1/2 su bardağı ılık suyun içinde, 1 tatlı kaşığı kuru mayayı ve 1 yemek kaşığı şekeri karıştırıp, üzeri     
köpüklenene kadar bekletin. 

 Büyükçe bir karıştırma kabında, 1+3/4 su bardağı ılık sütü, 1/2 çay bardağı sıvı yağı, 1 yumurtayı, 1 
tatlı kaşığı tuzu ve üzeri köpüklenmiş olan mayalı suyu iyice karıştırın. 

 Elenmiş unu azar azar ilave ederek, hamur toplanana kadar karıştırma kabında, toplandıktan sonra 
da unlanmış tezgahın üzerinde 5 dakika kadar yoğurun (ele yapışmayan, ama yumuşak bir hamur 
olmalı). 

 Üzerini örterek ılık bir yerde en az 1 saat, hamur iki katına ulaşana kadar bekletin. 

 Tekrar unlanmış tezgaha alıp 3 parçaya ayırın, her parçayı uzun rulo yapın (çok ince olmasın). 
Ruloları 2-3 parmak eninde kesip, tepsiye biraz aralıklı, diklemesine dizin. Hamurların üzerine 
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Tavsiye: İsterseniz bu fotoğrafta görüldüğü 
gibi hamuru 3’e böldükten sonra, rulo 
yapmadan önce, elinizle bastırarak yanlara 
doğru biraz genişletip içine beyaz 
peynir,maydanoz ve karabiber karışımından 
koyup rulo yapın ve 2-3 parmak eninde 
kesip,tepsiye yine diklemesine dizin. 
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parmak uçlarınızla hafif bastırarak, biraz yanlara doğru genişleyerek 
aralıkları doldurmasını sağlayın. 

 Tekrar üzerini örtüp 1/2 saat kadar tepsi mayası için bekleyin. 

 Bu arada, üzeri için gereken malzemeleri çırpın ve hamur     
tekrar mayalanana kadar oda ısısında bekletin. 

 Tepsi mayasını almış olan hamurun üzerine bu karışımı yayıp, 
susam ve çörekotu serpin. 350 F-180 C fırında altı ve üstü kızarana 
kadar pişirin. 

Tercihen, sıcak sıcak servis yapın. 

http://www.arnavutcigeri.blogspot.com/ 
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A N N O U N C E M E N T 

DIZMANA  



Dr. (méd/tıp) İlhami Gökçen 

ilhamigo@hotmail.com 

As announced in the April issue of Telve, the Toronto Classical Turkish Music Ensemble, 

under the direction of Mr. Dikran İstanbul, gave a concert on May 4th, 2013 at Noor Cultural Centre.  

There were 36 chorists (22 women, 14 men) and 9 instrumentalists (kanun, ud, ney, keman, bendir). An 
enthusiastic group of listeners filled the concert hall and most seemed to have enjoyed the musical 
experience 

The concert programme consisted of two sections. Works in the makam of Segâh were performed first, 
and in Kürdilihicazkâr second. Some works were performed by the choir and others by the soloists, and 
sometimes both the choir and the soloists sang together. 

Below is the list of works performed. The first line of the lyrics in Turkish (or Ottoman Turkish) is 
translated into English and the name of the composers and lyricists are shown at the end of the line. The 
pieces date from the 17th century to recent times, the latter ones being more numerous.  

Segâh - Peşrev -Yusuf Paşa 

Tûti-i mucize-gûyem ne desem lâf değil (I am a parrot saying things not everyone can say; what  I say 
are not empty words) - Itrî Efendi - Güfte/Words: Nef’î 

Sun da içsin yâr elinden âşıkın peymaneyi (Let your lover drink the wine from the hands of the beloved) 
- Bimen Şen - Güfte/Words: Ahmed Refik Altınay 

Bensiz ey gül gülşen-i âlemde mey nûş eyleme (Without me, my love, do not drink in the rose - garden 
of pleasure) - Bimen Şen - Güfte/Words: Enderûnî Vasıf  

Dil-harâb-ı aşkınım sensin sebep berbâdıma (Of your love my heart is in ruins , you are the  reason for 
my destruction) - Tanbûri Ali Efendi - Güfte/Words: Enderûnî Vasıf 

Olmaz ilâç sîne-i sad-pâreme (No cure for my heart broken in a hundred pieces) - Hacı Arif Bey - Güfte/
Words: Namık Kemal 

Sevdâ yaratan gözlerini her zaman öpsem (I should always kiss your love-inspiring eyes) -  Yesâri Âsım 
Arsoy - Güfte/Words: Yesâri Âsım Arsoy 

Bir rüzgârdır gelir geçer sanmıştım (Thought I, it is just a breeze that would pass quickly) -  Sâdettin 
Kaynak 

Leylâ bir özge candır  (Leylâ is someone special) - Sâdettin Kaynak - Güfte/Words: Vecdi Bingöl 

Ayrılık yaman kelime benzetmek azdır ölüme (Separation is terrible, not unlike death) - Sâdettin Kaynak 
- Güfte/Words: Vecdi Bingöl 

Dönülmez akşamın ufkundayız vakit çok geç (We are on the edge of the night of no-return, it is too late) 
- Münir Nurettin Selçuk - Güfte/Words: Yahya Kemal Beyatlı 

Kapat gözlerini kimse görmesin  (Close your eyes and do not let anyone see them but me)  

Mehmet Seyran - Güfte/Words: Mehmet Erbulan 

Ah o gönül hırsızı (Oh that stealer of heart) - Nuri Halil Poyraz 

Turkish Music  
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Köprüler yaptırdım gelip geçmeye - (I have built bridges for you to walk and pass across) -  Anonim halk 
türküsü (Anon. folk song)  

Kürdilihicazkâr - Peşrev -Tanbûri Cemil Bey 

Birlikte bir akşam yine mey nûş edelim gel (Come, let’s drink (wine) one night together again) -Dr. Suphi 
Ezgi - Güfte/Words: Halil Nihat Boztepe 

Söyle ey mutrıb-ı nâzende edâ /Ne imiş aşk-ı muhabbet sevdâ  (You the graceful player (singer) / Tell 
me what is supposed to be love, passion) - Rahmi Bey - Güfte/Words: Rahmi Bey 

Sîneler aşkınla inler dîdeler mahmûr olur (Hearts moan with your love, eyes become languid) - Mısırlı 
İbrahim Efendi - Güfte/Words: Ahmet Refik Altınay 

Yoktur emeli aşkın o parlak seherinde  (I have no longing for a brilliant dawn of love) - Nasîbin Mehmed 
Yürü Sana ey cânımın cânı efendim /Kırıldım, küstüm, incindim, gücendim  

(O my dearest love / I am hurt, offended, angered by you) - Rahmi Bey 

İftiraakındir sebep bu nâle vü feryâdıma (Separation from you is the reason for my wailing and crying) - 
Hacı Arif Bey  

Geçti ömrun nev-baharı bülbül olmuş neyleyim (The spring of life has gone, what use to me is the 
nightingale) - Sâdi Hoşses - Güfte/Words: Nahit Hilmi Özeren 

Canandan uzak kaldı gönül  (Apart remained my heart from my sweetheart) - Neveser Kökdeş - Güfte/
Words: Neveser Kökdeş 

Sen beni bir bûseye ettin feda (For a kiss you sacrificed me) - Mahmud Celâleddin Paşa - Güfte/Words: 
Mahmud Celâleddin Paşa 

Çamlar arasından süzülürken mehtap (When the moonlight filtering through the pine trees) - Muzaffer 
İlkar - Güfte/Words: Muzaffer İlkar 

Sen körfeze geldiğin zaman yıldızlar güler (When you come to the cove (of İstanbul), the stars smile) - 
Avni Anıl - Güfte/Words: İ. Behlül Pektaş 

Gözü ceylân gözüdür bakışı mestânedir (Her eyes that of a gazelle’s, her gaze enraptured) - Şükrü Tunar 
- Güfte/Words: Necdet Atılgan 

Yıldızlı semâlardaki haşmet ne güzel şey (How beautiful is the majesty of starry skies) - Sâdi Hoşses - 
Güfte/Words: Faik Ali Ozansoy 

Bu yıl da böyle geçti şirin sözlü sevgili (This is how this year passed also the sweetheart) - Münir Nurettin 
Selçuk - Güfte/Words: Mustafa Nâfiz Irmak 

Bugün biz hep neşeliyiz (We are all joyful to-day) - Neveser Kökdeş -  Güfte/Words: Neveser Kökdeş 

Türkçesi 

Telve’nin Nisan sayısında bildirildiği gibi, Toronto Klasik Türk Musikisi Topluluğu, Mayıs 4, 2013’te, Noor 
Kültür Merkezinde (Noor Cultural Centre) bir konser verdi. Kalabalık bir dinleyici topluluğu önündeki 
konseri Bay Dikran İstanbul yönetti.  

Koro topluluğu, 36 kişiden (22 kadın, 14 erkek) oluşuyordu. Çalgıcılar topluluğu 9 kişiydi (kanun, ud, 
ney, keman, bendir). Salonu dolduran hevesli dinleyiciler bu musiki şöleninden memnun kaldıklarını 
bildirdiler.    
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Konser iki bölümden oluşuyordu. İlk bölümde Segâh, ikinci bölümde Kürdilihicazkâr makamında eserler 
icra edildi. Parçaları bazen koro, bazen solistler seslendirdiler. Eserin gidişine göre bazen de koro ve 
solist hep birlikte söyledi.  

Konser programındaki eserlerin listesi yukarıya çıkarıldı. Türkçe (veya Osmanlıca) olan güfteler, İngilizce 
çevirileri ile birlikte verildi. Bestecilerin ve güfte yazarlarının adları da sonuna eklendi. 17. yüzyıldan 
itibaren geniş bir zaman dilimini kapsayan eserler arasında yakın zamanın eserleri daha çoktur.  

(Eser listesi için yukarıya bkz.) 

 

 
Volume 7, Issue 50 Page 50 

Turkish Music  

Home/Ana Sayfa  

The Concert of Toronto Turkish Classical Music Ensemble 

D U Y U R U 



 
Volume 7, Issue 50 Page 51 

Melek Ökten 
melek@rogers.com 

 

 

 

Her yıl olduğu gibi bu yılda Mayıs ayının ikinci Pazarı olan 12 Mayıs’ta, biricik Annelerimize atfedilen 
“Anneler Günü”nü kutladık. Bizi dünyaya getirmekle kalmayıp, hayata hazırlayan ve karşılaştığımız her 
sıkıntıda  daima yanımızda olan annelerimizin hakkını ödeyebilmek ne mümkün!.. Ama bizi, biz yapan ve 
yerlerini hiç kimsenin dolduramayacağı, bu özel insanların değerini ve hayatımızdaki yerini senede bir gün 
de olsa, bir kez daha vurgulayarak anımsayıp, minnettarlığımızı dile getirebileceğimiz bir fırsat “Anneler 
Günü”. 

Sevgili okurlar, sizleri Can Dündar’ın “ANNEME AÇIK MEKTUP” şiiri ile başbaşa bırakmadan önce, tüm 
annelerin ve anne adaylarının, "Anneler Günü"nü bütün kalbimle kutluyor, hepinizin sağlıklı, mutlu ve tüm 
sevdiklerinizle birlikte nice güzel anneler günü geçirmenizi diliyorum. 

Sağlıcakla ve sevgiyle kalın... 

Şiir Köşesi  Sevgili Anneciğim 

“Sevgi, nurlu yüzünde; şiir gibi okunur, Tükenmez hazinedir ölçülemez değeri. 
Güzellikler ruhunun gergefinde dokunur, Annelerin her zaman başımızdadır yeri.” 

Sevgili Anneciğim, 

 

Ne garip; yeni yeni farkediyorum ki, 

çocukları anne olunca çocuklaşıyor anneler... 

... Ve insan, zamanın nasıl insafsız 

bir öğütücü olduğunu bu rol değişiminde anlıyor. 

Eminim karnındaki ilk tekmemden, hatta doktorların 

'Bundan sonra ağır kaldırmak yok' müjdesinden 

beridir iki kişilik yaşıyorsun yaşamı... 

 

ANNEME AÇIK MEKTUP 
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Doğum odasında bir küçük el saçlarına tutununca 

değişti herşey ve o el, o saçtan hiç eksik olmasın istedin. 

Kimbilir kaç geceyi karyola başuçlarında derin 

iç çekişler dinleyip hüzünlenerek uykusuz geçirdin, 

kaç emzirme seansında bitkin uyuyakaldın. 

O gün bugündür hayatı, bir toprakla çiçeği kadar 

ortak üretiyor, tüketiyoruz. 

Yolboyu, kusurlarını hiç görmedik birbirimizin, 

yeteneklerimizi abarttık karşılıklı; toz 

kondurmadık üzerimize, kol kanat gerdik... 

Ben dünyanın en iyi evladıydım, sense; tarihin 

en iyi annesi... Her çığlıkta 

başucumda biteceğini bilmenin güveniyle büyüdüm. 

Her derdimde benden çok dertleneceğini bilmenin 

o bencil alışkanlığıylaayakta kaldım. 

 

Sevginle donandım... 

Ama sonra birden o korkunç çark devreye girdi 

ve yaşamın acımasız kuralı işledi ; 

Büyüdüm... Senin kollarında 'sen'den habersiz, 

bambaşka bir 'ben' çıktı ortaya. Bazen o eski 'ben'e 

hiç benzemeyen bir 'ben'... Çünkü farkettim ki, 

anlattığın masalların yaşamda karşılığı yokmuş. 

Kızlar bir prens umuduyla kurbağaları öpedursun, 

ben her yalanda burnumu yokladım. 

Şaşırdım. Bostandaki lahanaların, 

ısırılmış lahanaların ve benzeri pastoral ninnilerin 

Sevgili Anneciğim 
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modasının geçtiğini gördüm sokakta... 

 

Söyleyemedim sana... 

'Yaşamın değiştiğini, eski tecrübelerin artık 

eskisi kadar geçerli olmadığını' anlatan kitapları 

salonun ortasında açık bıraktım, açıp okuyasın diye... 

Her kuşağın o vazgeçilmez ikilemi depreşti yeniden; 

'Devir de amma değişti' diye yakınırken sen; 

ben ilginle boğulduğumdan dertlendim. 

Bir yerim yaralandığında 'Anam görürse 

ne kadar üzülür' diye gizlemeye çalışmak 

küçük bir çocuk için nasıl bir yüktür bilir misin? 

Acından çok onda yaratacağın acı, acıtır canını... 

 

Oysa ne çok acılar paylaştık seninle... 

Ve ne çok sevinçler yaşadık beraber... 

Nasıl dar günlerde yardıma koşup, 

kaç şenliğine ortak olduk birbirimizin? 

...Lakin artık kafesten uçma vaktiydi. 

'Danaların girdiği bostan'da ayakta kalabilmenin yolu, 

tek başına kanat çırpmayı öğrenmekten geçiyordu. 

 

Yargıladık birbirimizi bir dönem...Sorguladık... 

...Sen bana eş dost çocuklarını örnek gösterdikçe, 

ben seni eş dost ebeveynleriyle kıyaslar oldum. 

Sen her sohbete 'Bizim çocukluğumuzda...' 

diye başladıkça ben, değişen 

takvim yapraklarını koydum önüne... 

Sevgili Anneciğim 
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Nasıl da zalim bir çark bu değil mi? 

Doğuyor, doğuruyor ve günün birinde 

yuvadan uçacağını bile bile 

koca bir ömrü karşılıksız veriyorsun... 

Ve hayat birden ıssız bir adaya dönüşüveriyor. 

Sonrası kâh bir kapı zili beklentisi, 

kâh bir mektup, kâh bir telefon sesi... 

Gizliden gizliye özlenen bir torun müjdesi... 

Fotoğraflar sarardıkça solan bir yaşam ve uzaklaştıkça 

yakınlaştığımız bir mazinin geri dönmez anıları... 

Yazılarla konuştuk öyle zamanlarda...Bakışlarla anlaştık. 

Ağlaştık birbirimizden gizleyerek acılarımızı... 

Bir mimikle özleştik, bir gülüşle kavuştuk. 

Ben büyürken seni de büyüttüm. 

 

Şimdi çok daha iyi anlıyoruz birbirimizi... 

Çünkü küçücük bir el saçlarımı kavrıyor geceleri... 

Karyola başlarında uykusuz geceler geçiriyorum. 

Pastoral ninnilerle büyütüyoruz oğlumu; 

yalancı çocukların burunları uzuyor masallarda, 

öpülen kurbağalar prens oluyor. 

 

...Ve yaşamın değiştiğini, eski tecrübelerin 

geçersizleştiğini anlatan kitapları 

kaldırıyoruz salondan gizli gizli... 

O korkunç çark, acımasız bir hızla dönmeye 

devam ediyor. Zaman, öğütüyor kuşakları... 

Sevgili Anneciğim 
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İnsan ancak mahrum kalınca anlıyor 

sevginin değerini... 

Bense sevginden mahrum kalmaya 

fazla dayanamayacağımı biliyorum. 

 

O yüzden bu Anneler Günü'nde 

sana upuzun bir ömür diliyorum. 

Hem biliyor musun? 

'SENİ ÇOK SEVİYORUM'...... 

 

Can Dündar 
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A N N O U N C E M E N T 

The Aesthetica Creative Writing Competition: Now Open for Entries  

We are delighted to announce the opening of the Aesthetica Creative Writing Competition 2013. The competition is a fantastic 
opportunity to present your work on the international literary stage, and we are seeking work from across a wide range of themes, 

styles and subjects.The prize celebrates and champions creative writing, nurturing talent and bringing work to international 
attention.  Aesthetica is inviting all writers and poets to submit to the Aesthetica Creative Writing Competition 2013. There are two 

categories for entry - Poetry and Short Fiction - and a selection of fantastic prizes including: 

£500 prize money – Poetry winner 

£500 prize money – Short Fiction winner 

Publication in the Aesthetica Creative Writing Annual 

Complimentary copy of the Aesthetica Creative Writing Annual 

A selection of books from our competition partners 

Submissions previously published elsewhere are eligible for entry. 

The entry fee is £10. This allows you to enter two works into any one category. 

Deadline: 31 August 2013 

For more information visit www.aestheticamagazine.com/creativewriting 
or www.twitter.com/aestheticamag. 



BE PART OF TURKISH CANADIAN COMMUNITY 

JOIN OUR CONTINUOUSLY GROWING NUMBER OF THE 
MEMBERS!  

Gerek faaliyetlerini, gerekse üye sayısını sürekli arttırarak büyümesini devam ettiren 

derneğimize üye olmak veya bilgilerinizi güncellemek isterseniz sizi web sitemizin 

üyelikle ilgili bölümüne aktaracak olan link’imizi tıklayabilirsiniz: 

 http://turkishcanada.org/membership.html.  

Ayrıca üyelikle ilgili sorularınızı membership@turkishcanada.org adresinden, 

diğer soru ve önerilerinizi ise info@turkishcanada.org adresinden bize iletebilirsiniz. 

Latest member count is: 

   326 
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     web: http://turkishcanada.org 

  email: info@turkishcanada.org    

 twitter: https://twitter.com/#!/TRSocietyofCAN 

 facebook: https://www.facebook.com/groups/23691572032/ 

BLOGS: 

Dr. Mehmet Danış: http://mehmetdanis.blogspot.com/ 

Elvan Eryöner Denizkuşu: http://Theredboots.blogspot.ca  

Jerry Çopuroğlu: www.jcprofessional.com 

Deniz Merdanoğulları: www.plus90.ca 

Asuman Dinçer: http://www.arnavutcigeri.blogspot.com/ 

 

FOLLOW US: 

"If you want to join our continuously growing organization in terms of activities and 

members or update your information you can click to the following link which will 

take you to the Membership section of our website http://turkishcanada.org/

membership.html. For your questions regarding membership you can write to 

membership@turkishcanada.org. For your other questions, comments and 

suggestions you can write to info@turkishcanada.org." 
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