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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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DESTEK | Erol Karacabeyli

HARİKA BİR
YÖNETİM KURULU’MUZ VAR!
ONLARA NASIL
DESTEK
OLABİLİRİZ?
Kişiden kişiye değişebilen nedenlerle
ailelerinden, arkadaşlarından ve
anavatanlarından ayrılıp Kanada’ya göç
ettikten sonra yeni ülkesine dişi ile tırnağı ile
tutunmaya çalışan insanlarız birçoğumuz.
Değişik evrelerden geçerek yaşamımıza
devam ediyoruz.
1963 yılında Kanada’ya göç etmiş bir
avuç insanımız Türk Kanada Cemiyeti’ni
kurmuşlar. Cemiyetimiz bazı yıllar
emekleyerek bazı yıllar da koşarak bugünlere
geldi. Cemiyetimizin varlığı bakınız toplum
yaşamımızı nasıl etkiledi:
• Sevinç ve üzüntülerimize ortak olacak
arkadaşlar edinmemizi sağladı
• 23 Nisan etkinliğinin enternasyonal çocuk
bayramı olarak kutlanmasına öncülük etti
• Konser verebilecek seviyede bir koro
kurulmasına aracı oldu
• Profesyonel nitelikte filim festivalleri
düzenlenmesine destek oldu
• Cumhuriyetin kuruluşunu kutlamak için her
yıl bir etkinlik düzenledi
• Futbol, voleybol, tenis, folk dans, tiyatro ve
şiir guruplarının oluşmasına katkı sağladı
• Kanada’nın çok kültürlü mozaiğinde
“bizimde zengin bir kültürümüz var” dedirtti
• BC’ye konsolosluk gelebilmesi ve THY’nin
uçuş düzenlemesi için uğraştı
• Türk festivali düzenledi enternasyonal
festivallerde yer aldı
• Okuduğunuz bu Toplum Dergisi ile yıllardır
bizleri birleştirdi
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Bütün bu özetlediklerimizin olabilmesi için
yüzlerce insanımız bu cemiyetin yönetim
kurullarında veya gönüllü olarak yılmadan
hiçbir maddi çıkar gözetmeden 57 yıldır
çalıştılar ve sonunda ortak değerlerde
birleşebilen, birbirine saygılı, düzeyli ve
birbirine yardım eden bir toplum yarattılar.
2020 yılında meşaleyi yine her kuşağa
seslenebilen harika bir yönetim kurulu
devir aldı. Yönetim kurulana seçilen
arkadaşlarımıza ve gönüllülerimize en
büyük desteği aşağıdaki link ’ten üye olarak
verebiliriz. 2020 Yönetim Kurulu üye
tabanımızı genişletmek için 2020 yılı üyelik
aidatını almamaya karar vermiştir. Gelin
üyeliğimizi aşağıdaki verilen linklerden
yenileyerek onlara kuvvetli bir destek verelim
ki bu cemiyet yaşamımıza renk getirmeye
devam edebilsin.
Üye olmak için: https://bit.ly/3j6ZRYE

Hep birlikte elele
Erol Karacabeyli

CUMHURIYET BAYRAMI
KUTLAMASI
(ONLINE)

29 Ekim 2020
Perşembe
7:00 pm
Online
kutlama programımızı
izleme linki
ayrıca duyurulacaktır.

97

• Açılış
• İstiklal ve Kanada marşları
• Hoşgeldiniz
• Atatürk-Kurtuluş Savaşı-Cumhuriyet
• Sesleniş
• Mini Koro
• Mini Oratoryo
• Müzik Dinletisi
• Online Cumhuriyet Fener alayı
• Panel tartışma:
Toplumsal Dinamikleri

Etkinlik 29-Ekim, 2020 Persembe gunu Turkish Canadian Society Facebook ve Youtube
kanallarindan online izlenebilir.

İÇERİK | Ad Soyad

O AĞACIN SON HALİ
“Bir
varmış, bir
yokmuş” diye başlayan
ve büyük bir heyecanla
dinlediğimiz masalların sonunda
genellikle gökten üç elma düşer;
biri anlatanın, biri dinleyenin, biri de
masal kahramanının başına. Gökten
düşen elmalar, kutsallığın ifadesidir
ve Anadolu Türk masallarında
iyileri ödüllendirmek için
kullanılan önemli bir
geleneksel motiftir.
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Senem Öz

O AĞACIN ALTINDA | Senem Öz
Aslında iklim ve çeşit özelliklerinden dolayı
hemen hemen yeryüzünün her coğrafyasında
yetişen bu meyve; söylencelerde, kutsal
kitaplarda, masallarda, deyimlerde, halk
türkülerinde sürekli karşımıza çıkan önemli
bir semboldür. Elma; sağlığı, mutluluğu,
bereketi, gençliği, sevgiyi ve ölümsüzlüğü
betimler. Türk Söylence Sözlüğünde elma
bütün meyvelerin atası olarak geçer. Türkçe’de
elma, ya da alma, adını al’dan, yani kırmızıdan
alıyor. Oxford Üniversitesi biyologları yabani
elmanın anavatanının -yani gezegendeki
yenilebilir ilk tatlı elma ağaçlarının-Orta
Asya’da Kazakistan’ın Çin sınırına yakın Tanrı
Dağları olduğunu ve günümüz elma türlerinin
“atalarının” halen bu dağlarda doğal ortamda,
yabanı halde yetiştiğini açıkladılar. Bugün hala
Tanrı dağlarında elma ağacı ormanları var.

ve cennetten kovulurlar. Oysa “İyiyle kötüyü
bilme ağacından yeme. Ondan yediğin gün
kesinlikle olursun” diye uyarılmışlardır. Aslında
hiçbir kutsal kitap, Bilgi Ağacı’nın elma ağacı
olduğunu açık açık söylemez, buna rağmen
birçok kültürde yasak meyvenin elma, iyiyi ve
kötüyü bilme ölçütü sunan bilgi ağacının da
elma ağacı olduğu kabul edilir. İşte bu nedenle
İlk günahı, ilk yasağı, cennetten kovulmayı
sembolize eder elma. Elma sözcüğü Latince
kökenli “malus”, “malum” yani, kötü, günah
anlamına gelen kelime ile ilişkilendirilmiştir.
“Adem elması” denilen gırtlak çıkıntısının
çoklukla ergenliğe giren erkeklerde ortaya
çıkması ve ergenlik dönemiyle birlikte
gelişmesi, yasak olan elmanın Adem tarafından
yendiği inancını destekleyen bir yan hikayedir.
Hz. İsa’nın doğumunu anlatan resimlerde İsa’nın
elmaya uzanması resmedilmiştir ve bu da
sembolik olarak dünyanın günahlarını, çilesini
kendi üzerine almasını simgeler. Aynı zamanda
Hz. İsa’nın doğum günü olarak kabul edilen
25 Aralık’ta kutlanan Noel’de çam ağaçlarında
kullanılan süslemelerden birisi olan elma
motifi, İsa’nın doğumuyla birlikte insanların
cennete girebileceğini müjdeler.

Dini metinlerin dışında birçok masal ve
mitolojik hikayede de elma çok önemli bir
semboldür.
Adem ile Havva, elmayı yiyince
“ölümsüzlüklerini” kaybederlerken, Kelt ve
İskandinav mitlerinde elma, “sınırsız yaşam
gücüyle” ilişkilendirilir. Keltler, ölen kişilerin
ruhunun Batıya ilerleyip oradaki bir elma
bahçesinde özgürlüklerine kavuştuğuna
inanırlarmış. Ketler gaipten haber almak için de
elmayı kullanmışlar. Günümüze dek gelen bu
ritüelde elmanın kabuğu koparmadan soyulur
Elmaların ehlileştirilme süreci, tarihte Çinlilerin ve baş üstünden fırlatılırmış. Çıkan şekil
keşfettiği aşılama yöntemiyle başlamış.
harflere benzetilerek, gelecekteki eşin isminin
Milattan önce ikinci binyıl civarında Çinliler,
baş harfi bulunmaya çalışılırmış.
yetiştirilmek istenen bir ağaçtan kesilen bir
tahta aşı kaleminin, bir başka ağacın gövdesine
çentilebileceğini keşfetmişler. Ve elma ağacının
insanoğlu ile olan dayanışması ve birçok farklı
elma türünün ortaya çıkması da bu buluştan
sonra başlamış.
Elma ile ilgili en bilinen ve en yaygın söylence,
kutsal kitaplardaki Adem ve Havva’nın ‘ilk
günah’ kıssasıdır. Havva’nın bilgi ağacındaki o
göz alıcı kırmızılığıyla iştah kabartan meyveyi
fark etmesiyle başlar ilk günah. Birini yer,
birini de Adem’e verir. Ondan sonra olanlar olur
TOPLUM | Ekim 2020 |
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O AĞACIN ALTINDA | Senem Öz

Yunan mitolojisinde ilk güzellik yarışmasının
ödülü de bir altın elmadır. Ölümlü kral
Peleus’la deniz perisi Tetiş’in Olympos’ta
düğünü vardır. Düğüne çağrılmadığı için
öfkelenen Nifak Tanrıçası Eriş düğüne gelir
ve tören sırasında bir masaya, üzerinde “en
güzele” yazılı altın bir elma bırakır. Böylece
ilk nifak tohumunu tanrıçalar arasına ekmiş
olur. Zeus’un karısı Hera, Savaş ve Bilgelik
Tanrıçası Athena ve güzellik tanrıçası Afrodit,
“en güzel benim” diyerek elmayı sahiplenmek
isterler. Tanrılar tanrısı Zeus, tercih yapmanın
zorluğunu görünce elmayı en güzele vermesi
için Kaz Dağlarının yakışıklı çobanı Paris’i
görevlendirir. Üç Tanrıça, elmayı alabilmek için
hem görünüşleri hem de vaatleriyle Paris’i
etkilemeye çalışır. Athena sonsuz bilgi; Hera
krallık vaat eder Paris’e. Afrodit ise dünyanın en
güzel kızı Helena’yı vaat eder. Helena’nın aşkını
tercih eden Paris, altın elmayı Afrodit’e uzatır.
Elma Afrodit’in güzellik tanrıçası olarak tescili
demektir. Yine Yunan mitolojisinde Herakles’e
(Herkül), “güneşin battığı, Atlas’ın gök kubbeyi
taşıdığı yerde bulunan bir bahçedeki ağaçtan
bir elma alıp getirme görevi” verilir. Herakles
“Akşam Kızlarının Bahçesi” denen ve cenneti
simgeleyen bu yere gelir, bahçeyi koruyan yüz
başlı ejderle savaşır. Atlas’ı ikna eder, üç elma
almayı başarır ve geldiği yere döner. Böylece
elma iradenin, gücün ve ikna yeteneğinin
sınanma aracı olur.
Oğuz Kağan’dan beri Türkler tarafından
dünya hakimiyetinin sembolü olarak görülen
“Kızıl Elma” miti de çok eski inançlara ve
geleneklere dayanır. Bunlardan birine göre
dünyanın ortasında bir dağın üzerinde, jambu
denen bir ağaç vardır. Türkçe elma anlamına
gelen bu meyvelere sahip olan kişinin dünyaya
da sahip olacağına inanılır ve elma dünya
hâkimiyetini sembolize eder. Bütün Türkleri
birleştirme düşüncesinin simgesi olan Kızıl
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Elma bir fetih idealinin de sembolü haline gelir
zamanla. Türkçe Sözlükte “Yeryüzündeki bütün
Türkleri birleştirip büyük bir imparatorluk
kurmayı amaç olarak alan ülkü” (TDK, 2005,
s. 1177) biçiminde tanımlanan Kızilelma, gün
doğusundan gün batısına bütün dünyaya
hâkim olma ve düzen verme hayalini temsil
eder. Osmanlı yazılı kaynaklarında “Kızılelma”
ile, Türk fetihlerinin son noktası olan hayalî
ya da gerçek bir şehre (veya ülkeye) işaret
edilir. Osmanlılarda Kızıl Elma arzulanan
amaç ve somut bir hedef haline gelmiş ve
İstanbul’a sahip olmanın sembolü olarak da
kullanılmıştır. Çünkü İstanbul’da ki Ayasofya
Müzesi’nin önünde, Doğu Roma yani Bizans’ın
İmparatoru olan Justinyanus heykelinin bir
elinde kızıl bir küre vardır. Bu kızıl kürede
Osmanlılar tarafından sahip olunması gereken
Kızılelma olarak simgeleştirilmiştir. Kızıl Elma
hem Avrupa’nın tarihinde hem de Osmanlı’nın
tarihinde önemli bir anlam içeren ve politik bir
güç göstergesi olarak kullanılan bir sembol
haline gelmiştir.
Politik anlamlarının dışında farklı toplumlarda
ve kültürlerde yaşayan insanların örf ve
adetlerinde elma, pek çok ortak anlam taşır.
Türk kültüründe halk ağzında “yozma” olarak da
bilinen elma üremenin, çoğalmanın, yayılarak
büyümenin ve murat almanın sembolüdür.
Masallarda halk kahramanları, anne ve
babalarının kutlu bir kişi tarafından verilen
elmayı yemesi sonucunda dünyaya gelirler.
Düğünlerde, düğün bayrağının tepesine elma

O AĞACIN ALTINDA | Senem Öz

saplanır. Böylece soyun devamı dileği tanrıya
ulaştırılır. Elma yiyerek hamile kalma ve
çocuk sahibi olma motifine Kerem ile Aslı,
Tahir ile Zühre, Arzu ile Kamber, Hurşit ile
Mahmihri, Şah İsmail, gibi halk hikâyelerin de
rastlayabiliriz. Elmanın yeni kurulan aileye
bolluk, bereket ve hayırlı evlat getireceği
inancı, düğünlerde tekrarlanan ritüellerle
kendini gösterir. Nahcivan’da gelin, oğlan
evinin kapı eşiğine geldiğinde damat, damdan
onun başına dilimlenmiş elma atar.
Böylece gelinin hayırlı evlatlar
doğuracağına inanılır. Bu
inanç ve uygulama
Borçalı, Derbent, Erbil,
Anadolu ve Kıbrıs’ta
Uygur Türkeri’ne
göre elma,
koruyucu bir
güce sahiptir.
Şaman
geleneğine ait
kırk çıkarma
töreninde
banyo suyuna
kırk adet taş,
nazar boncuğu
ve altın atılır,
bebek ve anne
bu suyla yıkanır;
elma kurusunun
bulunduğu tütsüyle
de kötü ruhlar kovulur.
Başkurtlarda evlendiği
zaman çok çocuklu olması
istenen kız çocuğuna Almila adı
konur. Kırgızlar, elma ağacının kadınlarda
doğurganlığı sağladığına inanırlar. Elma
ve elma yaprakları Slav düğünlerinin gelin
taçlarında, çelenklerde; bereket, şans,
mutluluğu sembolize etmek için kullanılır.
Damat mutlaka bir elma ağacı altında tıraş
olur. Elmalı tavuk ve elmalı ekmekler pişirilir.
Musevi Yeni Yılı Rosh Haşhanah zamanında,
geleneksel ballı elma ve elma reçeli
hazırlanarak, yenilenme dileklerinde bulunulur.

Kuzey Avrupa eski geleneklerinde, ilk doğan
çocuğun şansı, doğduğu gün koparılan elma
ile sınanır. Eğer, içinde kurt bulunursa, kötü
bir alamettir ve 21’inci doğum gününde çocuk,
meyve tanrılarına çeşitli ritüeller ile adak adar.
Hıristiyan sanatında elma, anne karnındaki
bakireyi simgeler.
Hemen hemen bütün kültürlerde aşkı, sevgiyi,
cinselliği, gençliği, ölümü, günahı, doğurganlığı,
bereketi, yasağı, ilk günahı, bilgiyi, hayatı, gücü
sembolize eder elma. Elma motifinin
kullanıldığı masallardan biri
de Grimm kardeşlerin 1812
yılında derledikleri
‘Pamuk Prenses ve
Yedi Cüceler‘dir.
Masalın belki
de en can alıcı
noktası kötücül,
cadı, büyücü
üvey annenin,
yaşlı bir
kadın kılığına
girerek, yedi
cücelerin
ormandaki
kulübesinde
kendisinden
saklanan Pamuk
Prensese verdiği
zehirli kırmızı
elmadır. Yine bir
başka masalda da
İsviçre’yi, Avusturya
İmparatoru 1. Albert adına
yöneten Vali Gessler, şapkasını
meydanda bir direğe astırır ve gelip
gecenin selamlamasını ister. Selamlamadığı
için tutuklanan William Tell’den, ceza olarak
oğlunun başının üzerine konulan elmayı
vurmasını ister. Da Vinci Şifresi’nin de “elma”
çıkması elma mitinin günümüzde de yayınlığını
gösterir. Fizik kurallarını alt üst eden, Isaac
Newton’un (1643-1727) Yerçekimi Kanunu’nu
elma ağacının altında otururken ve o arada
yere bir elmanın düşmesiyle keşfettiği söylenir.
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Elma miti ile ilgili örneklerin hepsini bu yazıda
ele almak elbette mümkün değil. Yazının amacı
bu Elma Ağacı öykülerine, Vancouver’da
yaşayan Türkler olarak bir yenisini daha
eklemek, bir aile geleneğinden söz
etmek aslında. Öykümüzün kahramanı
Sander Çalışal’ın arka bahçesinde 30
yılı aşkın bir süredir ailenin bir ferdi
olan bir yaşlı elma ağacı. Türk Kanada
Cemiyeti’nin bir yardım etkinliği
sırasında tanıştık dernek üyemiz
Sander Çalışal ve sevgili eşi Lois ile.
İki yılda bir kasalarca meyve veren
bu yaşlı elma ağacının meyvelerini
derneğimize bağışlamıştı Sander Bey.
Derneğimiz de gönüllü üyelerimizin
topladığı kasalarca elmayı, her gün 600
kişiye yemek veren Salvation Army Food
Bank Essential Programına bağışlamıştı.
Bu çalışma sonrasında bu yaşlı elma ağacının
öyküsünü dinlemek için Dernek Başkanımız
Demet Edeer ile birlikte Sander Çalışal’ın o
güzel bahçesine bir kez daha gittik. Meyvelerini
cömertçe bizimle paylaşan bu elma ağacının
öyküsünü dinlemekti amacımız.

10 | TOPLUM | Ekim 2020

Bizim elma ağacımızın öyküsü bundan 35 yıl
önce, Sander Çalışal ve eşi Lois’in yeni aldıkları
evlerine taşınmalarıyla başlıyor. 1930’lu
yıllarda yaşanan ekonomik kriz zamanında
vatandaşlarına yeni iş alanı yaratmak isteyen
Kanada hükümeti, bazı ormanlık alanları imara
açmış ve bu alanlarda evler inşa edilmiş.
Evin yapılış tarihi 1935. Elma ağacının da
muhtemelen evin yapıldığı yıllarda dikildiğini
anlatıyor Sander Çalışal. Ailenin bu evdeki
tüm serüvenine şahitlik eden bu ağaç, her iki
yılda bir önce baharda açan çiçekleri sonra da
dallarını dolduran lezzetli elmalarıyla ailenin
bir ferdi olmayı başarmış. Elma ağacı bakımı
konusunda çok da bilgisi olmayan Sander
Bey ağacı neredeyse hiç budamamış. İşte bu
nedenle ağacın dalları bahçede kendi eliyle
inşa ettiği garajın damına kadar uzanmış.
Giderek büyüyen ve bahçenin bir ucundan
diğerine uzanan dallarıyla Çalışal ailesini adeta
kanatları altına alan elma ağacımızın, ailedeki
en önemli arkadaşı Sander Bey’in büyük oğlu
Ali olmuş. Ali, çocukluğunda katıldığı bir kursta
elmalı tart yapmayı öğrenmiş. Sonraki yıllarda
bu yeteneğini tüm aileye, sürpriz elmalı tartlar
yaparak geliştirmiş. Sabah erkenden kalkar,
elmaları toplar, önce elma sosu sonra da elmalı
tart yaparmış. Bu anıyı anlatırken muzip bir
gülümseme kaplıyor Sander Bey’in yüzünü.
“Aile için tart yapardı dediğime bakmayın,

O AĞACIN ALTINDA | Senem Öz
yaptığı tartların neredeyse tamamını
kendi silip süpürürdü bize de eve
sinen o güzelim elmalı tart kokusu
kalırdı” diyor hocamız. Sander
Bey’in çocukları Deniz, Ali ve
Ayşe’nin çocukluk ve gençlik
yıllarının en güzel anılarına
şahit olmuş elma ağacımız.
Kimi zaman ağacın gölgesinde
kitap okumuş evin genç kızı
Ayşe. Kimi zaman ağacın altına
sofralar kurulmuş yemekler
yenmiş, dost sohbetleri yapılmış.
Ağabeyinin izinden, küçük oğul
Deniz de yakın zamanlara kadar
ağacın elmalarını toplamaya yardım
edermiş.
Sander Çalışal, 1986 yılında Sabattical
olarak gittiği Japonya da Kiraz Çiçeği
(Sakura) Festivaline denk gelmiş. Sakura
çiçekleri Japon kültüründe güzellik ve
yeniden doğuşu temsil ediyor. Tarih boyunca
Japon savaşçıların felsefesinde ise Sakura
çiçeklerinin, çok kısa süreliğine açması ve
solmadan yere düşmesi sebebiyle zamansız
ölümü simgelediği biliniyor. İlk ve Orta Çağ
dönemlerinde Japon askerlerinin, savaşa
gitmeden önce her an ölümü hatırlaması
için yanlarında Sakura çiçeği bulundurduğu
anlatılıyor. Japonya’nın 11 kentinde ikişer
haftalık festivallerle kutlanan “Kiraz Çiçeği
Festivali”, hayata yeni bir başlangıç yapmayı

temsil
eden bir
aktivite,
halkın katıldığı, coşku dolu bir bayram aslında.
Japonların büyük bir coşkuyla kutladıkları
bu festivalden çok etkilenmiş Sander Çalışal.
Kendi bahçesindeki elma ağacının da büyük
bir coşkuyla bembeyaz çiçeklere büründüğü
Nisan ayında, o da ailesi ve sevdikleriyle
doğanın uyanışını, tabiat sevgisini ve saygısını
kutlamak- kutsamak amacıyla, her yıl bir
kutlama yemeği (potluck) düzenlemeye
başlamış, bu kutlamaların gediklisi, kadim
dostu Erol Varoğlu ve ailesi ile birlikte.
Giderek gelenekselleşmiş bu kutlamalar ve
katılımcı sayısı artmış. “ Kim buralardaysa tüm
tanıdığımız aileleri toplayarak bir festival gibi
kutladık baharın gelişini, doğanın canlanışını,
dünyanın güzelleşmesini. “ diyor Sander
Bey. “Elma ağacı bu uyanışa aracı oldu.”
diyerek insan- doğa ilişkisinin onun için
önemli olduğunu vurguluyor. Sohbet
ilerledikçe Amerika ve Kanada’da yaptığı
akademik çalışmalar, araştırmalar ve
gerçekleştirdiği önemli projelerle tüm
Türkleri gururlandıran Sander Hocamızı
biraz daha yakından tanıma fırsatını
buluyoruz. Hafif bir rüzgar elma ağacının
yaşlı ve yorgun dallarını sallıyor ve zaman
zaman ağaçta kalan elmalar birer ikişer
üzerimize düşüyor. Elma Ağacımız da belli
ki bu hatıraların yad edildiği sohbete kendince
katılıyor.
TOPLUM | Ekim 2020 |
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O AĞACIN ALTINDA | Senem Öz

SANDER ÇALIŞAL
Prof. Dr. M. Sander Çalışal 1940 Yılında
Diyarbakır’da dünyaya gelmiş ve İstanbul,
Anadoluhisarı’nda büyümüş. İlkokul birinci
sınıfı, İstihkam subayı olan babası o dönem
Harbiye okulunda öğretmenlik yaptığı için,
Ankara’da Mimar Kemal İlkokulu’nda okumuş.
Daha sonra yine babasının görevi nedeniyle,
Sarıkamış’a taşınmışlar ve ilkokulu orada
bitirmiş. İkinci dünya savaşı sonu, bir Rus

istilası korkusunun yaşandığı o yıllarda,
tüm o karmaşanın arasında doğayı, renkleri
tanıdığı mutlu ve sürprizlerle dolu bir çocukluk
geçirmiş. Sarıkamış günlerinden kalan bir
başka beceri ise kayak yapmayı öğrenmesi
olmuş. Çok sevdiği öğretmenine karlar altından
çıkacak kardelen çiçeklerini götürebilmek için
nasıl coşkuyla beklediğini anlatıyor Sander
Hocamız. Sarıkamış yılları hocamızın doğa
aşkının başladığı yıllar olmuş.
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Lise öğrenimini 1959’da Galatasaray Lisesi’nde
tamamlıyor Sander Çalışal. O yıllarda farklı
kültürlere yer veren toplumsal yapısı, kamusal
özgürlük ortamı, renkli mekânları ile kültür
ve sanat alanında etkinlikler düzenlenen,
sadece İstanbul’un değil Türkiye’nin dünyaya
açılan kapısı sayılan Beyoğlu ve devam
ettiği Galatasaray Lisesi’nin çok önemli bir
etkisi oluyor Sander Hocamızın yaşamında.
Sarıkamış’ta nasıl doğayı tanıdıysa, Beyoğlu’nda
da sosyal yaşamı ve çok kültürlülüğü, sanat
tutkusunu öğreniyor. Lisans öğrenimine ise
Robert Kolej’de Makine Mühendisliği dalında
devam ediyor. Mühendislik eğitimini anlatırken
sık sık Kemalist Kültürden ve Mustafa Kemal
Atatürk’ün Türk gençlerine aşıladığı, bir ideal
olarak önüne koyduğu memleket sevgisinden
ve vatana hizmet duygusundan söz ediyor.
“Biz eğitimimizi, memleketi geliştirmek,
her anlamda daha ileri götürmek ülküsüyle
tamamladık.” diye anlatıyor büyük bir
gururla. Ve o dönem Robert Kolejde aldığı “
Hümanities” dersinden söz açılıyor. “Ben dünya
kültürünü o ders sayesinde öğrendim. Tüm
dünya kültürlerini, dinlerini, toplumlarını bu
ders sayesinde algıladık ve bundan sonraki
eğitimimizde çok faydalandık bu bilgiden.
Artık bu eğitim verilmiyor maalesef. Oysa
mühendislik bilgisi kadar önemlidir.” diyor
hocamız. Eğitiminin 1. yılında bir Roket Kulübü

O AĞACIN ALTINDA | Senem Öz

kuruyor Sander Çalışal. Türkiye adına roket
üretme hayali var o yıllarda. Ülkesinin uzay
çalışmalarında yer alacağı günleri hayal ediyor.
Profesörlerinden biri, Dr. Walsh, bu idealist
öğrencisinin emeklerinin boşa gitmesini
istemediği için onu tatlı tatlı uyarıyor bir gün
ve ona Türkiye’de uzunca bir süre roket falan
üretilmeyeceğini ama üç yanı denizlerle çevrili
ülkenin gemilere ve güçlü bir donanmaya
ihtiyacı olduğunu anlatıyor. “Uzaydan denize
indim!” diye gülümseyerek açıklıyor bu anısını
Sander Hocamız. O günden sonra kendi
deyimiyle ‘ayakları yere basıyor’ ve Gemi
Mühendisliği yolculuğu da bu sözlerle başlıyor.

Talim Terbiye eğitimini tamamlıyor, sonra da
Ankara Denizaltı Savaş birliğinde askerliğine
devam ediyor. 1980 yılında Kanada’da British
Columbia Üniversitesi’ne geçmeden önce bir
süre ABD’de Annapolis Maryland’de USNA’da
(United States Naval Academy) görev alıyor.
Bu dönemde Üniversite yıllarında sevip aşık
olduğu eşi Lois ile evleniyor ve Ali ve Ayşe
isimli iki de çocukları oluyor. Dr. Çalışal
daha sonra, Okanagan British Columbia
Üniversitesinde (UBC) 4 yıl sureyle görev
alıyor ve Makine Mühendisliği Bölümü’nde
Gemi Mühendisliği opsiyonunu geliştiriyor
ve bu alanda bir araştırma laboratuvarı
kuruyor. 2010 yılında Piri Reis Üniversitesi
Mühendislik Fakültesinin Kurucu dekanı
olarak Türkiye’ye dönüyor ve 2019 yılında
emekli oluyor. 37 bilimsel araştırma yayını
ve 100’den fazla konferans yazısı ve raporu
var. Dr. Çalışal’ın araştırma alanları arasında
gemi hidrodinamiği, gemi hareket ve manevra,
bilgisayar yardımlı gemi dizaynını da içeren
gemi dinamiği dengesi, gel-gitsel türbin
tasarımı gibi konular yer alıyor.

1970 yılında Yüksek Lisans ve doktora
çalışmalarını California Üniversitesi,
Berkeley Kampüsünde Gemi İnşa ve
Makinaları Mühendisliği alanında
tamamlıyor. O dönemde, Türkiye’de
Kıbrıs Çıkarması için tekne
yapım çalışmalarına hız verilmiş
durumda. Amerika’da ki Askeri
Ataşemiz kendisinden yurda
dönmesini ve bu çalışmalara
katılmasını istiyor. Ankara’da
ODTÜ ve İstanbul’da Boğaziçi
üniversitelerinde Akışkan
Mekaniği konusunda dersler
veriyor. Üniversitelerdeki sağsol çatışmaları sonrasında ODTÜ
kapanınca Askerliğini tamamlıyor.
Önce Yassı Adada, Yedek Subay
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SÜSLÜ KADINLAR BİSİKLET TURU | Zeynep Çalışır

Süslü, Coşkulu, Eğlenceli.
Süslü Kadınlar Bisiklet Turu/
Fancy Women Bike Ride
Ben bir kadınım.
Ve kuvvetle inanıyorum ki,
Kadının görünürlüğü, haklarını talep edebilmesinin anahtarıdır.
Gerek sosyal, gerek kamusal alanda özgür ve katılımcı bir birey olarak toplumun bir parçası,
zincirin güçlü bir halkasıyım. Ve toplum yaşamına katkıda bulunuyorum.
Çünkü şanslıyım, aydın görüşlü, çağdaş bir ailede dünyaya geldim.
Annem ve babam beni kendi başıma sorumluluk almak, başarmak konusunda her daim
desteklediler. Yetişkin bir birey olana değin, özgür olmanın, sorumluluk almanın, ve aldığım
kararların arkasında durmanın önemini ailemden öğrendim.
Böylesi bir güven ilişkisi içinde büyüyen benim için, kadının bir birey olarak gerek sosyal gerekse
kamusal alanda görünürlüğünün olması, ve bunu dilediğince ifade edebilmesi toplumsal düzenin
belki de en doğal parçasıydı. Kadın toplumda her daim, dilediğince görünür olmalıydı.

SKBT, Konak Meydanı, İzmir, 2015
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SÜSLÜ KADINLAR BİSİKLET TURU | Zeynep Çalışır
Ancak, yaşadığım yerde, vatanım
Türkiye’de çok az kadının benim kadar
şanslı olabildiğini yaşım ilerledikçe daha
da üzülerek gördüm. Aile baskısına eklenen
toplum baskısı, kadını erken yaşında tebaa
haline getiriyor, kendi düşünce ve kararları
olan bir birey olmaktan çok erken bir
yaşta koparıyor. Kadın, karşı koyamadan,
haklarından dahi haberdar olmaksızın özgür
düşünceden uzak bir hayat sürüyor. Kadın,
görünürlüğünü yitiriyor. Görünürlüğünü
kaybeden, suçlanan, hakkını savunamayan,
ikincilleştirilen kadının bu kısır döngüden
çıkabilmesi için toplumun her bir bireyinin
sorumluluğu var.
İşte tam da bu sorumluluk hissinin bir
yansıması olarak, bundan 8 yıl öce İzmir
Türkiye’de bir hareket ortaya çıktı: Süslü
Kadınlar Bisiklet Turu. Kendi internet
sayfalarından tarihçesi ve gelişimini
görebileceğiniz Süslü Kadınlar Bisiklet
Zeynep ve oğlu Rüzgar. SKBT 2018, İzmir
Turu, kendi ifadeleriyle “bisiklet sürmenin
özgürleştirdiğini hatırlamak ve şehirlerde
daha fazla kadının bisikletli ulaşımı seçmesini özendirmek için, kadınlar tarafından kadınlar için
gönüllülük esasında düzenlenen bir etkinlik.”
Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, temelinde bisiklete dileyen herkesin binebileceğini göstermek için
her yıl Dünya Otomobilsiz Kentler Günü’nde kadınlar bisikletleri ile meydanlarda olacak şekilde
organize olmuş, mevcutta dünya genelinde 160’ı aşkın kentte faal bir toplumsal harekettir.
Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’nun katılımcıları kadınlardır.
“Çünkü bisiklete binmek, kadınların toplumda görünür hale gelmesi ve özellikle şehirle
etkileşime girmesinin tamamen yeni bir yoludur. Kadınların özgürleşmesi için nesilden nesle
aktarılan güvensizlik ve korku zincirini kıracak önemli bir harekettir.”
Ben Vancouver’a 2019’u Haziran ayında yerleştim; ve henüz birkaç haftadır buradayken, burada
düzenlenmediğini görünce memleketim İzmir’de uzun yıllardır heyecanla katıldığım Süslü
Kadınlar Bisiklet Turu’nun Vancouver’daki ilk organizasyonunu buradaki bir arkadaşımla birlikte
gerçekleştirdim. Çünkü Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’nun, her ne kadar gelişmiş bir toplumda yer
alıyor olursa olsun, dünya kadınlarının özgürleşmesini savunmak adına son derece önemli bir
hareket olduğuna inancım sonsuz.
Şaşırtacak kadar kuvvetli bir yağmurun inatla devam ettiği bir Vancouver Eylül gününde,
amatörce bir duyuruma rağmen 50’ye yakın kadın süslenip yağmur altında, hiç alışkın
olmadıkları o makyajlarını zevkle yapıp üstüne yağmurda akıtarak, dünya kadınlarının
görünürlüğü için, özgürlükleri için, ulaşamadıkları o kadınlara destek olmak için pedalladı.
TOPLUM | Ekim 2020 |
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SÜSLÜ KADINLAR BİSİKLET TURU | Zeynep Çalışır

FWBR (Fancy Women Bike Ride), 2019, Vancouver.
Süslü Kadınlar Bisiklet Turu manifestosuna göre: Bisiklet, Özgürleşmek İçin Bir Araçtı
Hareketin kurucularından, bisiklet aktivisti Pınar Pinzuti, SKBT fikrini ortaya çıkaran geri
plandaki düşünsel altyapıyı çok güzel izah ediyor:
200+ yıl önce icat edilen bisiklet, ilk yıllarında erkekler için bir dinlenme ve keyif aracıyken,
sonrasında belki de bilmeden kadınların özgürleşmesinde önemli bir araç oldu.
Kadınlar, bisiklet sayesinde tabuları yıktı.
Bisiklet, kadınlara tek başına bir yerden bir yere gitme özgürlüğü yanında, kabarık etek ve
korseyi terk edip pantolon giyme konusunda bir özgürlük yarattı. Kadınlar bisiklet sayesinde
sadece hareket özgürlüğü ve
cesaret değil, aynı zamanda
kendine güven kazanıp bir çok
konuda bağımsız hareket etmeye
başladılar. Bisikletle gelen özgürlük,
kadınlara eğitim ve iş imkanlarına
erişim sunarken politik olarak da
aktif olmalarını sağladı.
Pantolon giyen kadınlar, seçme ve
seçilme hakkı için sokağa çıktılar.
Bisiklet, 200+ yaşında, ancak biz
onun sokaktaki var olma hakkı için
hala mücadele veriyoruz.
Zeynep ve oğlu Rüzgar. SKBT 2017, İzmir
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SÜSLÜ KADINLAR BİSİKLET TURU | Zeynep Çalışır
Süslü Kadınlar Bisiklet Turu: bir başkaldırı.
Sema Gür ve Pınar Pinzuti önderliğinde, bir
İzmir pazar öğleden sonrasında “hadi gel, süslü
püslü bisiklete binelim” çağrısıyla başlayan
ilk Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, 2013 yılında
İzmir’de 300 kadınla yapıldı.
Kendi sözleriyle: “Erkeklerin bisiklete binerken
“onu giyme bunu giy, öyle olmaz böyle olur”
söylemlerine tepki olarak “biz bisiklete
istediğimiz gibi bineceğiz” etkinliği muhteşem
geçti.
Takip eden yıllarda İstanbul, Ankara gibi büyük
şehirler ve Marmaris, Bodrum gibi ilçeler
bu harekete katıldı. Kadınların hayatlarına
müdahale arttıkça, Süslü Kadınlar Bisiklet Turu
katılımcı sayısı artıyordu. Kadına “yüksek sesle
gülme, sokağa çıkma, şort giyme” dendikçe
bisikletli kadın sayısı çoğaldı.
Kadınlar, bisikletin toplumda görünür
olma aracı olduğunu keşfetmişlerdi ve
artık sadece senede bir gün Süslü Kadınlar
Bisiklet Turu etkinliğinde değil yılın geri
kalanında arkadaşları, komşuları, çocukları ile
sürüş yapıyorlardı. Süslü Kadınlar, bisikletin
hayatlarına kattığı dönüşüm ve değişimi başka
kadınlara yaymaya başladılar. “

Fancy Women Bike Ride, Vancouver, 2019.

Arzum, bu anlamlı kadın ve özgürlük
manifestosuna, halihazırda kadın haklarını
tartışmaya gerek duymaksızın içselleştirmiş
bir toplumdan, Vancouver’dan başlayarak
Kanada’dan ses verebilmek, tüm dünya
kadınları için destek olacak bu harekete
buradan da bir güç verebilmek.
Bunun için topluluğumuzun, Türkiyeli özgür
kadınlarımızın desteğine ihtiyacım var.
Pandemi nedeniyle bu sene Vancouver’in 2.
FWBR etkinliğini tüm dünya şehirlerinde olduğu
gibi bireysel gerçekleştirdik. Güneşli güzel
bir Vancouver gününde o kadar güzel bir tur
düzenledik ki, önümüzdeki yıllar için şimdiden
çok heyecanlıyım!

Sırasıyla, Zeynep, Sevim ve Demet (bir de yine
annesinin bisikletine bağlı olarak Rüzgar)
FWBR, Vancouver, 2020.
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SKBT 2020 posteri
Sizler de gönüllü olmak isterseniz, bu sene pandemi nedeniyle bireysel olarak gerçekleştirilen
FWBR etkinliğini sosyal medyadan takip edebilir, gelecek yıllarda yeniden coşkuyla hep
birlikte gerçekleştirilebilmesi umuduyla Eylül 2021 için süslü kıyafetlerinizi ve bisikletinizi
hazırlayabilirsiniz :)
https://www.suslukadinlarbisikletturu.com/
Vancouver’da her geçen yıl daha da büyüyen bir destekle büyük kalabalıkla pedallayarak
“Buradayız, Varız, Özgürüz!” diye haykıracağımız günleri hayal ediyorum.
Desteğinizle, yurdumuz topraklarından doğmuş bu hareketi bir dünya eşitlikçi hareketi olarak
Vancouver’da her yıl coşkuyla kutlanabilecek bir etkinliğe taşıyabiliriz. Unutmayın, geride
bıraktığımız, haklarını öğrenecek, savunacak kadınlarımız bizimdir.
Bir şehrin sokakları ne kadar demokratik ve eşit tasarlanırsa, o şehirdeki bisiklet kullanan
kadınların da erkekler kadar çok olduğunu görebiliriz.
Sokaklardaki eşitlik, kadınlara da toplumda görünür olma imkanı verecektir. Kişisel haklarının
bilincinde olan kadınlar ise toplumun ilerlemesi ve gelişmesi için katkı sunma fırsatı bulmakta
çok daha rahat olacaklardır.
Çünkü, kadın toplumda görünür olmadığı sürece kadınların erkekler tarafından yazılmış
kaderi değişmeyecek.
Sevgilerimle,
Zeynep Cuhadar
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Türkiye ‘de Muğla İli’nin “DATÇA”
İlçe’sinde Ev Kiralamak, Satın Almak Ve
Arsa Satın Almak İsteyenlere Profesyonel
Ekibimiz’le Yardımcı Olunur.
Mehmet ÇOBANOĞLU
CEP: 0542 731 24 23
e-mail:mehmet_coban23@hotmail.com
MERSİN

HEAVEN’S ANGELS
Perch House Bed & Breakfast
Uygun koşullarda (fiyat açısından)
konaklayabileceğiniz güzel ve rahat
bir eviniz var Vancouver’da. Arzu
edenlere Türk kahvaltısı da veriyoruz.
İlgilenenler WhatsApp ile kolayca
bana ulaşabilirler.
Perch House
5651 Williams Road
Richmond BC Vancouver .
Cell : +1 6047831207

Visit us in store
East beach in White Rock
15557 Marine Dr
White Rock, BC

İÇERİK | Ad Soyad

Victoria
•
Sooke Potholes
•
Port Renfrew
•
Lake Cowichan
Eylem Sönmez
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GEZİ: VANCOUVER ADASI | Eylem Sönmez
Bir çoğumuz gibi biz de Covid nedeniyle bu yaz
yurtdışına seyahat etmeme önerisine uyarak
kendi eyaletimiz sınırları içinde gezdik. BC’nin
güzelliği malum, nereye gidersek gidelim çok
güzel olacağını bilmekle beraber daha önce
görmediğimiz bir yer olan Sooke ve Port Renfrew
bölgesine yani Vancouver adasına doğru yola
ciktik. Yıllardır Victoria’da yaşayan arkadaşim
Göksenin’de bize rehberlik yaptı. Gezimiz boyunca
hem okyanusta hem göletlerde ve nehirlerde hem
de gölde yüzme fırsatı yakaladık.
Önce Tsawwassen Ferry terminalinden feribota
binerek 1,5 saat sürecek yolculuğumuz ile
Victoria’ya ulaştık. Bence adaya varmak kadar
güzel olan diğer şey de bu feribot yolculuğu. Hem
yol boyunca harika manzaralar görüyorsunuz
hem de balinaları görme şansiniz var- o yüzden
mutlaka güverteye çıkıp dolaşın derim. Eğer sadece
Victoria merkeze gidecekseniz Vancouver Coal
Harbour’dan kalkan V2V Ferry ile gidip arabasız
1-2 gün kalabilir, yada yine Coal Harbour’dan
kalkan deniz uçağına binerek 30 dakikada
Victoria’ya varabilirsiniz.

isterseniz şu üc yeri mutlaka öneririm: Hatley
Castle, Government House ve Butcharts Garden.

Hatley Castle, Deadpool ve X-Men filmlerini,
Smalville ve Arrow dizilerini izlemiş olanlarınız
varsa hem sizin hem de çocuklarınız için güzel
bir gezi olabilir çünkü bu filmlerin bazı önemli
sahneleri bu şatonun önünde çekildi. Şu anda bu
bina Royal Roads Üniversitesinin de kampüsü
Victoria masal kenti gibi bir şehir. Ilk vardığınızda aynı zamanda- etrafi da çok güzel bahçelerle
çevrili.
kendinizi bir Avrupa kentine varmışsınız gibi
hissediyorsunuz. Şehir merkezinin en popüler yeri
Government House- İngiltere kraliyet ailesi
Fairmont Empress Hotel ve Parlemento Binasi.
mensuplari Victoria’ya ziyarete geldiklerinde
Eyalet başkenti olmasi sebebiyle parlemento
nerede kaliyor diye merak ediyorsaniz burayı
binasi Victoria merkezinde. Bu iki önemli bina
mutlaka ziyaret edin. Hem bina hem de bahçesi
harika bir manzaraya bakiyor ve önünde küçük
çok güzel. Kraliçe Elizabeth’i Kanada’da resmi
bir inletin çevresinde çok güzel bir yürüme alanı
olarak temsil eden “lieutenant governor” adı
var (Inner Harbour Pathway). Şehir merkezinde
altında bir statü var ve bu temsilci kraliçeye
görülecek yerler: Fairmont Empress Hotel,
ait Government House’da yaşıyor, Kraliyet
Parlemento binası, Chinatown - Kanada’nın en
Ailesi mensupları da Victoria ziyaretlerinde bu
eski Chinatown’u Victoria’da -, Fan Tan Alleyevde ağırlanıyorlar. 2016’da Kate ve William
Kanadanin en dar yolu- , Fisherman’s Wharf
iki çocukları George ve Charlotte ile bu evde
- Empress Hotel’in önünden kalkan su taksisi
kaldılar.
ile gitmenizi öneririm ve Market Square- içinde
Butchards Garden- Victoria’nin en ünlü
kafelerin ve dükkanların olduğu, konserler
verilen harika bir avlu. Biraz şehir dışına çıkmak yerlerinden, cennete mi geldim diyeceğiniz,
müthiş bakımlı harika bir bahçe.
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GEZİ: VANCOUVER ADASI | Eylem Sönmez
Day 1 -Victoria:
Şehir merkezinde yürüyüş: Fairmont Empress
Hotel, Parlemento Binasi, Chinatown, Fan Tan
Alley, Fisherman’s Wharf’a su taksisi ile gidiş,
aksam Canoe Brewery’de yemek ve içki - burasi
kendi biralarini yapiyor ve bahçesi ve manzarası
harika.

Day 3- Victoria’dan Sooke’a dogru yola
ciktik. İlk durağımız Sooke Potholes. Burası
milyonlarca yıldır nehirin akışı ile şekillenmiş
kayaların arasında minik minik bir çok göletten
oluşuyor. Kenarda piknik yapıp soğuk sulara
atlıyor, yüzüyorsunuz. Hem büyükler hem
küçükler için çok eğlenceli. Park’a girişte hemen
ilk otopark’a park etmeniz şart değil, ikinci ve
ucuncu otoparka kadar gidip nehrin herhangi
bir yerinden girebilirsiniz. Kolaylıkla 3-4 saat
geçirebileceğiniz bir etkinlik. Bizim gece
konaklamamız Port Renfrew’da olacagı için saat
4 gibi tekrar yola çıkıp Port Renfrew’a doğru
gitmeye başladık. Giderken yol üzerinde French
Beach’de mutlaka bir durup manzaraya bakin
derim.

Day 2- Hatley Castle, Government Building,
Butchards Garden ve öğleden sonra McKenzie
Bight Park’a yürüyüş, orada piknik ve okyanusta
yüzme.
Sooke Potholes’dan sonra 1 saat daha araba
kullanarak Port Renfrew’a vardik.
Konaklama: Biz West Coast Trail Logde’da yer
bulabildik. Buranin sahipleri ayrica Wild Renfrew
Seaside Cottages’in da işletmelerinin ve ünlü
Renfrew Pub’ın sahipleri. Seaside Cottages’lar
direk okyanusa ve marinaya bakıyorlar,
muhtesem manzaraları ve balkonlarında çok
güzel kamp ateşi yakılan sobaları var. Eğer yer
bulursanız önce burayı öneririm. West Coast
Trail Lodge’da tertemiz, ormana bakıyor ve
çok bakımlı. Renfrew Pub’in yemekleri harika.
Özellikle Clam Chowder çorbasını ve buharda
pişmiş midyesini denemenizi öneririm.
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Canoe Brewery building

Victoria buildings
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GEZİ: VANCOUVER ADASI | Eylem Sönmez

Day 4- Port Renfrew
Burası aslinda bir balikci kasabasi. Pacheedath
yerlilerinin bölgesi ve bu kelimenin anlamı Deniz Köpüğü İnsanları, Gerçektende denizin
üstü bol köpüklü ve bu denizin sağlıklı olduğu
anlamına gelirmiş, Aynı zamanda Kanada’nın
en uzun ağaçlarının olduğu başkenti deniyor,
Dünyanın dört bir tarafından turistler buraya
Juan De Fuca yürüyüşünü yapmaya ve okyanusta
balık avlamaya geliyorlar, Merkezde 3-4 tane
restaurant, marina ve 7-8 tane motel ve sabahlari
kahvalti yapabileceginiz cok guzel bir kafesi
var - Coastal Kitchen Coffee. Hemen 2 km
uzaklığında o bölgenin en önemli yeri Botanical
Beach’i gormeniz lazim. Gelgit etkisi ile surekli
cekilen ve geri gelen sularin olusturdugu minik
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göletlerde su
alti bahceleri
oluşmuş.
Burada
yaşayan su alti
organizmalari
ve bitkiler,
surekli degisen
kosullara ayak
uydurmuslar.
Tam bir doğa
harikasi ama
biz bu sefer
gittiğimizde
göremedik
çünkü bir tane
siyah ayicik
parki kendi
mekani haline
getirip sürekli
orada takılmaya
başlamış ve
insanlara
alışmış. O yüzden park kapaliydi. Gerçi
lokallerden, bu park çok populer oldugu için ve
Covid dolayisiyla kalabaligi onlemek icin de boyle
birsey soylendigine dair duyumlar aldik. Umarım
en kısa zamanda tekrar açılır çünkü hem kışın
hem yazın gitmek için çok güzel bir park burası.
Port Renfrew aynı zamanda dünyaca ünlü West
Coast Trail’in başlangıç noktası. Yada yürüyüşe
Bamfield’dan başladıysanız bitiş noktası. 75
kilometrelik bu trail bu dünyada yapılması
gerekenler listesinde yer alıyor ve dünyanın
dört bir yanından turistler adanın bu bölgesine
geliyorlar yürüyüşe başlamak için, Bu doğa
gerçekten el değmemiş ve insanlığın yarattığı
medeniyetten hiç bir şey yok burada, Sadece
upuzun ulu ağaçlar, okyanus, yeşilin bin bir tonu
ve üzerinde yürüdüğünüz, 4000 yıl bu bölgede
yasamış olan Pacheedaht, Ditidaht, Huu-ay-aht,
ve Nuu-chah-nulth yerli haklarinin toprakları.

GEZİ: VANCOUVER ADASI | Eylem Sönmez
Avatar Groove
Ormanı
- Canada’s
Gnarliest Tree
Pacheedaht
yerlilerine
ait bölgede
bulunan Avatar
Groove çok
eski, soyu
tükenmekte
olan ulu ve koca
gövdeli ağaçlarla
dolu bir orman,
Kadim ormanlar
birliğinin
çabalarıyla koruma altına alınmış bir bölgede,
2009 yılında bir aktivistin ortaya çıkarmasıyla
Kanada’nın en odaklı ağacı “Canada’s Gnarliest
Tree” vasfına kavuşan bu ulu ağacı burada ziyaret
edebilirsiniz, Gerçektende insana sanki devler
zamanından kalmış hissi veren bu ağacı gormek
için 10 dakikalık bir orman yürüyüşü yeterli
oluyor, Bu ağacın yanı sıra benzer birçok ulu ağacı
görüp sarılabilir elektriğinizi atabilirsiniz, Bize
çok büyülü geldi burayı görmek sanki fantastik
bir filmin içindeymişiz gibi hissettirdi.
Bu orman yürüyüşü için park ettiğiniz yolun
hemen altında çok güzel bir nehir var ve hemen
köprünün altında güzel bir gölete kavuşuyor,
serinlemek için çok güzel bir fırsat mutlaka inip
kendini suya atmanızı öneririm, Su buz gibi
olsada girince alışıyorsunuz.
Dönüşte güneşi Port Renfrew Marinasındaki
Bridgemans West Coast Eateryde şarap içerek
batırmanız şiddetle tavsiye edilir, Harika bir
manzarası var,.
Day 5 - Port Renfrew’dan Lake Cowichan’a
gidiş, Okyanus havasını iyice içimize çektikten
sonra Cowichan gölüne doğru geçip günü
orada geçirmeye karar verdik, Bu gölün çok
güzel olduğunu duymuştum ama daha önce hiç
gitmemiştim, İyiki bu kararı vermişiz çünkü 1

saat içeriye yol
yapınca iklim
tam bir Antalya
kıvamında
karşıladı bizleri,
30 derece ve üstü
sıcacık bir hava
ile karşılaşmak
gezimizin son
günü için çok
yerinde bir karar
olmuştu, Göle
varır varmaz
ilk iş şişme
bot kiralama
yerine uğradık
ve botlarımızı kiraladık, Buranın en popüler
aktivitelerinden biri, gölden akan suyla oluşmuş
su kanalı içerisinde şişme botların içine binip
yavaş yavaş en aşağıdaki bitiş noktasına kadar
gitmek, Kanal boyunca tertemiz ve masmavi
bir suda suyun kendi akış hızında gidiyorsunuz,
Harika göl evlerine bakıp “seneye bunlardan
biri kiralanmali”, “ah ne şanslılar şu manzaranın
güzelliğine bak” diye iç geçirerek, kah arada
bottan bilerek düşüp yüzerek ve kah sizin gibi
nehirde akan diğerleri ile gülüşerek 2 saat nasıl
geçiyor anlamıyorsunuz, Bu turun adı : Cowichan
River Tubing. Çocuklar için zaten müthiş
eğlenceli ama büyükler için de harika, Kızım
Maya gezinin en eğlenceli etkinliği olarak river
tubing’i seçti.
Lake Cowichan oldukça büyük, çok güzel ve ılık
bir göl, Yazlık tatil planlarınıza kesinlikle dahil
edebilirsiniz.
Göl dönüşü Victoria feribot terminaline
doğru yola çıktık ve önceden rezervasyon
yaptırmadığımız için son feribota yetişmek için
yedek sırasına girdik, Hiç umudum olmamasına
rağmen sanırım son araba olarak bizi aldılar
bota ve Vancouver’a doğru yola çıktık, Özellikle
uzun haftasonuna gidişine veya dönüşüne
denk gelirseniz mutlaka önceden rezervasyon
yaptırmayı unutmayın.
İyi geziler!
Eylem Sönmez
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ARKA ODA
Türk-Kanada Derneğinde gönüllü çalışan kişiler arka planda ne tur problemler yaşıyor, hiç
düşündünüz mu?
Zamanlarını, enerjilerini Vancouver’daki Türk toplumu adına harcıyan bu kişileri ancak önceki
dönemlerde yönetim kuruluna gelen ve aynı problemleri yaşayanlar anlıyor.
İstedim ki tüm üyelerimiz, dergimizi okuyan herkes bunları bilsin.
İşte arka odada yaşananlardan bazıları :

I O U C G S mi
yoksa İ, Ö, Ü Ç, Ğ, Ş mi
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ARKA ODA | Sevim Mete
KIRMIZI

https://bit.ly/3j6ZRYE

WHERE IS WALDO!
Executive adresine gelen bir email “Üye olmak için birkaç ay önce başvurmuştum. Üye olup
olmadığıma dair bir bilgi gelmedi? Kontrol edebilir misiniz? “
Çocuklarla “Where iş Waldo” oyununu oynamayı çok severim. Yuzlerce insan resmi arasindan
kırmızı beyaz tişörtlu Waldo’yu hemen bulurum. Ama aylar öncesinde üye olan bu kişiyi
bulamadım.
Acaba MailChimp’de mi! Yok yok belki QuickBooks’dadir! EventBrite’dan mi üye girişi
yapmış? 2019 excel listesinde mi, yoksa 2020 de mi? Google form’dan mi girilmis….
Nerdesin? Nerdesin?
Sonunda tüm farklı yerlerde olan üye bilgilerini merkezi bir database’e toplamaya karar
verdim. Üyelerin adres, telefon bilgilerini girebilmeleri için yeni giriş alanları ekledim. Artık
yeni üye olmak isteyenler, formu doldurduklarinda otomatik olarak merkezi database’e kayıt
oluyorlar. O laaa laaa! Artık arkada üye bilgilerini düzenlemek için çok zaman kaybetmemize
gerek yok. Tüm bilgiler merkezi tek bir database’de! Üyelik bilgileriniz güvenilir, doğru
ellerde…

28 | TOPLUM | Ekim 2020

ARKA ODA | Sevim Mete

SON SOZ:
Türk-Kanada Derneğinde gönüllü çalışan bizler, böyle ufak tefek ama çok zaman alan işlerle
de uğraşıyoruz. Neden mi! Sizleri çok seviyoruz! Türklerin güçlü bir toplum olmasını istiyoruz.
Birbirine destek olan, almaktan çok verici olan, bundan zevk duyan bir toplum olmak istiyoruz.
Bunun için kendi ailemizden, sağlığımızdan, işimizden, zamanımızdan fedakarlık yapıyoruz.
Buna karşılık üye olmamız, katılmaniz, bir emailiniz, bir gülüşünüz bize yetiyor.
Sevgilerimle, salıcakla kalın, üye olun!

Sevim Mete :)
Not: Yazıdaki her türkçe noktalı harf çok değerlidir, lütfen dikkat ediniz.
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TCS TOPLUMU TANIMA ANKETİ SONUÇLARI | Emre Akkuş

TCS
Toplumu
Tanıma
Anketi
Sonuçları

Sevgili Toplum Üyelerimiz,
Geçtiğimiz Ağustos ayında hepinizin e-postalarına ‘Toplumu
Tanıma ve Beklentilerini Öğrenme Anketi’ konu başlıklı bir
e-posta gelmişti. Bu anketi yapmaktaki amacımız, toplum
üyelerimizin yani sizlerin derneğimizden olan beklentilerini
öğrenmek ve aynı zamanda da birkaç soru ile de toplumumuz
hakkında genel bir bilgi edinmekti.
Hazırladığımız anketimiz Turkish Canadian Society (TCS) web
sitesinde paylaşıldı ve e-posta adresi listemizde bulunan yaklaşık
800 kişiye doğrudan ulaştırıldı. Bunun yanı sıra anket derneğimizin
Facebook, Instagram ve Twitter sayfalarından da paylaşıldı (tüm bu
sayfaların toplam takipçi sayısı 4.200 civarında). Son olarak aynı anket
Ağustos ayında yayınlanan Toplum Dergimiz’de de yer aldı. Özetle,
mümkün olan tüm imkanlar kullanılarak anketin geniş bir kitleye
ulaşması için gerekli çalışmalar yapıldı. Ancak, üzülerek belirtmek
gerekir ki ankete yanıt veren kişi sayısı sadece 54 rakamında kaldı.

Bu kadar düşük bir katılım olduğunda anket sonuçlarının TCS
etkinliklerini takip eden toplumumuz için genelleştirilmesi mümkün
değildir. Özellikle de istatistiksel açıdan anketi cevaplandırma oranı
ne kadar düşükse, ‘non-response bias’ (“cevapsızlık yanılgısı”) o kadar
yuksek olur. Yani, ankete yanıt verenlerin toplumun geri kalanından farklı
özellikleri olan bir kitle olduğu ve toplumu temsil etmediği düşünülür.
Ne yazik ki, bizim anketimizde de tıpkı bu olmus, bir anlamda onca
çabamız (soruları hazırlama, formları oluşturma, e-posta yoluyla ve diğer
platformlarımızdan sizlere ulaşmak için harcadığımız emek ve zaman) boşa
gitmiştir.
Saydığımız sebeplerden ötürü anket sonuçlarımızla ilgili bu değerlendirme
yazımızda sadece anket sorularını yanıtlayan küçük kitlenin (54 kişi)
demografik yapısı ve TCS etkinlikleri ile ilgili tercihlerinden bahsedebileceğiz.
Ek olarak bir de Statistics Canada’nin web sitesinden derlediğimiz genel
anlamda BC ve Canada’da Türk toplumu ile ilgili verilerin kısa bir özetini
sunacağız.

Statistics Canada Verilerine Dayalı Özet:
2001 yılı Census (nüfus sayımı) sonuçlarına göre Kanada’da kendini ‘Türk’ etnik
gruba ait olarak tanımlayan 24,910,[1] ve British Coumbia (BC)’da da 2,395 [2] kişi
vardı. 2016 Census sonuçlarında bu rakamlar 63,955 (Canada), ve 6,355 (BC) olarak
açıklanmıştır. Yani on beş yıllık bir sürede hem Kanada’da, hem de BC’de kendilerini
Türk kökenli olarak tanımlayan kişilerin sayısı yaklaşık 2,6 kat artmıştır. [3]
2016 Census sonuçlarına göre ‘evlerinde en fazla konuşulan dil’ sorulduğunda Kanada
çapında 18,955, BC’de de 1,310 kişinin ‘Türkçe’yi seçtiği bildirilmiştir. Ana dilinin
Türkçe olduğunu söyleyenlerse Kanada’da 32,815, ve BC’de 3,145 kişidir. [3]
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TCS Anket Sonuçlarımız
Ankete katılan kişilerin demografik açıdan dağılımı:

Katılımcıların yarısı Vancouver’da yaşarken, ondan sonra ki en büyük grup ise North Vancouver’da
yaşamaktadır. Büyük bir çoğunluk Vancouver veya yakın çevresinde ikamet etmektedir.

Bu 54 kişilik katılımcı grubunda cinsiyet olarak dengeli bir dağılım söz konusudur.

Katılımcılarımızın %50’den fazlası 25-54 yaş aralığında bulunuyor. Aslında içerisinde oldukça
genç nüfus bulunduran bir katılımcı grubumuz olduğunu görüyoruz. 19-24 yaş aralığındakilerin
bir kısmının öğrenci olarak düşünecek olursakta, genç öğrenci kitlemizden de anketimize ilgi
gösteren katılımcılar olduğunu var sayabiliriz.
TOPLUM | Ekim 2020 |
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TCS TOPLUMU TANIMA ANKETİ SONUÇLARI | Emre Akkuş
Toplumumuzun derneğimizden beklentileri:

Katılımcılarımız genel anlamda öncelikle Türk özel günlerine önem verilemesini ve bugünler için
program veya kutlama yapılmasını talep ediyorlar. Ancak bunların yanı sıra Kanada kültüründe
yer alan günler için de beklentileri mevcut.

Genel olarak sanatsal içerekli kültürel etkinlikler düzenlenmesi talep ediliyor özelliklede
içerisinde müzik olan etkinlikler. Daha sonra da çocuklara yönelik etkinlikler için bir beklenti
mevcut.
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Katılımcıların büyük bir çoğunluğu yapılacak kutlama veya etkinliklerde görev almak
istemiyorlar. Yalnızca %20’lik gibi küçük bir kısmı takım elamanı veya kordinatör olarak görev
alarak etkinliklerin organizasyonu süreci içerisinde yer almak istiyorlar.
Kısa bir özet yapacak olursak, tam rakam belli olmasa da British Columbia’da 7.000 dolayında
Türk kökenli kisinin yaşadığı tahmin ediliyor (Statistics Canada 2016 Census sonuçlarına göre bu
figur 6,355)Rakam bu kadar yüksekken ve birden fazla kaynaktan TCS Toplumu Tanıma Anketimiz
topluma ulaştırılmışken, toplumumuzun anketi doldurarak geri bildirimde bulunması ne yazık ki
54 kişi gibi çok düşük bir rakamla sınırlı kaldı. Görünen o ki toplumumuz (en azından 54 kişilik
anket katılımcılarımız) derneğimizin çeşitli etkinlik ve kutlama programlarını gerçekleştirmesini
beklemekle birlikte bu konularda sorumluluk almakta pek de istekli değiller. Turkish-Canadian
Society yonetim kurulu olarak derneğimize olan ilginin arttırılmasını kendimize ödev olarak
seçmiş bulunuyoruz.
Bu bağlamda şu noktaya değinmek isterim ki, dernekleri var eden bünyesinde bulundurduğu
insanlardır, toplumdur. Üyeler ve destekleyenler dernekleri ayakta tutarlar. Dernek çatısı
altında eğer bir emek ortaya konulup bir sonuç elde edilecekse bu sadece o dönemin
yöneticilerinin çabaları ile olmaz. Toplumumuzdaki her bireyin üstüne düşen ölçüde
az ya da çok çaba ve emek göstermesi ile olur. Başkanlar, yöneticiler, direktörler hepsi
belli bir zaman diliminde üstüne düşen görevi yerinegetirmek, en ön safta sorumluluğu
taşımak, ve derneği yasal olarak temsil etmek için vardırlar. Ama derneği asıl var edenler
ve yaşamasını sağlayanlar herkestir. Umarım kısa zamanda bu bilinciher kesimde
oluşturabiliriz.
Anketin hazırlamasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve vakit ayırıp
bize geri bildirimde bulunan tüm katılımcılara sonsuz teşekkürler ederim. Bizim
yolumuzu aydınlattınız.

[1] Statistics Canada 2001 Census – Ethnic origin (Canada)
https://bit.ly/3d2BFoy
[2] Statistics Canada 2001 Census – Ethnic origin (BC)
https://bit.ly/3iqneLW
[3] Census Profile, 2016 Census British Columbia [Province] and Canada [Country]
https://bit.ly/3jxEuA6

Sevgilerle,
Emre Akkuş
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“BAĞIŞLARINIZI KREDİ KARTI İLE YAPMANIZ MÜMKÜN”
Bildiğiniz üzere Aralık ayı sonuna kadar Derneğimize üye olmak ücretsiz.
Ancak gelir kalemleri sınırlı olan Derneğimize bağış yaparak destek
olmanızı umuyoruz.
COVID-19 nedeniyle herşeyin daha da elektronik olduğu şu günlerde TCS’ye çek göndermek
yerine bağışlarınızı kredi kartı ile yapmanız mümkün. Yapmayı istediğiniz bağış miktarını TCS
saymanına Treasurer@turkishcanadiansociety.org adresine e-posta ile bildirirseniz
e-posta adresinize gönderilecek faturadaki ödeme linkine tıklayarak kredi kartı ile bağış
yapabilirsiniz. $20 ve üstü bağış yapanlar e-posta gönderirken adreslerini de belirtirlerse
adreslerine “tax deductible donation receipt” postalanacaktır.
Bağış yapacaklara şimdiden çok teşekkür ederiz

Selamlar,
Meral Tekbas
TCS Treasurer

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
Erol Karacabeyli
Senem Öz
Zeynep Çalışır
Sevim Mete
Demet Edeer

ANKETİ BAŞLAT

Eylem Sönmez
Emre Akkuş

https://bit.ly/30NYhVd
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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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