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YENİ YÖNETİM KURULU

Demet Edeer
Başkan

Sağlık Araştırmacısı (UBC Epidemioloji,
Anadolu Ünv. Tip) 2003-2004 TCS YK
üyesi, TCS Vancouver korosu ve VTFF
kurucu/şimdiki üyesi, TCS etkinlikleri
gönüllüsü/koordinatorü

Meral Tekbaş

Volkan Demirci

Sevim Mete

Bilgisayar Muhendisi Telekomunikasyon
alanında danisman (İTÜ) 2009-10 TCS YK
üyesi

Yazılım Geliştirme Uzmanı/Proje
Yoneticisi Air Cadet League Başkan Yrd/
Üyelik işleri koordinatorü (2017’den
beri) “Kanada’da Yasamak” isimli yahoo
grubun kurucusu (2003)

Başkan Yardımcısı

Özge Özkan

Sekreter

Emre Akkuş

Sayman

Üye - Yasal Konular

İşletme Mezunu, Muhasebeci (ODTÜ)
ODTÜ Mezunları Derneği BC Komitesi
kurucu uyesi, TCS gönüllüsü ve TCS
Vancouver koro üyesi

BC Yüksek Mahkemesi Noteri (SFU
Kriminoloji lisans, Uygulamalı Hukuk
Araştırmaları yüksek lisans)

Oğuzhan Altuntaş

Efe Berke Evci
Üye - Web Sitesi

Üye - Etkinlik Komite İlişkileri

Marketing, Sosyal Medya, Grafik
Tasarım, Strateji Uzmanı (İstanbul
Altınbaş Üniversitesi lisans, Bilgi
Üniversitesi yüksek lisans)

Bilgisayar Muhendisi (UBC) 2018-2019
UBC Türk Öğrenci Derneği Başkan
Yardımcısı

Ögretmen 1992 yılından beri
Vancouver’da, TCS Vancouver koro uyesi
ve TCS Gönüllüsü

Üye - İletişim

Üye - Halkla İlişkiler
Elektrik Mühendisi (MBA yüksek
lisans) BCIT’de Marketing Management
öğrencisi

Nüzhet Altıok

HEDEFLER
BC kültür mozağine katkıda bulunmak,
toplumumuz içinde birlikteliği, dayanışmayı
geliştirmek üzere Türk-Kanada Derneği’nin
• Üye ve gönüllü sayısını arttırmak
• İletişimini arttırmak
• Etkinliklerini arttırmak
• Kurumsallaşmasına ağırlık vermek
• Mevcut tüzüğünü yeni BC Societies Act’e
uygun hale getirmek
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Yıl 2003…
Üç beş kişi oturmuşuz masanın başına.
Çocuklar da var…
Hummalı bir şekilde çalısıyoruz. Kimimiz

dergiyi katlıyor, kimi uzun üyelik
listesinden isim/adresleri bulup zarfların
uzerine yazıyor. Kimimiz katlanmiş dergiyi
zarfın içine yerleştiriyor, yalayıp yapıştırıp
kapatıyor zarfı…
Türk-Kanada Derneğimizin (TCS) uzun
tarihinde (1963’den beri) göreve gelen
pek çok yönetim kurulları toplumumuzla
iletişimde kalmak için çabaladı. Bunun
için Toplum Dergimiz önemli bir araçtı ve
dönem dönem canlandı. 1970’lerde Ayla
Akyürek daktiloda yazıyordu dergiyi… Yıl
2020! British Columbia’da yaklaşik 7000
dolayında Türk asıllı Kanadalı yaşıyor.
Eski, kemik toplum kitlemize pek çok yeni
bireyler, aileler eklendi. Ailelerin çoğu
genç, küçük çocuklu. Bu minikler için
belleklerinde iz bırakacak en büyük Türk
etkinlikleri derneğimizin düzenledikleri
olacak buyuk olasılıkla. Hepimiz onların
Kanada toplumunun saygın üyeleri olarak
yetişmelerini istiyoruz. Ama Kanada’ya
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Türk kültürümüzün zenginliğinden neler
katabileceklerinin de farkındayız. Peki,
kendileri nasıl farkında olacaklar bu
zenginliğin?
İşte burada iş bize, TCS’ye düşüyor bir
sivil toplum örgütü olarak. Beraberce
belirleyeceğimiz etkinliklerle kültürümüzü
Kanada’da büyüyen gelecek kusaklarımıza
aktaracağiz. Toplum dergisi (yeni
formatında :) ) bu çabanın küçük (ya da
büyük) bir parçası olacak. Hepimize bağlı…
24-Mayıs, 2020’de TCS tarihinde ilk
defa online bir ortamda seçilen yönetim
kurulu (YK) olarak göreve başladık. İlk YK
toplantımız ‘Zoom’ ortamında yapıldı (30
Mayıs). Bir önceki YK’dan arkadaşlarımız
Zeki Bağran, Bora Hoşal, Eylem Sönmez’le
devir-teslim toplantımız ‘physical distance’
koşullarında arka bahçede gerçekleşti (3
Haziran). TCS banka işlemlerini görüşmek
üzere gittiğimizde hepimiz maskeliydik
(6 Haziran). Evet, çok değişik bir ortamda
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göreve geldi YK ekibimiz. Ancak, kendimize
hedef olarak belirlediğimiz, online ortamda
da yürütülecek işler var. Derneğimizin
kurumsal belleğini iyileştirmemiz gerekiyor
ilk önce. Web sitemiz, arşivlerimiz,
Toplum Dergimiz… Yasal düzenlemelere
de bakmamız gerekecek. 2016’da çıkan
yeni BC Societies Act’e uyum çalışmaları
yapılması gerekiyor. Online ortamda da
olsa, var olan kültürel etkinliklerimizin
yürümesine çabalamamız (koromuz ve
film festivali gönüllü üyelerimize binlerce
teşekkürler!) ve yeni kültürel etkinlikler
eklememiz lazım. Bir zamanlar 23 Nisan
çalışmalarından koro çalışmalarına,
dernek YK buluşmalarından, konsultasyon
toplantılarına pek çok etkinliklerin yapıldığı
dernek ofisimizi de canlandırmamız
gerekiyor. Covid-19 dönemi bittiğinde
çeşitli kültürel etkinliklerin (örneğin;
kitap/felsefe kulübü, tavla turnuvaları,
kadın kolları çalışmaları, çocuklarımız için
kültürel aktiviteler) yürütülebileceği bir
mekanımız olmalı.

Tüzüğümüzde de yazdığı şekilde, temel
amacımız Kanadalıların Türk sanatı,
kültürü, dili, tarihi ve gelenekleri ile ilgili
bilgisini artırmak. Kanada kültür mozağiği
içinde zengin kültürümüzle yer almak,
diğer kültürlerle etkileşmek, Kanada’yı
Kanada yapan değerlere katkıda bulunmak.
Bizler sanatsal ve kültürel aktivitelerin
toplumları birleştirmek ve insanlığı
bütünleştirmek bakımından en önemli
araçlar olduğuna inanıyoruz.
Her şeyi, hep birlikte yapacağız!
Düşüncelerinizi, görüşlerinizi, önerilerinizi
bizimle paylaşın lütfen…
Ekip olarak merhaba derken saygı ve
sevgilerimizi sunuyoruz,

Demet Edeer

TCS Yönetim Kurulu Adına
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TEŞEKKÜRLER...

“Be kind,

be calm,

be safe.”
Dr. Bonnie Henry
Copyright Notice - Province of British Columbia

		

TURKISH-CANADIAN SOCIETY
August 10, 2020

Dr. Bonnie Henry
Provincial Health Officer, BC

Dear Dr. Henry,
The Turkish-Canadian Society (TCS) would like to thank you for
your endless efforts, superb leadership, calm demeanour, honesty,
and down-to-earth approach during this time of COVID-19. As an
accomplished epidemiologist and experienced public health officer
you are regarded as a hero in our community, and we feel privileged
to have you as our provincial health officer during this pandemic.
Wishing you much strength and health during this ongoing
endeavor.
With best regards,
Demet Edeer, President
On behalf of our community and the TCS Board of Directors
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TEŞEKKÜRLER...

COVID-19 ile mücadele ettiğimiz bu günlerde özveriyle
çalışan sağlık çalışanları başta olmak üzere, tüm
çalışmaya devam eden kişilere yoğun çabalarından
dolayı teşekkür ederiz.
Sizlere minnettarız, iyi ki varsınız!
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COVID-19 DÖNEMİNDE TCS
TEAM
Bekircan Tahberer
Certified Translator
Interpreter
T.C. Vancouver
Başkonsolosluğu
Yeminli Tercümanı
Vancouver, BC
Cell: 604-732-0283
E-mail:
turkishincanada@gmail.com

COVID-19 DÖNEMİNDE RUH SAĞLIĞIMIZ
Milyonlarca insanın yaşamını tehdit eden, ölümlere, ağır hastalıklara, karantinalara sebep olan
Covid-19’in insanların ruh sağlığını da etkileyeceği aşikardır. Hastalıkla ilgili olarak insanlar hem
kendi sağlıkları hem de sevdiklerinin sağlığı için kaygılanacak, korkacak, bazan büyük üzüntüler
yaşayacaktır. Hele de sevdiklerini kaybetmek, başlı başına bir yaşam travması olacaktır.
Bir de arka planda sürekli akıp gideni düşünelim… Altüst olmuş planlar, iş/gelir kaybı kaygıları,
ertelenen düğünler, online mezuniyet törenleri, seyahat edememe, ailelerin parçalanıp kalması,
kimseye dokunamama/sarılamama, tek başınalık, yaşamı sorgulama, değerleri sorgulama,
çaresizlik, içine kapanma… Kimi için bir çocuk kahkahasını, bir şarkı mırıldanmasını özleme; kimi
için aynı evde sıkışıp kalmışken çocuk sesinden bezme ya da müzik aletini elinden hiç bırakamama.
Ne kadar insan varsak dünya üzerinde o kadar farklı tepkimiz/duruşumuz var bu hastalıkla ilgili,
her biri kendimize/kişiye ozgü…
Bilgisayar ekranında anneme bakıyorum. Her seferinde daha da yitiriyor moralini sanki. O güçlü,
herkesin derdine koşan, sırtların bir dağ gibi kendisine dayandığı anaciğim. Kimseyi göremiyorum
artık diyor, herşey anlamsız geliyor diyor, bir hedef yok ki diyor… Eskiden sevinçle katıldığı kasaba
meydanındaki felsefe toplantıları şimdi Zoom’a taşınmış; yani bitti onun icin. Zaten üç ay boyunca
evde zorunlu tek başınalık da yaşanmıştı! Yaşlılar Covid-19 döneminde depresyona girmeye en
yakın kitle. Üstüne üstlük yaşlılıkla gelen kronik hastalıklar da Covid-19’e yakalanma risklerini
artırıyor. Bunu kafalarının içinde sürekli taşıyarak, kaygılanıp korkarak yaşıyorlar.
Peki ya gençler? Onlar için de ayrı zorluklar… Geleceklerini planlayamama, geleceğe güvensizlik, bir
boşluğa düşmüşlük hissi, kızların/erkeklerin delikanlı çağları… Yaşam enerjilerinin dizginlenemez
olduğu, hormonların roller coaster misali aktığı zamanda herşeyi durdurmak. Yavaş, sakin,
uzak durmak… İşkence gibi şimdi onlara. Hele de ailelerinden uzaktalarsa, hele de bilmedikleri
kültürlerin içinde kalakaldılarsa… Ya zaten eskiden beri pamuk ipliğine bağlı yaşayan, ya da keskin
bir bıçak sırtında yürüyenler? Onlar için Covid-19’le gelen herşey bir tetikleyici olabilir aslında.
Ruh sağlığını, dengesini bir anda tümden kaybetmeleri o kadar olası ki!
Hepimize yardım edecek, yapabilcegimiz şeyler de var elbet. Gündelik bir düzen kurmak, her gün
bir amaç belirlemek, mümkün olduğu kadar hareket etmek, haberleri doğru kaynaklardan almak,
durmaksızın Covid-19 media haberleri dinlememek gibi pratik, küçük şeyler bunlar. Ama, ruh
sağlığımıza olumlu etkileri büyük olacak…
Covid-19 döneminde fiziksel mesafemizi korusak da insani mesafemizi korumayalım derim ben.
Tersine, eskiden vardı ise kurtulalım bu mesafeden. Kırk yıldır aramadığımız arkadaşlarımıza
ulaşalım, yoldan geçen tanımadığımız insanlarla fiziksel mesafemizi koruyarak sohbet edelim, iki
metre öteden de olsa yüzüne, gözlerinin içine bakalım insanların. Değer verelim, gülümseyelim,
hal/hatır soralım. Şarkıları unutmayalım, birbirimize söyleyelim… İnsanı insan kılan öğemizi
yitirmeyip bir sosyal varlık olduğumuzu her an hatırımızda tutalım.
Sağlık ve sevgiyle kalın,
Demet Edeer – Ekin Blackwell
İncelenebilecek Kaynaklar:

COVID-19 VE RUH
SAĞLIĞI

VIRTUAL MENTAL
HEALTH SUPPORTS

DOMESTIC AND
INTIMATE PARTNER
VIOLENCE

VCH MENTAL
HEALTH/ SUBSTANCE
USE

HERE2HELP: A
COMMUNITY
RESOURCE

UBC COUNSELLING
SERVICES

A FREE,
CONFIDENTIAL
5-SESSION PROGRAM

A 6-SESSION SELF
HELP PROGRAM

The website links are provided for information purposes only and is not meant to be taken as advice. Please consult a professional / medical doctor
for advice before taking, or refraining from, any action. We do not make any representations, warranties, or guarantees, whether expressed or
implied, the content to be accurate, complete, or up to date.

TOPLUM | Ağustos 2020 | 9

YENİ NORMAL | Senem Öz

“Hayat fırtınanın geçmesini
beklemekle ilgili değil.
Yağmurda nasıl dans
edileceğini öğrenmekle ilgili.”
Vivian Green
18-Temmuz, 2020

Kovid-19 küresel bir tehdit olarak hayatımıza
girdiğinden beri “hayat eve sığar!” diyerek girdik
evlerimize, elimizde dezenfektanlar, yüzümüzde
maskeler bir yandan endişe ile bu ‘fırtınanın’
geçmesini beklerken bir yandan da büyük bir hızla
değişen dünyamızı, bir bilinmezlik perdesinin
arkasından izliyoruz. Çin’in Vuhan kentinden
çıkıp birdenbire dünyanın dört bir yanına
yayılan, yüzbinlerce insanın ölümüne neden
olan, milyonlarcasını da ölüm korkusuyla burun
buruna yaşamaya mahkum eden bu sinsi virüs
tüm dünyada hayati felç etti: ülkeleri, devletleri,
liderleri, ekonomileri, kurumları, ittifakları,
alışkanlıkları, beklentileri kısaca hayatımızda ve
sosyal çevremizdeki her şeyi değiştirdi.
Oysa ‘biz’ değil miydik evrenlere
hükmeden, doğanın düzenini kendi
konforumuz için altüst eden, yeşil
alanları yok eden? Küreselleşme
sayesinde dünyayı dijital bir platforma
çeviren, suni zekayı üreten, genetikte
çığırlar aşan, kitle üretim sistemlerini
her geçen gün biraz daha yaygınlaştırıp
biraz daha otomatikleştiren, dünyanın
kaynaklarını sanki yarın hiç yokmuş
gibi tüketen, evrenin doğal döngüsünü
hiçe sayan, “biz” değil miydik?

10 | TOPLUM | Ağustos 2020

O zaman bir virüsün kelebek etkisi karşısında
neden ve nasıl alt üst olduk? Ekonomiler, ulaşım,
erişim, üretim felç olduğunda inandığımız tüm
değerleri yeniden sorgulamak zorunda kaldık
çünkü uluslararası toplum sınıfta kalmıştı. Daha
Kovid -19 asisi bile bulunmadan, virüsü hangi
ülkenin kimleri yok etmek için suni olarak üretip
nasıl yaydığı, 5G teknolojilerinin arkasındaki
karanlık dünya ve benzer konularda üretilen
komplo teorileri sosyal medyada havalarda
uçuşmaya başladı ve sonrasında çaresizlik
ve korku söylemi ile birleşip, milliyetçilik,
kendine dönme, önce kendi postunu kurtarma
kavramlarını harekete geçirdi. İnsanlık bu
süreçte yüzyılın en büyük sınavını veriyor.
Salgın söyleminin toplumların dokusunu ve
alışkanlıklarını büyük bir hızla değiştirdiğini
söylüyor uzmanlar. Artık ‘Yeni bir Normal’
var diyor herkes. Hayatımızı saran bu büyük
‘belirsizlik bulutu’ altındayız ve kendimizi
güvende hissetmiyoruz, hayatımızın kontrolü
artık bizim elimizde değilmiş gibi yaşıyoruz.
Sokağa çıkmayın deniyor evlere kapanıyoruz,
sevdiklerinize büyüklerinize sarılmayın deniyor
yepyeni selamlaşma yolları buluyoruz. İse
gidemiyoruz, okullar kapalı, eğlence hayatımız
ve alışverişler bile online bir hal aldı.
Sosyal uzaklaşma artık yeni yaşamın bir parçası.
Bizim gibi sarılıp öpüşmeyi, yakın teması seven
toplumlar için bu tam bir işkence. Sokağa çıkmak
gerekince harbe gider gibi hazırlanıyoruz;
elimizde eldivenler, yüzümüzde maskemiz kendi
bedenimize dokunmaktan bile çekinerek, hiçbir
yere değmeden, neredeyse kimseyle göz göze
gelmeden otobüste metroda süpermarkette
‘2 metre’ kuralına uymaya çalışarak
‘yuvarlanıp’ gidiyoruz nicedir. Eve
geliyoruz, derhal kıyafetler değişiyor,
mümkünse sıcak bir duş alınıyor,
alışveriş paketleri dezenfekte ediliyor
(itiraf ediyorum ben hiç yapmadım),
bir sürü yeni rutin. Doktorumuzla
ekrandan görüşüyoruz, veterinerin
kliniğinin dışında kedimizin aşı olmasını
bekliyoruz, restoranların kapısında
sipariş bekliyoruz. Ölsek cenazemize,
evlensek düğünümüze gelen olmayacak
biliyoruz. Kafamızda deli sorular: “Ne
zaman bitecek? Bittiğinde hayatımız
nasıl olacak? Sınırlar kapalı kalacak mı?
Dokunmak, sarılmak tabu olacak mı?

YENİ NORMAL | Senem Öz
Sıradan bir saç kestirme
seansı bile, tıbbi bir süreç
gibi mi devam edecek?
Artık ‘şeylere’ dokunmanın,
başka insanlarla birlikte
olmanın ve kapalı bir alanda
havayı solumanın riskli
olabileceğini biliyoruz. İşte
bu kaygılar ve dönüşüm belki de bizleri aslında
kim olduğumuz konusunda yeniden düşünmeye
itiyor. Aslında yeni bir kültür oluşuyor. Bu salgın
dönemi sona erdiğinde, ‘tatil bitti’, kaldığımız
yerden devam edelim diyemeyeceğiz. Bu bir tatil
ya da bir sürelik bir değişiklik değil; toplumsal ve
kültürel bir dönüşüm.
Örneğin artık alışveriş dürtümüzü dizginliyoruz,
bugüne kadar olmaz ise olmaz dediğimiz birçok
ürünün lüks ve aslında gereksiz olduğunu fark
ediyoruz. Bugüne kadar tüketimin bir yaşam
tarzı, varoluş biçimi, ruh hali, hatta bir ideoloji
haline geldiği bir dünyada yaşıyorduk. Bizim için
‘normal’ yani norm buydu. Oysa bugün geldiğimiz
noktada sadece tüketerek var olamayacağımızı
üreten kendine yeten bir toplum olmanın
önemini yeniden keşfediyoruz. Kovid salgını her
şeyden önce insan olduğumuzu, sağlığın ne kadar
önemli olduğunu, maddiyatla ölçülen şeylere
gereğinden fazla anlam yüklediğimizi, doğayla
uyumlu yaşamamız gerektiği gerçeğini bir kez
daha algılamamızı sağlıyor aslında. Salgın,
sağlık sistemindeki ölümcül kusurları da tüm
gerçekliği ile ortaya çıkardı. Artık toplum sağlığı
konusunda daha bilinçli olmamız gerektiğinin
ayrımına vardık. Sağlık çalışanlarını alkışlayarak
onları kahraman ilan ederek başladığımız
bu süreç pandemi sonrası da devam edecek
inşallah. Bize ucuz bir sandviç satmak için
çalışanına hastalık izni vermeyen restoranları
tercih etmeyeceğiz belki de. Yaşlı bakım
evlerine hapsettiğimiz anne ve babalarımızın
daha iyi bakılması için yeni kontrol ve hizmet
mekanizmalarını geliştireceğiz. Sağlık sektörüne
yapılan yatırımların
kesilmemesi, koruma
tedbirlerinin ihmal edilmemesi için hep beraber
savaşacağız. Korona’nın bir başka kelebek
etkisi de teknolojik gelişmeleri hızla hayatımıza
almamızı sağlaması. Yıllardır tartışılan “evden
çalışma ve online eğitim bu virüs sayesinde
hayata geçti. Bundan kısa bir süre önce okulların
kapatılacağını hayal bile edemezdik. Eğitim ve
okul ulus-devletin önemli bir yapı taşıdır; ulusal
eğitimle çocuklar “yaşken eğilir’ ve devletin

ideolojisi doğrultusunda ‘tornadan geçirilir”.
Korona sonrası eğitim de online oldu. Camiler,
klişeler yani toplu ibadethaneler kapatıldı.
Toplantılar, okullar, fuarlar, düğünler, turizm,
uçuşlar hepsi iptal.
Tatil merkezleri “aman yazlıkçılar gelmesin” diye
isyanda. Kepenkler indi, dükkanlar, restoranlar,
kafeler kapandı ama faturalar işlemeye devam
etti, kira zamanı ve miktarı değişmedi, vergiler
aynı. Aceleci, sabırsız, hız ve haz odaklı modern
insan
Korona sayesinde “doyum erteleme
ve nefsine hakim olma becerisi” kazandı. Bu
salgınla başa çıkabilmek için hayati yeniden
sorguluyoruz ve fırtınanın geçmesini beklersek
bir daha asla yağmurda dans edemeyeceğimiz
gerçeğini görüyoruz belki de.
Kovid -19 birçok sektör için yıkım olacağa
benziyor bu nedenle hızlı bir yeniden yapılanma,
yeni bir ‘normal’ yaratma süreci başlıyor.
Bu süreçte çok daha yaratıcı ve cesur olmak
zorundayız. Sürdürülebilir ve paylaşılabilir yeni
bir dünya yaratmak için bu konulardaki bilgi
ve deneyimleri paylaşmak ve sürekli bir ‘ beyin
fırtınası’ içinde olmak gerekiyor. Bu konuda
bu karantina ortamında negatif ve depresif bir
ruh haline girmeksizin bu dönüşüm sürecinde
“YENİ NORMAL” kavramına hazırlanarak
geçirmeliyiz.
“Sev, Değer ver, Paylaş” sloganı
ile başlayabiliriz. Sosyal mesafeyi
korurken ruhsal mesafeyi
yakınlaştırabiliriz, yani uzaktan da
sevebiliriz.
Sessiz iyilikler yapabiliriz. İşte bizler için
ortak platform olma çabasındaki derneğimiz
TCS bunun için çok önemli. “Yeni Normal”de
birbirimizle yeni teknolojilerle ulaşacağız.
Dernek yöneticilerimiz ve gönüllülerimiz ZOOM
ve YouTube gibi platformlarda toplantı, seminer,
paneller düzenleyerek, hatta eğitimler vererek
yeni düzende toplum olarak bir araya gelmemizi
sağlayacak. Sosyal işbirliği, empati, başkasını
da düşünmek, paylaşmak, uzlaşmak, kendimiz
için istediğimizi başkası için de istemek, küçük
şeylerden mutlu olabilmek, yaşam felsefemizi
yeniden inşa etmek için birbirimize ihtiyacımız
var. İnsan odaklı bir gelecek ve yaratıcı bir dünya
umudu ile…
Senem Öz
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İÇERİK | Ad Soyad

Haydi
Karadeniz’e
çay içmeye gidelim!

Yeşilim yeşilim yeşilim aman...
Her ton yeşil...
Kanada’da yeşillikler arasında
yaşayan biri olarak diyorum ki
Karadeniz çok farklı.
Yeşilin tonu, doğanın kokusu
farklı...
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Dağ, tepe, her tarafta olan çaylıklar bu tabiata başka bir güzellik veriyor. Meşe, ıhlamur, kestane,
gürgen, kayın, ladin, köknar, sarıçam ve kavak ağaçları dağları süslerken, çaylıklar da halı gibi
yerleri kaplıyor. Sonbaharda yaprakların sararması ve dökülmesiyle beraber sarı, turuncu, kırmızı
ve kahverengiye dönüşen tabiatın şimdiden ne muhteşem olacağını hayal edebiliyorum.

Yolun sağına
bakıyorsun deli gibi
akan bir dere,

soluna bakıyorsun
çaylıklarla dolu bir
tepe.
Haydi, ilk önce Çayeli türküsünü söyleye söyleye
Kaçkar dağlarındaki yaylalardan birine gidelim.
Çayeli’nden öteye, gidelum yali yali
Sirtindaki sepetun, ben olayım hamali
Sepetunun ipleri, keseyi omuzuni
Aç beyaz peştemali, bir göreyum yuzuni
Menşure deduklari, kıs sen misun sen misun
Alemun dilindesun, o kadar güzel misun...
Hangisine gidelim? Birçok kişi doğasının
güzelliğiyle ve çok kalabalık olmaması nedeniyle

Pokut

yaylasını öneriyor; yolu kötü
ama değer diyorlar. Kaçkar dağlarına giden
yol üzerindeki tabelada yaylalar listelenmiş,
uzaklıkları belirtilmiş. Pokut yaylası listede
yok, demek ki çok bilinmiyor. Harika! Gizli bir
güzelliği keşfetmeye gidiyoruz.
Ne uzun, dönemeçli bir yol, çık çık bitmiyor. Tek
araba geçecek kadar dar, sürekli “Z” şeklinde git
gel.
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Yolun üzerinde
“Kendini Koruyan
Mahalle” nin
tabelasını
gördük. Araba
yolu istemeyen
mahalle halkı,
gelenleri taşımak için teleferik
sistemini kurmuş. Turistler için
yapılan bungalov evlere ya patikadan
yürüyerek ya da teleferiğe binilerek
gidiliyor.
“Ya karşıdan araba gelirse ne
olacak?” derken karşimizdan bir
araba geldi bile, ne yapacağız
şimdi? İki surucude profesyonel,
karşılıklı dans yapar gibi yoldan
geçtiler. Bravo! Arabanın camından
aşağıya bakalım nasılmış.... Amanın!
Uçurum ve bir sürü ağaç... Önde
oturan genç çantasından bir şey
çıkardı. Tulum! Başladı çalmaya...
Camdan aşağıya bakıp korkudan
zıplasak mi, yoksa tulum sesinde
oynasak mı? Haydeee, hem türkü
söyleyelim, hem de koltuğumuzda
oynayalım...
Oh, geldik sonunda, düzlük gözüktü.
Burasi Sal yaylasıymış. Ne
güzelmiş! O da ne, keçiler dağdan
geri dönüyorlar. Her biri ayrı güzel,
takılalım peşlerine. Etrafımızda mor
yayla çiçekleri...Tulum sesi gelmeye
başladı, yaylaya dağılmış insanlar
yavaş yavaş ortada toplandılar,
horon halkası oluştu, gittikçe
büyümeye başladı, biz de katıldık.
Haydaaa! Hem söyleyelim, hem
horon tepelim. Kemençe çalan da
geldi, kadro tamam.

Bundan sonra Pokut yaylasına
yürüyecekmişiz. Alalım çantalarımızı
sırtımıza, koyulalım yola. Git
git bitmiyor, aşağı bak uçurum,
yukarı bak tepeler, bir yandan da
yağmur çisilemeye başladı, yerler
kayganlaştı. Keşke şu patika yola
minik taşlar dökülseymiş. Umarım
kayıp aşağıya düşmeyiz. Neyse,
sonunda Pokut yaylasına vardık.
Tepeye çıkalım da, ünlü Pokut
yaylasının manzarasını oradan
görelim, fotoğrafını çekelim. Ne
yazık ki sis gittikçe artıyor.
Bekle bekle sis gitmiyor geçmiyor,
yağmur başladı. Yaylada yaşayanlar
“Yayla havası hiç belli olmaz”
diyorlar. Sis birden kaybolabilir
ve güneş çıkabilirmiş. “Baktun ki
olmayı, bakmuyacaksun.” Haydi
beklerken etraftaki evleri gezelim.
Pokut Doğa Konut Evinde mola
verelim. Küçük lokantasında
muhlama (tereyağında kavrulmuş
mısır unu ve kolot peyniri) yiyelim,
çayımızı içelim. Birisi duvarda asılı
sazı aldı ve çalmaya başladı. Canlı
müzik eşliğinde öğlen yemeğimizi
yiyelim.

Muhlama bakır tavada yapılır

ve önünüze sıcak sıcak gelir. Ekmek,
erimiş peynire bandırılıp yenir.
Peynir o kadar çok tel verirki bazen
boğulacak gibi olursunuz. Sanki bir
ucu ağzınızda, öbür ucu karnınızda...
Öyle özel bir peynirdir, başka
peynirlerle yapıldığında bu olmaz.

Yaylanın sularına, olluk olayım olluk
Gelsin yayla gızları, içsinler soğuk soğuk
Yaylaların yoğurdu, seni kimler doğurdu
Seni doğuran anne, bal ile mi yoğurdu
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Pokut Yaylası
masmavi gökyüzü,
yemyeşil çayırlarıyla
internetten
baktığımızda
muhteşemdi.
Fakat sisten dolayı
görebildiğimiz bu
oldu.
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Karnımızı doyurduk,
şimdi geri dönüş.
Dönemeçli yollardan
aşağıya ineceğiz. Tur
minibüsünde önümüzdeki
oturan Karadenizli
kadın “Darlandum,
darlandum” demeye
başladı, yanımdakine
sordum; Karadenizde
sıkılmak yerine
“darlandum” denirmiş.
Kendilerine göre deyimleri
ve sözleri var. Gittikçe
anlamaya başlıyoruz. Her
cümle neredeyse “Uyyy”
ile başlayıp “daaaa” ile
bitiyor. “Uyy biz de öyle
konuşalım daaaa” diyoruz,
bizim konuşmamızı
beğenmiyorlar, gülüyorlar.
Fırtına gibi akan Fırtına
deresi boyunca arabayla
gidiyoruz. Birkaç taş köprü
görüyoruz. Türkiye’de
yaklaşık 1400 taş köprü
varmış. Bunun 123’u Rize
ve civar köylerdeymiş.
Türkiye’nin en görkemli
13 köprüsünden biri
seçilen Osmanlı

(Timisvat)
köprüsüne gitmeye

karar veriyoruz. Haydi
gidelim, bir de zipline ile
Fırtına deresinin üzerinden

geçelim. Karadenizliler
çok akıllı, her yeri zipline
ile donatmışlar. Bir
kıyıdan öbür kıyıya geç
dur. Zipline’ı denesek
mi? Ya ip koparsa, ya
düşersek. Aaa sıraya yaşlı
bir amca girdi, binmek için
koşum adı verilen emniyet
kemerini giymeye başladı.
O yaparda biz yapmaz
mıyız? Haydi sıraya.
Sıra geldi, heyecandan
kalbimiz küt küt atıyor. 1,
2, 3, yahooooooo... Harika
bir his. Altta deli

gibi akan Fırtına
deresi, yüzümüzde
rüzgarın öpücüğü,
kollar, bacaklar
örümcek gibi
açılmış... Çelik halat

üzerinde hop karşı yakaya
geldik. Yetmedi bir daha,
bir daha . Zaten bitmemiş,
öbür zipline a geçtik,
tekrar...
Zipline üzerinden
Kanada’ya dönebilir miyim
acaba, çok zevkliymiş.
Keşfedeceğimiz bir köprü
daha var. Demet Akbağ’in
oynadığı ‘Sevdaluk’
dizisinde geçen Şenyuva
köprüsü. 1696 yılında
yapılmış, çok güzel bir taş
köprü.
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Yola devam, bir ara yolumuzu kaybettik, bir baktık,
ağacın üzerinde bir sürü tabelalar. Karadenizlilerde
mizah hayatın bir parçası, her yerde bir şekilde
karşınıza çıkıyor ve sizi güldürüyor. İnsanlar da
öyle şen şakrak. Karadeniz fıkraları bu yüzden ünlü
herhalde. Günlük olayları mizaha çevirmekte çok
ustalar;
“Findukluk”, “Çayluk”, “Sevdaluk”,
“Yokluk”, “Otluk”, “Hasretluk”, “Korkuluk”
Nereye gidelim? Korkuluğa mi? Çayluk’a mi? Keske
bir de “Açlik” tabelasi olsaymış. :)

Haydi köprünün yanındaki
Osmanlı Kafe’ye gidelim de bir
çay içelim. Kafenin duvarı çok
güzel yazılarla süslenmiş.
Karadenizlilerden ünlü laflar: “Sikinti Yok”, “Yerum Mincirlarini”, “Finduk kadar aklun
vardu, onda da kurt çikti”, “Akıl hıyar değil ki, kırıpta vereyim yarisini”, “Gelsun
mi? Gelsun gelsun”, “Yuregim ahır değil, her okuzi baglayamam”, “Afkurma”...

“

Biraz da fıkra kitabından okuyup gülelim.

Hayatta en boş
geçirdiğimiz
gün
gülmediğimiz
gündür.

”

CHARLIE CHAPLIN

16 | TOPLUM | Ağustos 2020

GEZİ: KARADENİZ | Sevim Mete
Ertesi gün Kaçkar Dağlarındaki
Zil Kale’ye çıkıyoruz. 5.6. yüzyıllarda inşa edildiği
düşünülen bu kale Bizans
ve Osmanlılar tarafından
da kullanılmış. Manzarası
muhteşem, kalede rahat bir
şekilde gezilebiliniyor.

Sırada Zil Kaleye çok yakın olan 15 metre
yüksekliğindeki Palovit Şelalesi
var.
Uzunca bir merdivenden şelalenin
merkezine iniyoruz, uzaktan bakacağız.
Islanmayız dedik ama ıslandık, hem de
nasıl... Gürül gürül akıyor, nasıl güzel...
“Mavi Göl” filmindeki gibi, şelalenin
altındaki gölete atlamak istiyor insan.
Biraz da Rize’nin merkezinde gezelim.
Bazı sokaklarda duvarlar ve merdivenler
rengarenk boyanmış...

Sokağın birinde yürüyen merdiven bile var.
Metro var sanmayın, metro falan yok :)

TOPLUM | Ağustos 2020 | 17

GEZİ: KARADENİZ | Sevim Mete
Ana caddedeki trafiği görünce çok şaşırıyoruz.
Merkez oldukça kalabalık. Bir sürü lokanta
ve pastane var. Sokak lambaları çay yaprağı
şeklinde. Sokaklar akşamları da ışıl ışıl ve canlı.
Başka bir caddede uluslararası birçok ülkenin
katıldığı geçit törenini seyrediyoruz.

Dağmaran Kafe’de günün yorgunluğunu atmak
için çay içmeye karar veriyoruz. 5-6 bardak çayı
içip kalkıyoruz.

Öğle saati, ne yiyelim? Hamsili ekmek

Yeter mi? Yetmez yetmez! Bir bardak daha...
mi, hamsili pilav mi, yoğurtlu kara
lahana sarması mı, kuru fasulye mi,
mısır ekmeği mi, turşu kavurması mı?

Haydi hamsili ekmek yiyelim? Üzerine tatlı ne
yiyelim? Tabii ki Laz Böreği :)

Güneş batımını seyretmeye sahile gidiyoruz.
Denizin kokusu harika; yeşil ve mavinin
buluştuğu yer. Sahil boyu kafeler, lokantalar,
lunaparkta oynayan ve kahkaha atan çocuklar.
Önce dönme dolap, çarpışan arabalar ve sonra
diğerlerini deniyoruz. Sahil yolunda çocukların
binmesi için akülü arabalar var; BMW,
Lamborghini, Ferrari, ATV ve dahası, seç beğen.
Çocuklar belli ki sahilde çok eğleniyorlar. Aaa
bir yerden müzik sesi geliyor. Bugün konser
varmış, o yüzden ilerisi çok kalabalık. Şarkı
söyleyenler, dans edenler. Biz de katılıyoruz
onlara...
Biraz da gün batımını tepeden seyredelim.
Dağmaran Kafe’nin manzarasının çok güzel
olduğunu öğrenip, oraya gidiyoruz. Manzara
gerçekten muhteşem. Tepelerde yeşillik,
denizde mavilik, gökyüzünde pembe, mor
bulutlar...
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Sabah güne çaylıkları gezerek başlayalım.
Çaylıkların ortasındaki Rize evleri çok güzel.

Önce evleri gezelim, sonra da biraz çay
toplayalım. En üstteki körpe ve tomurcuk
yapraklar el veya çay makası ile toplanır. Çay
makasının yanında torbası vardır. Yapraklar
kesilirken çaylar bu torbaya düşer. Torba
dolunca çaylar sepete aktarılır. Dolan sepet
sırtta taşınarak bir alana götürülür ve çaylar
orada biriktirilir. Sonra oksidasyon gerçekleştiği
için zaman kaybetmeden çay alım yerlerine
götürülür.
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Evet çay toplamaktan ve taşımaktan yorulduk.
Biraz çardakta oturup “Atma Türkü Geleneği
ve Halk Şairlerinden Derlemeler” kitabına bir
göz atalım. Türküler, şiirler, fıkralar çoğunlukla
Karadeniz kadını üzerine. Ya güzelliklerinden ya
da çalışkanlıklarından bahsediliyor.

Köyde biraz dolaşalım. Yol üzeri mısır satan
bir yer. “Selam Vermiyana Su Yok” diye
haykırıyor...
Karadeniz’de selamlaşmak çok önemli,
herkes çok misafirperver ve muhabbete açık.
Yeter ki selam ver, bir bakmışsınız ki ahbap
olmuşsunuz. Selamımızı verelim, soğuk bir su
içelim, gezilecekler listesine bir göz atalım.
Daha gezilecek çok yer var; Ayder yaylası,
Uzungöl, Borçka Karagöl, Muratlı Barajı,
Trabzon’da Sümela Manastırı, Gürcistan’da
Batum turu... Bir sonraki sefere de buraları
gezeriz. Şimdi geri dönme zamanı geldi,
Karadeniz sahil yolundan tam gaz Trabzon,
sonra da uçak...

Alınacaklar listesi:
Çay, Anzer Balı, Yayla
Peyniri, Mısır Ekmeği,
İspir Kuru Fasulyesi,
Hamsi Kolonyası,
Peştemal, Tulum, Simit,
Çay Sepeti, Kemençe

Alacaklarımızı aldık, göreceklerimizi gördük,
yiyeceklerimizi yedik, anıları biriktirdik.
Şimdi dönüşe hazırız.
Havaalanında uçağımızı beklerken, fıkra
kitabımızı açalım, okumaya devam edelim.
O da ne? Kitabın arasından “İspir Kuru
Fasulye” tarifi çıktı. Kanada’da deniyeyim
bakalım, buradaki gibi olacak mı?
200 gr dana kuşbaşı
2 bardak İspir fasulye
2 orta boy soğan
2 diş sarmısak
2 kasik domates püresi
2 kaşik domates salçası
2 kaşik zeytinyağı
2 kaşik şeker
4 kaşik tereyağı
2 bardak süt
1 tatli kaşığı limon
Tuz
• 2 bardak fasulye, 1 bardak süt, 4
bardak suyu bir tencereye koyun. 12
saat sonra fasulyeleri süzün ve suyunu
dokün.
• 1 bardak süt, 4 bardak su, 1 kaşık
şeker karışımı tekrar hazırlayın ve
fasulyeleri ekleyin. Yumuşayana kadar
pişirin.
• 200 gr dana kuşbaşı üzerine sıcak
su dokun ve bulanık suyunu süzün.
Üzerine aşağıdakileri malzemeleri
sırasıyla ekleyin.
• 2 orta boy soğanı minik minik
doğrayın, zeytinyağı ve tereyağiyla
kavurun.
• 2 kaşık domates salçasını ve 2 kaşık
domates püresini ekleyin.
• 1 kaşık şeker ilave edin ve karışımı 20
dakika kaynatın.
• 1 tatlı kaşığı limonu ilave edin. Limon
kabuğundan küçük bir parça da içine
atın.
• Üzerine fasulyeleri ekleyin. Yarım
saat ocakta, yarım saat fırında pişirin.
Afiyet ile yiyin!
Elinizde çayınız,
yüzünüzde gülücüğünüz
hiç eksik olmasın.
Sevgilerimle...
Sevim Mete
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Sevgi Doğan

Covid 2019 / Choir 2020
T

urkish Choir Ensemble Vancouver konser
günü olarak 17 Nisan Cuma gününü sevgili
müzikseverlere duyurdu ve bilet satışlarına
başladı. 9 Mart Pazartesi günü saat 19:3022:00 arası yaptığımız çalışma, konser gününe
yaklaşmanın verdiği heyecanla keyifli bir fasıl
havasında geçti ve her zaman olduğu gibi
haftaya gorüşürüz dedik ve vedalaştık. 13 Mart
Cuma günü koro arkadaşlarımızdan uyarı
mesajları gelmeye başladı. 14 Mart Cumartesi
günü salgın nedeniyle koro çalışmalarına devam
edemeyeceğimizi tüm arkadaşlarımıza duyurduk
ve aynı zaman dilimi içinde pandemi ilan edildi.
Sürekli birbirleriyle iletişim içinde olan bu güzel
ve özel koro grubu ilk bir iki gün için sessizliğe
büründü. Ortak endişemiz Türkiye’de olan
ve pandemi nedeniyle evine dönememekten
endişelenen arkadaşlarımız oldu; bu arada evde
kal çağrısı yapıldı ve evde kaldık.
Bilinmeyenin getirdiği tedirginlik ve her günün bir
önceki gün ile hep aynı olduğu haftalar kuşkusuz
hepimizi etkiledi. Zaman zaman karanlık
köşelere takılıp kaldık; ama uzun sürmedi. Hal
hatır sorup nasılsınız, bir şeye ihtiyacınız var
mı diyen çok oldu ve muhabbetimiz koyulaştı.
Bu kara günlerdeki dostluk, gerçek dostluk hep
sürsün hiç bitmesin!

Evet, evde kaldık ama yüreğimiz, neşemiz,
dostluğumuz evde kalmadı!.. 13 müzisyen ve 26
koro üyesiyle kalabalık bir grup olan Ensemble
konseri gercekleştiremedi; ama yüreğimizin
halinden, hasretimizden anlayan, hüzünün bizi
terk etmediği bir zamanda, duygularımızı saza
söze döken sevgili müzisyenlerimiz, solistlerimiz
sesimiz, kulağımız, heyecanımız oldu. Her hafta
yeni bir video hazırlayıp Ensemble facebook
sayfasında paylaştılar ve sadece bizleri degil tüm
müziksever dostlarımızı bir araya getirdiler ve
yine bir bütün olduk.
Baharda başlayan online konserlerimiz yaz
konserleri oldu, her şarkı ruhumuzu tazeledi,
gönül teline dokundu, hep beraber dinledik,
hissettik, özlemler arttı.
Salgın nedeniyle
görüşemesekte gönülleri bir olan bu güzel
insanlar hep birbirinin arkasında oldu ve hiç
yalnız kalmadık.
Tüm Ensemble ekibinin desteğine minnettarız!
Müzisyenlerimiz
solistlerimiz, çalışkan ve dinamik medya
ekibimiz her hafta kulaklarımızda hoş bir seda,
belleklerimizde ise sevgiyi bıraktılar. Saygımız,
muhabbetimiz sonsuz. Daha güzel günlerde
tekrar buluşacağız.
Turkish Choir Ensemble Vancouver
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Eylem Sönmez

VTFF
2020
Sevgili Festival Takipçileri,
Bu sene 7.’sini düzenleyeceğimiz festivalimiz
bir önceki festivallerimize göre oldukça
farklı olacak. Covid-19 sebebiyle hepimizin
hayatları değişti, alıştığımız hayatlarımız ve
günlük kosusturmalarimiz hepsi bir anda şekil
değiştirdi. Tüm dünyadaki festivaller de bu yıla
ayak uydurmaya çalışıyor ve kafa yoruyorlar.
Nasıl fiziksel olarak kontağı azaltır ama
halen izleyicilerimizi filmlerimizden mahrum
bırakmadan onlara festival sunabiliriz diye
düşünüyorlar. Biz de VTFF ekibi olarak bu sene
için projeler üretiyoruz.
Şimdilik aklımızdan geçenler online platform’da
size en yeni filmlerden izleme seçenekleri
sunmak.
Her ne kadar sizlerle bir arada beraberce
festivalimizi kutlamak istesek de bu sene gönül
birliği temasından yola çıkarak evlerimizden
izleyeceğiz filmlerimizi.
Bildiğiniz gibi festivalimiz her sene gelişerek
devam ediyor. 6. senemizi kutladığımız
2019 yılındaki festivalimizde Los Angeles ve
Seattle’dan konuklarımızla beraber gündemin
en önemli konularından “kadın” temasını
işledik ve Kuzey Amerika ve Türkiye’de Kadının
TV ve Film endüstrisindeki yerini tartıştık.
Ödüllü oyuncu Saadet Işıl Aksoy, ilk Netflix
Türk dizisinin yaratıcısı Binnur Karaevli ve
Seattle’dan sektörden başarılı iki kadın Şirin
Aysan ve Justine Barda ve Vancouver Women
In Film Direktörü Carolyn Combs ile panelimiz
gerçekleşti ve çok ilgi gördü. 10 tane çok
başarılı kısa film ve 9 tane uzun metrajlı ödüllü
filmlerimizi VTFF ekibi olarak sizlere ulaştırdık.
Ara Güler belgeseli özellikle Kanadalı izleyicinin
büyük ilgisiyle karşılaştı, Vancouver’in en büyük
sinema salonlarından SFU theatre’da neredeyse
yer kalmadı bu gösterim için.

Vancouver Belediyesinin katkılarıyla festival
posterlerimiz şehrin bir çok yerinde sergilendi.
Yerel önemli kültür sanat dergilerinden Georgia
Straight’de iki hafta üstüste Türk film festivali
röportajı ve filmlerimizin analizi yapıldı. Kanada
başbakanı Justine Trudeau, eyelet başbakanı
John Horgan ve belediye başkanımız Kennedy
Stewart festivalimiz için kutlama mesajlarını
ulaştırdılar. City TV “Our City Tonight”
programı gala gecesi konuğumuz olarak ekibi
ile gelip festivali çektiler ve röportajlar yapıp bir
sonraki hafta dokuz dakika boyunca festivalimizi
tanıttılar. Türkiye medyasında haftalarca basın
bultenlerimiz yayınlandı ve T24 gazetesinde
festival sonrası haberimiz yapıldı.
Sponsorlarimiz ve Kanada’dan aldığımız grant’ler
sayesinde ve gönüllüler tarafından yapılan ve
hiç aksatmadan devam eden Vancouver Türk
Film Festivali şehrin festival sahnesinde yerini
aldı. Yılların emeği olan ve bu çok başarılı film
festivalimizi her sene yapmaya devam edeceğiz.
Websitemiz vftff.ca’i takipte olursanız eğer
Kasım 2020 ile ilgili planlarımız şekillendikçe
aktaracağız
sizlere.
Sağlıkla kalın,
Eylem Sönmez,
Director, VTFF
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İÇERİK | Ad Soyad

ÜYELİK
TCS Yönetim Kurulu olarak aldığımız kararla
12 Haziran – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında
üyeliğini başlatan kişilerden 2020 dönemi için
‘Üyelik Ücreti’ alınmayacaktır.
Sizde üye olmak isterseniz aşağıdaki
tuşa basarak online üyelik formumuzu
doldurabilirsiniz:

ÜYE OLMAK İSTİYORUM
https://bit.ly/3j6ZRYE

TCS’NIN TOPLUMU TANIMA
VE BEKLENTİLERİNİ
ÖĞRENME ANKETİ
Bu anketi toplumumuzun demografik
yapısını anlayabilmek, beklentilerine ve
gereksinimlerine daha iyi yanıt verebilmek
amacı ile hazırladık.
Katılım tamamen isteğe bağlıdır. 20 sorudan
oluşmaktadır ve yaklaşık 10 dakikanızı
alacaktır. Anket formunu isterseniz anonim
olarak da (isim belirtmeden) doldurabilirsiniz.
TCS etkinliklerine katılmak isteyen tüm aile
bireyleri tarafından ayrıca doldurulmasi tavsiye
edilir.
Soruları cevaplamak için lütfen aşağıdaki tuşa
basınız:

Pek Yakında;

• Çocuklarımız için online kütüphanemiz
hazırlanıyor.
• TCS Talks için hazırlıklarımız tüm hızıyla
devam ediyor.
• Yolu Vancouver’dan geçen ressamlarımızın eserlerini sizler ile buluşturabilmek için çalışıyoruz.
TOPLUM DERGİSİNE KATKIDA BULUNANLAR
Sinem Atasoy
Senem Öz
Sevim Mete
Demet Edeer
Teoman Mete
Ekin Blackwell

ANKETİ BAŞLAT

Eylem Sönmez

https://bit.ly/30NYhVd

Emre Akkuş

Sevgi Doğan

“Toplum” is a publication of the Turkish-Canadian Society and © All rights reserved / Tüm hakları saklıdır, 2020.
Disclaimer for Toplum Magazine
TCS Toplum Magazine is a community effort. The Magazine allows for members of the community and members of TCS to provide
material and sources helpful to others. The inclusion of a product, vendor, or service should not be construed as an endorsement
of such product, vendor, or service. We strive to ensure the material provided by others is appropriate and neutral. However, the
views and ideas written and expressed by authors who wish to have their work published do not reflect the views of TCS. TCS makes
no representations or warranties of any kind, express or implied about the completeness, correctness, and authenticity of the
information written by others. Any reliance you place on such materials is strictly at your own risk and this content should not be
used solely as a basis for making any personal, business, legal or any other decisions.
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