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TCS YÖNETİM KURULU

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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Bitkilerin kendi yiyeceklerini yapmasi 
bir insana nasil ilham olabilir? Ortaokulda 
fotosentez konusunu ogrendigim gun, eve 
geldikten sonra rutin yuruyusume ciktim. 
Patikanin iki tarafinda da agaclar ve yesil-
liklerin oldugu, hatta yesil bir tunelin icin-
den gecermis gibi hissettiren bir yerden 
gecerken aniden aklima o gun okulda og-
rendigimiz fotosentez konusu geldi. Hava-
da gunes vardi, toprak nemliydi, demek ki 
cevremdeki butun yesillikler fotosentez ya-
piyor olmaliydilar. Fotosentez aslinda ayni 
kek yapimi gibi bir surecti. Bitkiler malze-
me olarak un, yag, yumurta degil de, hava-
dan ve topraktan aldiklari belli molekulleri 
ayni kek tarifi gibi belli olculerde kullanip 
kendilerine seker bazli besin yaratiyorlar-
di. Bitkilerin yasama sebebi olan ve surekli 
yaptiklari bu kimyasal reaksiyonu o gun og-
renmemle birlikte artik cevremdeki butun 
bitkilere farkli bir gozle bakmaya basladim, 
oyle sakin sakin durmalarina ragmen aslin-
da minicik boyutlarda cok hassas olcekler-
de kek yapar gibi kendi besinlerini yapiyor-
lardi. Birden kendimi sanki herseyin icini 
gorebilen, herseyi bilen bir super kahra-
man gibi hissettim. Ne de olsa hayrani ol-
dugum Superman’in en buyuk guclerinden 
biri gorunenin otesini gorebilmekti. Ben de 
cevremdeki bitkilere bakip “sizi gidi bitkiler 
ben sizin ne yaptiginizi biliyorum” seklinde 
anlik bir ego patlamasi yasadim, gorunenin 
otesini gorebilmek bana neredeyse tanrisal 
boyutta hissettigim muthis bir guc duygusu 
verdi. 

Kuantum DedİĞİmİz Nedİr kİ?

FOTOSENTEZ DENKLEMİ
Karbondioksit + Su a(ışık + klorofil) a Glikoz + Oksijen 

6CO2 + 6 H2O a C6H12O6 + 6O2

Göksenin Sen
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bilinen Fizik dersi aslinda bir 
doga dersidir; doganin isleyi-
sini anlamamizi ve insanlar 
olarak biyolojik ve dusunsel li-
mitlerimiz icinde evrendeki ye-
rimizi kesfetmemizi saglar. Bu 
kesif bir surectir.

Genel kabulun aksine, bilimsel 
bilgiler sabit degildir, tasa ya-
zilmamistir, degisime açiktir. 
Bilim aslinda bir gokdelen gibi 
bilgi tuglalarinin zamanla tek 
tek kesfedilip ust uste konma-
si gibi gelismez, zaman icinde 
bu tuglalarin bazilarinin yanlis 
oldugu fark edilir, yeni bilimsel 
gercekliklerin kesfi ile eski an-
layisi ortadan kaldirdigi goru-
lur. Mesela onceden Gunes’in 
Dunya’nin cevresinde donme-
si, Dunya’nin evrenin merkezi 
olarak kabul edilmesi bilimsel 
bir gerceklikti, sureç icinde bir 
zamanlarin dunya tarafindan 
kabul goren bu bilimsel bilgisi 
cope gitti ve bilim gokdeleninin 
yapilanmasinda sabit gibi goru-

len bir tugla cikarildi yerine ye-
nisi kondu.

Bazi durumlarda da kesfedi-
len bir bilimsel bilgi birikimi 
bir gokdelen insaati gibi iler-
lerken birden var olan bilim-
sel gerceklige ters dusen farkli 
bir gerceklik kesfedilebilir, bu 
yeni gerceklik bambaska bir 
bilim gokdeleni olusturabilir. 
Bilimsel bilginin zaman icin-
de degisim gostermesine veya 
tamamen ortadan kalkmasina 
paradigma degisimi diyoruz.

Çocukken yılbaşı hediyelerinizi 
Noel Baba’nin getirdigine inanip 
sonradan “aa o is oyle degilmis” 
demek bir paradigma degisimidir 
mesela.  

Veya gunun birinde sizi leylek-
lerin getirmedigini ogrenmek 
de bir paradigma degisimidir. 
Paradigma degisimi var olan, 
hatta adimiz gibi emin oldugu-
muz varsayimlarinizin kokten 
degismesidir ve bilim dunya-
sinda siklikla olur.

Kuantum fizigi 1900’lerde bir 
paradigma degisimi olarak 
dogmustur bilim dunyasina. 
Kuantum fizigi dogayi ve ger-
cekligi anlamamizi saglayan 
ve 2500 sene boyunca minik 
minik degiserek ilerleyen kos-
koca bilimsel bilgiyi bir kena-
ra koyarak, bize bambaska bir 
gercekligin kapilarini acmis, 
onceki bilgilerimiz ve gerceklik 

algimizla paralellik goster-
meyen yepyeni bir bi-
limsel bilginin kaynagi 
olmustur.

Kuantum fiziginin bize 
gosterdigi gerceklik 
gunluk olarak gozlem-

Tum dunyaya hukmedebilecek 
bir algiya yukselmis halde bir-
kac adim atmisken birden bas-
ka bir aydinlanma yasadim. Co-
cuklugumdan beri bildigim bu 
siradan bitkiler, ot, cimen, yap-
rak, agac, en minik, gorunme-
yen boyutlarda boyle muazzam 
isler yapiyordu ve ben bu ko-
nuyu daha yeni ogrenmistim. 
Birden ogrenecek ne kadar cok 
sey oldugunu fark ederek ken-
dimi oldukca cahil ve cevrem-
de olan bitenleri anlamak ko-
nusunda yetersiz hissettim. Bu 
yetersizlik icinde kendimi ufa-
cik hissederken bitkilerin su-
rekli olarak yaptiklari komplike 
fotosentez olayini dusununce 
belki de asil super kahraman 
insan olarak ben degilimdir de 
gorunmeyen boyutlarda gizli-
den gizliye mucizevi isler basa-
ran bitkilerdir diye dusunmeye 
basladim. Super kahramanlik-
tan siradanliga hizli bir inis 
yaptiktan kisa bir sure sonra da 
gorunenin otesinde, benden de 
buyuk olan muhtesem doganin 
icinde sakli bu muazzam gucu 
daha yakindan kesfetme mera-
ki alevlendi birden. O gun be-
nim universitede Fizik okuma-
ya karar verdigim gundu.

Fizik kelime anlami olarak An-
tik Yunan’daki physis yani 
doga kelimesinden gelir.  O 
zamanlar fizik, matematik, 
kimya, biyoloji gibi farkli bi-
lim alanlari yoktu, sadece do-
gayi ve var olusu anlamaya ca-
lisan doga felsefecileri vardi. 
Doga felsefecisi olmak dogayi 
gozlemleyerek doga ustu-
ne bir takim felsefi bakis 
acisi getirme sanatiydi; 
deneysel yonunden cok 
dusunce bazliydi. Gunu-
muzde okullarda en cok 
zorlanilan ders olarak 
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parçaciklaridir. Atomdan da 
kucuk, minicik boyutlara indi-
gimizde normal diye bildigimiz 
gercekligin otesinde sihirli bir 
gerceklik oldugunu fark ederiz. 
Mesela kuantum dunyasinda 
ayni anda hem burada bu ma-
kaleyi okuyup hem de Hawai-
i’de yuzup hem de Nemrut Da-
gi’nin tepesinde manzaranin 
keyfini cikariyor olma ihtimali-
niz olabilir. Duvarlarin icinden 
gecebildiginizi, dunyanin oteki 
ucundaki bir arkadasinizin ne 
dusundugunu aninda bilebil-
diginizi dusunun… Iste ancak 
masal kitaplarinda, cizgi film-
lerde veya bilgisayar oyunla-
rinda gorebilecegimiz garip ve 
eglenceli bir gerceklik dunyasi 
kuantum dunyasi. 

Alis Harikalar Diyarinda mace-
ralarinda, Alis’in minicik olup 
tavsan deliginden gecip kendi-
ni masalsi bir dunyada bulmasi 
gibi atomdan kucuk bo-
yutlara indigimizde de 
bizim gerceklik algimiza 
ters dusen, fakat bizim 
gerceklik 
algimizdan belki 
daha da gercek 
ve dogru olan 
sihirli bir dun-
ya sunar bize 
kuantum fizigi.

1900’lerde agirlikli olarak ma-
tematiksel hesaplamalar sonu-
cu ortaya cikan kuantum fizi-
ginin garip gercekligini zaman 
icinde deneysel olarak da ispat-
layabildik. Kuantum fiziginin 
uygulamalari modern fizigin 
ve gunumuz teknolojisinin te-
mellerini olusturdu. Kullandi-
gimiz cep telefonlari, laptoplar, 
ameliyatlarda kullanilan lazer 

ledigimiz gercekligin ötesinde, 
bizim mantigimizla anlamakta 
zorlandigimiz bir gercekliktir. 
Fakat Neil de Grasse Tyson’in 
dedigi gibi “Koskoca evrenin 
biz insanlara mantikli gelmek 
gibi bir zorunlulugu yok.” Tak-
keyi onumuze koyup dusunur-
sek, gercekten evrenin de boy-
le bir derdi yok, olmamali da… 
Bu aci gercegi kabul etmek ilk 
nesil kuantum fizikciler icin 
oldukca zor oldu. Doganin ve 
evrenin tüm isleyisini insan 
mantigina uydurup, ellerinde-
ki matematik bilgisi ile herse-
yi aciklayabilecegine inanan 
fizikciler kuantum fiziginin 
garip kavramlarini ilk kesfet-
tiklerinde derin bir supheyle 
yaklastilar, tarihte kuantum 
fizigine en az inananlar de ilk 
nesil kuantum fizikciler olmus-
tur. Bilimin aktif ve paradigma 
degisimlerine dayanan yapisini 
anlamak demek yeri geldiginde 
kaniksanmis olana veda edip, 
aklini yeni olasiliklara acik tu-
tabilmek demektir. Supheleri 
ve lineer dusunceyi bir kenara 
birakip akla mantiga ne kadar 
ters gelse de kuantum fiziginin 
sihirli dunyasina sahip cikarak 
onu yucelten fizikciler ikinci 
nesil ve sonrasi kuantum fizik-
ciler olmustur. Kuantum fizigi 
su an kullandigimiz modern 
teknolojinin temelini olustu-
ran ve insanligin gercekligin 
dogasini anlama seruveninde 
en hassas dogru yanitlari veren 
bilim dalidir.

Kuantum fiziginin iki anahtar 
kelimesi vardir: ilki minicik, 
atomdan da kucuk boyutlar, di-
geri sihirli gercekliktir. Atom-
lar maddeyi, yani kendi etimiz, 
kanimiz, sacimiz dahil cevre-
mizde gordugumuz herseyi 
meydana getiren minik madde 

teknolojisi, hastanelerdeki MR, 
PET-Scan gibi hayat kurtaran 
tibbi cihazlar kuantum fizigi 
teknolojisinden ortaya cikmis-
tir. Su an uzerinde calisilan ve 
normal bir bilgisayardan 100 
milyon kat daha hizli calisacak 
kuantum bilgisayarlar da kuan-
tum fiziginin garip ama gercek 
kavramlarinin teknolojiyle bu-
lusmasi sonucu evlerimize ula-
sacaktir. Kuantum bilgisayarlar 
normal bir bilgisayarin 10.000 
yilda yapacagi islemi 3 dakika 
gibi kisa bir surede yaparak fi-
zigin her alaninda cozulmeyi 
bekleyen matematiksel prob-
lemleri cozerek bilimsel bilgi 
ufkumuzu buyuk olcude genis-
letecek, bilimde yeni bir cigir 

acilmasina olanak saglayacak-
tir. Kuantum bilgisayarlar bi-
limde yepyeni paradigma degi-
simlerine yol açabilir.

Ulkelerin teknolojik ve ekono-
mik kalkinmalarinin temeli 
olarak gorulen bilimsel gelis-
meler okullarda STEM (scien-
ce, technology, engineering, 
math) akimi altinda tesvik edil-
mektedir. Kuantum fizigi STEM 
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egitimin hem elestirel hem ya-
ratici dusunceyi destekleyen 
higher order thinking skills 
dedigimiz bilissel surecleri te-
tikleyen, bilimsel okur-yazar-
ligi gelistiren bir parcasidir. 
Ogrenciler bilimin lineer ve tek 
boyutlu olarak ele alindigi ko-
nularindan farkli olarak kuan-
tum fizigi kavramlari ile hasir 
nesir olurken butunsel ve cok 
boyutlu eglenceli bir gerceklik 
ile tanisirlar. Ogretmen olarak 
tecrubelerim fen derslerini hic 
sevmeyen ogrencilerin bile ku-
antum fizigi ile tanistiktan son-
ra fizik konularina ilgi duyduk-
larini ve kendiliklerinden bir 
arastirma surecine girip uni-
versitede fizik okumaya karar 
vermeye kadar gittiklerini gos-
terdi. Avrupa ve Kuzey Ame-
rika ulkelerinde yapilan aras-
tirmalar universitelerde fizik, 
kimya, biyoloji bolumlerine 
olan talebin azaldigini goste-
rerek ulkelerin kalkinmasi ile 
ilgili endise verici durumlarin 
alarmini veriyor. Bilimi kucuk 
yaslardan baslayarak sevdir-
mek adina kindergarten yas 
grubunda kuantum fiziginin 
masalsi, yaratici, sihirli yonu 
cocuklara hands-on aktiviteler 
ve oyunlar ile anlatilabilir. Co-
cuklarin fen konulariyla ilgili 
ilk izlenimi oyunlarla eglence-
li hale getirilse butun cocuklar 
bilimin sihirli yonunden ilham 
alip o yonde arastirma yapma-
ya niyet etse ne guzel olur!

Kuantum fiziginin sihirli dunya-
sina adim atmak sadece cocuk-
larin ayricaligi olmamali, fen ve 
matematik alt yapisi olmayan 
merakli yetiskinler de kuantum 
fizigi konularini önbilgi gerek-
tirmeden kendi yaslarina gore 
ogrenebilmeli. 

Icinde yasadigimiz hayat duze-
ni yani “sistem” dogru-yanlis, 
siyah-beyaz gibi keskin ayrim-
lara dayanan ve bu ayrimlari 
tesvik eden bir duzendir. Oysa 
ki kuantum fiziginin dogasi 
olasiliksal gerceklige dayanir; 
keskin dogru-yanlis cevaplar 
yoktur, sadece farkli olasiliklar 
vardir. Iste bu olasiliksal du-
sunce sisteminin toplum ola-
rak anlasilmasi ve kabul edil-
mesi toplumda daha butunsel, 
cok boyutlu, kolektif ve dina-
mik bir anlayisi tesvik ederek 
gunumuzde yasadigimiz sosyal 
kilitlenmelere de bir cozum ge-
tirebilir.

Kuantum fiziginin toplumda 
olumlu dönüsüme sebep olaca-
gi baska bir alan bilim okur-ya-
zarligidir. Bilim okur-yazarligi 
hizlanarak gelisen ve hayati-
mizin her alanina izinli veya 
izinsiz giren teknolojinin in-
sanlar uzerindeki etkileri hak-
kinda fikir sahibi olmaktir. 
Bilim okur-yazarligi her vatan-
dasin sosyal hakkidir. En ba-
sitinden 5G bilinc programlar 
mi, mikrodalgada isitilan ye-
megin besin degeri azalir mi 
gibi sorular kuantum fizigi giris 
seviyesindeki bilgilerle kolay-
likla anlasilabilir. Teknolojinin 
hayatimizin her alanina arta-
rak girmeye devam edecegi bu 
donum noktasi mahiyetindeki 
kritik donemde halkin kuan-
tum fizigi ve teknoloji ile ilgili 
konularda bilinclenmesi hem 
kendi hayatlari hem de gelecek 
nesiller adina alinacak kararlar 
acisindan da onem tasimakta-
dir.

Kuantum fizigi konularinin isik 
tuttugu bir baska alan da insa-
nin evrendeki yerini anlamakla 
birlikte gelen cesitli bilinc ve 
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varolus teorileridir. Insanlari 
hayvanlardan ayiran en temel 
ozelliklerden biri dogaya bakip 
merakla neden ve nasil sorula-
rini sorabilmek ve bu sorularin 
pesinden ayni merakla gidebil-
mek olmustur. Kuantum fizigi 
bilimsel bilginin ve teknoloji-
nin en son geldigi noktayi be-
lirlemenin otesinde, insanlarin 
evrendeki yeri konusunda da 
bilimsel bir cercevede en gelis-
mis cevaplari sunar. 

Victor Hugo buyuk bir ongoruyle 
ne guzel demis, “Teleskopun bit-
tigi yerde mikroskop baslar.”

 Gercekten de miniciklerin dun-
yasina adim attigimizda farkli 
bir gerceklik temelinde isleyen 
muazzam buyuklukte farkli bir 
evren ile karsilasiyoruz.

Evreni kesfetme meraki bebek-
likten itibaren her insanin icin-
de dogal olarak vardir, siste-
min icinde cok torpulenmedigi 
surece aktif ve canli kalabilir. 
Kuantum dunyasina yolculuk 
aslinda insanin ozundeki me-
raki gidiklayan bir kesif ve oz-
gurlesme surecidir. Kuantum 
fizigi yolculuguna cikarken be-
nim ilhamim ot olmustu, uma-
rim burada size ot’un otesinde 
ilham kaynaklari ve olasiliklar 
sunabilmisimdir. Gerci ot diyip 
de gecmemek lazim, 

Mevlana’nin dedigi gibi “Her yer 
manzaradir bakmasini bilene…” 

Herkese hayatini zenginlestire-
cek derinlikte güzel manzara-
lar diliyorum.

GÖKSENİN SEN’İN QUANTUM FİZİĞİ 
EĞİTİM ÇALIŞMALARINDAN
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Güneşin, gezegenlerin ve tüm yıldızların 
yaratılmış olduğuna dair yaygın bir inanç vardir. 
Bilimsel versiyonda, bir Büyük Patlama’nın (Big 
Bang) kütlenin, uzayın ve zamanın başlangıcı 
olduğudur. İnsan zihninin Büyük Patlamayı 
gözünde canlandırması bile çok zordur. Annem 
bana dolunayı göstermek için bir gece beni evden 
çıkardığında çok korktuğumu ve çok ağladığımı 
söylemişti. Küçük yaşımda güneş, ay ve güzel 
gezegenimiz dünya hakkındaki anlayışım küçük 
olduğuiçin, bu büyük, korkutucu bir sıçramay-
dı,ve benim kendi “büyük patlamam” oldu 
sanırım. Muhtemelen bir şeyden korkmuştum ve 
annemin aya bakarken ve hayranlıkla gördüğü 
romantik güzelliği anlayamadım.

Daha sonraları, yavaş yavaş balıkları oluşturan, 
sularda yaşam ve Madagaskar adası çevresinde 
bir yerde yeryüzünde yürüyen balıklarla 
sonuçlandığına inanılır. Bu Mavi Gezegende yak-
laşık 250 milyon yıl hüküm süren dinozorlar için 
de büyük miktarda fiziksel kanıtımız var. Sonun-
da memeliler var olurlar ve çoğalarak hayatta 
kalmak için savaşırlar. Mısır, Meksika ve Çin’deki 
piramitler bu adamların yaratıcı olduklarını ve 
muhtemelen bizden 12.000 yıl önce başlayarak 
taşları ölçmek ve yontmak için geometrileri ve 
diğer yöntemleri başardıklarını anlatan somut 
kayıtlarımız var. Her nasılsa insanin hayatta kal-
ma zekası, yeni malzemelerin, matematiğin, fizik 
ve kimyanın gelişmesi, insan  uygarlığının olgun-
laşmasına yardımcı olmuştur. Bu arada, bu büyük 
varoluşa katkı olarak, Mars gezegenine gitmek ve 
varlığımızın sevincini daha da yaymak ve onu 
Mavi Gezegenimizle sınırlamamak için sürekli 
çok çabalıyoruz.

VAROLUŞ VE YAŞAM ÜZERİNE
Sander Çalışal

VAROLUŞ VE YAŞAM ÜZERİNE  |  Sander Çalışal
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Sonuç olarak, kendi varoluşuma geldim, ve tüm 
canlı ve cansız varlıkları bekleyen son hariç, ren-
klerden, seslerden, dokunuşlardan ve onunla 
birlikte gelen her şeyden zevk aldım. Bir bakı-
ma, ancak nerede olduğumu, kim olduğumu, 
komşularımın kim olduğunu bilmemin yanı sıra 
çiçekleri, pek çok aromayı sevmenin ve takdir et-
menin çok eğlenceli ve keyifli olmasını şükran-
la farkına vardım. İnsan ve enstrümanlarından 
kulaklarımıza gelenlerden ve doğadaki ses ve 
müzikten de zevk aldım ve diğer zevkleri tattım: 
sabahın erken saatlerinde bir arkadaşı günay-
dın gülümsemesiyle görmek, günaydın selam-
lamasının güzel bir sesini duymak ve bu sevgili 
arkadaşın sevgiyle karışan doğal benliğini his et-
mek ve koklamak gibi.

Üzerinde yaşadığımız bu dünyada, kabul et-
memiz gereken, yaşamın ve insan varlığının 
sürekliliğinin, büyümesinin ve mutluluğunun, 
yaşamların birbirine bağlılığına dayanmasıdır. Şu 
andaki varlığımın sadece resimlerde, CD’lerde ve 
yazdıklarımda değil, aynı zamanda, diğer beden-
lerde benim biçimimde veya başka bir biçimde, 
hayatta kalacağını biliyorum. Ben benden daha 
büyük bir matrisin küçük bir unsuruyum ama 
değerine katkıda bulunuyorum ve bunun bil-
incindeyim.

Asıl soru, kişisel varoluştan, yaşamdan nasıl 
yararlanacağımız ve aynı zamanda daha büyük 
varoluş matrisine nasıl katkıda bulunacağımızdır. 
Bir Türk halısı, bu matrisin ve matrisin farklı ren-
klerdeki öğelerinin güzel bir görsel örneğidir. Tek 
başına, her düğümün tek bir rengi vardır, ancak 
halının tamamı bir sanat eseridir ve yararlıdır. 

Rumi, bireyleri barış ve uyum içinde bir arada 
tutan tutkalı, yaratıcının sevgisinde bulur. Bir 
insan imajında, bir melek ile kilden yapılmış bir 
insanın ikiliği vardır der ve bu ikiliğin barışçıl bir 
varoluş için, bu ilahi yapıştırıcıya ihtiyacı vardır 
diye ilave eder.

Sosyal çevrede, insanarın farklı akılları ve farklı 
becerileri vardır. Herkes becerilerine göre baş-
ka yaşamlara katkıda bulunur. Ne zaman bir 
fırından bir kruvasan alsam, bir değirmencinin 
unu sağladığının, bir çiftlik sahibinin tereyağını, 
şehrin suyu verdiğini ve o gün erken kalkıp ha-
muru yapıp fırında pişiren bir çalışanın da old-
uğunun farkına varıp bu dayanışma için minnet 
duyarım. Yaşamda eğlenmek kadar katkıda bu-
lunmakta önemlidir. İnsan yaratılışdan sosyal bir 
varlıktır. Başkalarıyla yardımlaşmak, sevgi pay-
laşmak varoluşun bir gereğidir. İşbirliği yapıp in-
sanlık yararına, tamamen farklı bir şeyler yapa-
bilmek için iyi bir şansımız var diye inanıyorum. 
Hayat olarak sahip olduğumuz sonlu zamanın 
zararlı bir sınırlama olmadığını ve muhtemelen 
tam tersine, hayatımızdan zevk alma ve başkal-
arına katkıda bulunma şansımızı arttırdığını 
öğrendim.

Ama bazen bir ebeveyn, bir öğretmen, bir pro-
fesör, bir arkadaş, bir sevgili bize bilginin, araştır-
manın, eğitimin, dostluğun, sevginin güzelliğini 
gösterebilir ve gözlerimizi açar veya boyutu-
muzu çoğaltabilir. Bu bize kendi varlığımızın 
gerçek güzelliğini gösterir ve beraberinde ge-
len ebedi değerleri de. Bu bizim karmamız ve 
seçeneğimizdir. Neticede hayatımız çok daha ze-
ngin ve barışcıl olur ve Big Bang’den başlayarak 
tüm varoluşa olan sevgimiz ve takdirimiz artar.

Ağustos 2020
Sander Çalışal

VAROLUŞ VE YAŞAM ÜZERİNE  |  Sander Çalışal
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GÖÇ KONUSUNA 
FELSEFİ YAKLAŞIM

Bazı konulara tek bir bakış açısıy-
la yaklaşmak gerçekten çok zordur 
çünkü kişilerin hayat tecrübeleri 
ve yaşam şartları, o konuya bakış 
açıları üzerinde büyük farklılıklar 
yaratabilir. Hissediyorum ki benim 
burada felsefi olarak yaklaşamaya 
çalıştığım göçmenlik konusu da, 
bir o kadar farklı ve kolaylıkla an-
laşılamaz açıların ortaya konulabi-
leceği bir konu. Ancak, daha felse-
fi bir şekilde konuyu irdeleyerek, o 
farklılıkların, ortak bir nokta temel 
alınarak anlatabileceğini, ve alınan 
o ortak temel üzerinden de herke-
sin içerisine seslenilebilecek şekil-
de yazılabileceğine inanıyorum. 

Günümüz Dünyasında, toplam nü-
fusun yaklaşık yüzde üç buçuğu 
doğdukları ülkelerin dışında ye-
rlerde yaşamaktadır. Böyle bir 
yüzdelik dilim verildiği zaman 
aslında, kişiler elinde olmaksızın 
ne kadar küçük bir grubun içer-
isinde yer aldıklarını fark ediyor-

lar. Aynı zamanda istemsizce, bu 
kadar küçük bir yüzdelik paydanın 
içerisinde yer almanın nedenler-
ini de sorgulamaya başlıyorlar. 
Bu yazıyı okuyacak olan bir çok 
kişinin aslında kendi tercihleri-
yle ve zorunlu tutulmaksızın bu 
yaşadığımız güzel coğrafyaya 
göç ettiklerini varsayabileceğimi 
düşünüyorum. Ancak, zorunlu tu-
tulmamak gerçekten zorunlu tutul-
mamak mı? 

Alışkanlıklar her birimizin 
hayatında olan şeylerdir ve ne tür 
alışkanlıklar olursa olsun insanın 
bu alışkanlıkları değiştirmesi 
hiçbir zaman kolay olmamaktadır. 
Bana sorarsanız, kültür yaşamı 
da bir alışkanlıktır. Özellikle 
Türk kültürü gibi zengin ve içten 
bir kültürü düşündüğümüz zam-
an ve bir çok ailenin bu kültürel 
yaşamı benimsediğini göz önüne 
aldığımız zaman; Türk kültürünün 
insan üzerinde gerçekten büyük 

bir etki yaratacağını ve bu kültürel 
alışkanlıktan da kolaylıkla kopa-
mayacağını kabul edebiliriz. Bu 
sebeple de, aslında bizlerin yaptığı 
bu göçü; içselliğimize ve içten-
liğimize karşı yapılmış bir ayak-
lanma olarak nitelendiriyorum. 
Bu ayaklanma bence kesinlikle 
kültürümüze karşı yapılmış bir 
ayaklanma değil; ancak az son-
ra daha derinlemesine bir şekilde 
açıklayacağım sebeplerden ötürü, 
bu fazlasıyla benimsediğimiz 
kültürel alışkanlıklarımıza rağmen 
bunları kırma ve bunlardan uzak 
yerlerde yaşamayı kabullenme 
adına verdiğimiz bir ayaklanma. 
Yani kişinin tercihiyle yaptığı bu 
göç, aslında istenilmek zorunda 
bırakılan bir göç.

İstenilmek zorunda bırakılan 
açıklamasıyla aslında ilginç bir 
noktaya giriş yaptığımızı hissedi-
yorum. Bu anlam zaten çok açık 
değil mi diye sorabilirsiniz, ancak 

Efe Burcu

GÖÇ KONUSUNA FELSEFİ YAKLAŞIM  |  Efe Burcu
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fark edilmesi gereken noktanın 
aslında nasıl bir güce karşı bu 
kararı verdiğiniz noktasında old-
uğunu düşünüyorum. Düşünceler, 
insan hayatlarından bağımsız bir 
şekilde var olabiliyorlar. Soylar, 
asırlar belki yıllar geçiyor ancak 
dönemlerin düşünceleri bu dünya-
da var olmaya devam ediyorlar. Her 
geçen zaman dilimde farklı anlam-
lara bürünüp, değişimler yaşayıp 
insanların üzerinde etki etmeye 
devam ediyorlar. Türk kültürü 
olarak adlandırdığımız bu güzel 
ve yaşanması çoğu zaman keyifli 
olan kültürümüzün de, biz insanlar 
üzerinde tahmin ettiğimizden çok 
ama çok daha büyük bir etkisi old-
uğunu düşünmeden edemiyorum. 
İşte bizler, aslında büyük bir imti-
han veriyoruz. Bu imtihan; bizlerin 
içine işlenmiş, hayat tarzlarımıza 
bürünmüş, yaşamlarımızın birer 
parçası olmuş olan kültürümüzün 
yaşadığı bölgeden gitmeye ve baş-
ka bir bölgede yaşamaya karar ver-
miş olmanın imtihanını veriyoruz. 
Aslında sormamak da elde değil, 
buraya göç etmiş olmak gerçek-
ten de kültürümüzden vazgeçmek 
midir? Bence değil ancak kültürü 
kültür yapan o kültürün sadece 
yaşamında yaşanması değil an-
cak o kültürün bir topluluk olar-
ak yaşanmasından geçtiğini 
düşünüyorum. O sebeple değil mi 
zaten, elimizde olmaksızın göç et-
tiğimiz yerlerde, Türk toplumunun 
bulundukları okullarda, mahallel-
erde, derneklerde, ve sosyal medya 

gruplarında istemsizce var olmaya 
yani, o kültürün insanlarıyla bir-
likte olmaya çalışıyoruz, çünkü o 
yıllar boyu içimize işlenmiş olan 
alışkanları arıyoruz. Tam anlamıy-
la olmasa da o değerleri buldukça 
da farkında olmaksızın mutlu-
laşıyoruz, çünkü biliyoruz ki be-
lirli şeylerden asla tam anlamıyla 
kopamıyoruz. 

İşte belki de böyle bir düşünce 
yapısına sahip olmam sebebi-
yle, zorunlu tutulmamak gerçek-
ten zorunlu tutulmamak mı diye 
soruyorum. Gerçekten sebep 
ne olursa olsun, göç etmemiz, 
kültürümüzden ve dilimizden uzak 
yerlerde yaşamaya karar vermemiz, 
tamamıyla bizlerin kararı mı yok-
sa bizleri bunu istemeye zorunda 
bırakan belirli sebeplerin sonucu 
mu? Bizleri bunu istemeye zorun-
da bırakan sebepler konusunda bir 
kaç şey söylemek istiyorum, çünkü 
belki bir çoğunuzun olabileceği 
gibi ben de bu sebeplere karşı tep-
kili ve zaman zaman öfkeliyim. 
Bu sebepler olarak nitelendirdiğim 
şeyler, herkeste farklılıklar göstere-
bilir, çünkü herkesin belirli şeylere 
karşı ayaklanabilmesi için farklı 
nedenlere ihtiyacı vardır ve zaten 
bu da her birimizi kendi içerisinde 
özel yapan sebeplerdir. Bu tepki ve 
öfkenin sebebi, bence en temeline 
bakıldığı zaman, kişinin kendi 
sebeplerinden çıkan açıklamalar 
doğrultusunda, kültüründen uzak 
yerlerde yaşamayı istemeye itecek 
kadar kuvvetli olmasından gelmek-

tedir. Bu kadar kuvvetli olan bir 
ve ya bir kaç sebebin de aslında 
nasıl bir boyuta ulaşmış olduğunu 
görmemek bence mümkün değil. 
İşte burada, konu tekrar o spesi-
fikleştiği noktadan, daha genel bir 
noktaya ulaşmayı sağlıyor. Siz-
in sebebiniz neydiyse eğer, işte o 
sebep, sizin kültürünüzden uzak 
yaşamaya değecek kadar kuvvetli 
bir sebepmiş demektir. İşte belki 
de zaten bu sebeple sadece Dün-
ya’nın yüzde üç ila dördü bu ka-
dar kuvvetli bir sebebe ulaşıp, im-
kanları da olması sebebiyle böyle 
bir karara varabiliyor. O sebeple 
ben de size; o ayaklanmayı yarat-
mış olan ve kültürünüzü en der-
inden yaşayabileceğiniz noktadan 
vazgeçmenize neden olan kendi 
sebeplerinizi düşünmenizi ve bu 
sebebi bu kadar kuvvetli kılanın ne 
olduğunu anlamaya çalışmanızı ve 
analiz etmenizi diliyorum, çünkü 
bu sebeplerin sizin için gerçekten 
değer farz eden noktalar olduğunu 
düşünüyorum. Beni bu kararı al-
maya itmiş olan sebeplerimi irdel-
edim ve kendim için bu konudaki 
değerlerini sorgulayarak aslında 
kendimle alakalı yeni ve anlamlı 
şeyler öğrendim. Bu sorgulamayı 
yaparken de, gerçekten derinleme-
sine bir şekilde düşündüm ve aklı-
ma gelen ilk cevaplarla tatmin ol-
mamaya çalışarak gerçekleştirdim. 
Herkesin de kendine bu soruyu 
sorarak kendileri hakkında ilg-
inç noktaları öğrenebileceklerini 
düşündüğümü söyleyerek yazıma 
burada son vermek istiyorum.

GÖÇ KONUSUNA FELSEFİ YAKLAŞIM  |  Efe Burcu
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1990’nin baslarinda, Timur Danis’in deyimi ile 
“ulkemizin yuregine giden patikalari buldugu-
muzu sandigimiz gezilerimiz sonucu olusan” gru-
bumuzla gunluk Istanbul yakinlarinda veya hafta 
sonu konaklamali yuruyusler yapip, slayt gosteril-
eri ile etkinliklerimizi duyuruyorduk. Timur Danis, 
bir zamanlar Git, Kavga ve Patikalar dergilerini 
cikaran, Nukleer Santralle karsi protesto yuruyu-
sleri yapmis olan aktivist, yuruyuscu ve gazeteci. 
Yine Timur Danis’in anlatimiyla: “Biz cok gizli bir 
gölü ariyorduk. Içinde baliklarin yüzdügü, mavi 
sularinda isiklarin parladigi, etrafini agaclarin, ot-
laklarin sardigi bir gole gitmek istiyorduk. Ama 
belki, bu gole varmak icin once bu evlerimizden 

cikip, patikalarin basladigi sokaklara gitmeliydik. 
Gole varmak icin daha cok yolumuz vardi, ama 
gole giden PATIKALAR’i bulmustuk.”

1991 basinda Istanbul cevresi yuruyuslerimizi 
yaparken, Nisan 1991’deki bayram tatilimiz su-
resince Gökova korfezi cevresindeki patikalari 
yuruyerek kesfetmeyi planliyorduk. O zamanlar 
Karia yolu olarak bilinmiyordu. Detay haritalar o 
donemde devlet denetiminde ve yasak oldugu 
icin bizde denizcilerin kullandigi “seyir haritalari” 
ile planlama calismalarina basladik. Ekibimiz se-
kiz kisiden olusuyordu.
 

Bu sefer sizleri 90’li yılların başına götüreceğim: 
detay haritalarin olmadığı ve internetin bilinip kullanılmadığı zamanlar…

GEZİ: KARİA YOLU  |  Bengül Kurtar
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  Gökova’ya inmeden Akyaka Orman kampin-
in oldugu yerde otobusden inip kamp yerine 
yuruyoruz. Birkac gunluk erzak temini ve sabah 
bizi karsi yakaya goturebilecek motor arayisi 
icin Akyaka koyune iniyoruz. Yemek oncesi son 
iki uyemizde aramiza katiliyor. Aksam yemekten 
sonra ilk yagmurumuzu yiyoruz.

Ertesi sabah Akyaka’dan Tasbükü’ne motorla 
geciyoruz. Kiyidan Boncuk koyu’na gitmeye cal-
isirken calilara takiliyoruz. Geriye donup Karaca 
Ciftligine dogru yollaniyoruz. İşletme izni olma-
digi icin beton yigini goruntusunu andiran tesis-
lerin yakininda kamp yerimizi olusturuyoruz.  

13 Nisan’da  
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   Karacasoögüt’den Söğüt’e yuruyoruz. Oradan 
da Çiçek koyu’na ulasiyoruz. Bu koyda mevsim-
lik orman calisanlari ile karsilasiyoruz. Bizlere 
mis çiçeklerden hediye ediyorlar. Hirsiz koyunu 
hedeflerken Küfre denilen, Yedi Adalarin vadi 
kismina ulasiyoruz. Günlük agaclari ile kapli, 
yesilin hakim oldugu vadid Kemal Dede’nin bir 
yerlesimi var. Aksam bize lokma ikram ediyorlar. 
Onlardan yumurta aliyoruz. Tabiki aksam yem-
egimizde yagda yumurta var…

15 Nisan’da 
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16 Nisan’da 
  kus sesleri ve ruzgarin sesi bizleri uyandiriyor. 
Kemal dedenin bahcesinde kahvaltimizi yapip 
bayramlastiktan Bördübet’e dogru yollaniyoruz. 
Bu arada baska bir grup orman iscileri ile karsi-
lasiyoruz. Onlara yolumuzu onaylattiktan sonra 
fotograflarini cekiyoruz. Bördübet deresi kiyisin-
da oglen molasindan sonra Degirmenyani’na 
yuruyoruz. Degirmenyani’n da minubus beklerk-
en sac yikama, serinleme operasyonu tamam-
laniyor. Minubusle Datca’ya geliyoruz. Orada 
grubumuzdan birinin arkadasinin moteline (Luna) 
yerlesiyoruz. Aksam yemeginde Turgut Reis Res-
taurant’da kendimize ziyafet veriyoruz. 

GEZİ: KARİA YOLU  |  Bengül Kurtar
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  kahvalti sonrasinda Resadiye’ye gidiyoruz. Öğlene kadar vaktimiz var. Burada sokak aralarinda gez-
inirken kendimizi bir anda Feyiman teyzenin evinde buluyoruz. Evin iç mimarisi Osmanli donemind-
en, dis mekan olarak Eski Datça’nin diger mekanlari gibi Yunan mimarisinin ozelliklerini koruyor. 
Sehir turumuzu tamamladıktan sonra otostopla Eski Datca’ya geciyoruz. Oradan Yazikoy minubusu 
ile Palamutbükü’ne geciyoruz. Orada kamp yerimizi hazirladiktan sonra Mesudiye’ye dogru yuruy-
oruz. Mesudiye’ye ulasmadan Palamutbükü’ne dönüyoruz. Orada guzel bir aksam yemeginden 
sonra yildizlari seyrederek uykuya daliyoruz.    

17 Nisan’da 
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  sabahi yine ruzgar sesi ile uykumuzu 
dagitirken aksam ki motorla Knidos’a 
ulasma planlarimiz da bozuldu. Bizi 
motorlo denizden Knidos’a ulasti-
racak kaptan kendi araci ile bizleri 
Knidos’a birakiyor. Timur Knidos’da-
ki yerlilerden  patika girislerini ogre-
nirken, diger birkac kisi de Knidos 
fenerine dogru tirmaniyoruz.. Saat 
11am gibi Mersincik koyuna dogru 
gitmeye calisiyoruz. Esentepe’de yol 
sormak icin ugradigimiz ev sahipleri 
bize corek ikram ediyorlar. Oradan 
Alçali limanina ulasiyoruz. Buradan 
tekrar patikayi yakalayip Mersincik’e 
gecmeyi planlarken çalilara fena tak-
iliyoruz. Ikinci girisimimiz de basa-
risizlikla sonuçlaninca Alçali’ya geri 
donuyoruz. Daha once fotofraflarini 
cektigimiz kisilerin yakinlarinin evinde 
cadir kurmadan konakliyoruz.

18 Nisan’da 
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19 Nisan’da 
  sabahi Murdala koyunda kahvaltimizi yaptiktan 
sonra tekrar Mersincik koyuna dogru yollani-
yoruz. Yine çalilar ve uçuncu girisimimiz de ba-
sarisizlikla sonuçlanmaya basladigi sirada Mur-
dala koyunda bize yemek verenlerin yardimyla 
(patika girisini gostererek) son kez patikaya yol-
laniyoruz. Bir anda tekrar tikaniyoruz ve geri do-
nus için karar vermisken patika cikisini yakaladik. 
Mersincik koyuna kollarimiz bacaklarimiz çizikler-
le dolu zorlu bir mucadele sonrasi ulasiyoruz. O 
yorenin en guzel suyunun bulundugu yerde iki 
saat yemek, dinlenme ve Akif amcanin çayini 
da içtikten sonra Mersincik koyun’dan Datça’nin 
kuzeyindeki Karakoy Limanina patikadan ulas-
ma fikrimizi de degistiriyoruz. Bunda etken 2.5 
saatlik çalilik yuruyusunun yarattigi yipratme du-
ygusu oldu. Mersincik Koyundan Cumali koyune 
yuruyoruz. Cumali’da adacayimizi içtikten sonra 
kahveci çocuk bizi Datça’ya birakti. Buyuk yuruy-
usumuz de burada sona erdi. Ertesi gun yuruy-
us ekibimizden arkadaslarimiz donus planlari ile 
dagilmaya basladi.

GEZİ: KARİA YOLU  |  Bengül Kurtar
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Karia yolu, Kultur Rotalari Dernegine gore, 
850 km uzunluğundaki rota Bozburun ve Datça 
Yarımadaları, Gökova Körfezi ve Iç Karia olmak 
üzere 4 ana bölüm ve Muğla Çevresi olarak 1 
ek bölümden oluşmaktadır. Bizim bu gezintide 
yurumeye calistigimiz kisim Gökova Körfezi ce-
vresindeki rota olmaktadir.

Son birkaç senedir Kültür Rotaları Derneği ‘nin 
calismalari ile Türkiye’deki eski kültürlere ait rota-
ları tekrar hayata gecirilmeye calisiliyor. Mevcut 
durumlari korumak ve yeni rota oluşumlarının 
tanıtımını yapmak ve bunların gelişimi için en iyi 
standartları oluşturmak adına Temmuz 2012’den 
beri calisiyorlar. Rotalarla ilgili kitaplar, haritalar 
mevcut. Belki calilari cizdirmeden yurumemiz 
mumkun ama son donemde bu rotalarda yu-
rumus olanlarin  notlarindan kaybolma tehlike-
sinin her zaman var oldugunu okudum.  Baska 
bir Nisan’da  bu rotayi tekrar yurumeyi dusunuy-
orum. Biliyorum o zaman gorebildigimiz man-
zaralarin arasina biraz daha beyaza boyanmis 
siteler cikacak... 

   
Benim bu gezintide kullandigim köpük matim, 
Vaude uyku tulumum (hala benimle iliman ha-
vanin hakim oldugu gezintilere gidebilen) ve ba-
sit sirt cantam bir haftalik Karia yurusunu basari 
ile bitirmemi saglamisti. Cadir kullanmadigim 
icin yildizlari seyrederken kolaylikla uykuya da-
labiliyordum. Bu yazidaki fotograflar o donem 
kullandigim 49 mm lik Fuji fotograf makinasi ile 
cekilmis dialarin digital hale getirilmis halleridir. 
Gezintiden diger fotograflari Flickr sayfamdan 
gorebilirsiniz: 

PATIKALAR’in “Cikis” yazisinda Timur Danis, 
“PATIKALAR bir bakima kendi kendini gezdirme 
kültüru dergisi” demişti. “Ve aklimiza baska tir-
naklar acma istegi de gelmiyor değil” demisti: 
“Dünyanin obur ucuna gitme kültürü gibi”...
Evet sanirim benim dünyanin öbür ucuna gitme 
kültürüm 90’li yillarin basinda palazlanmaya 
basladi...

GEZİ: KARİA YOLU  |  Bengül Kurtar
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İÇERİK  |  Ad Soyad

“29-EKİM DENİNCE…”
Demet Edeer

Sanal ortamda bir 29-Ekim Cumhuriyet Bayramı 
Kutlaması nasıl mümkün olacaktı? En büyük 
kutlamamızı Atatürk’e ve Cumhuriyetimize yakışır 
şekilde nasıl yapacaktık? Nereden başlamalıydı? 

İnsandan başlamalıydı… Sanal ortamda bir etkinlik 
de olsa, her etkinlik gibi temeli insandı; insanla, insan 
emeği ile var olacaktı… 

Birden olmadı elbet; önce düşünce, sonra adım adım 
hareket geldi…

Kutlama ile ilgili ilk fikirler 
Ağustos’da başlamıştı kafam-
da dolaşmaya. Panelistlerimiz-
den Başak Hanıma yazdığım 
ilk emailin tarihine bakıyorum, 
tarih 17-Ağustos, 2020… Izgi 
Abla ile mahalle yürüyüşle-
rinde konuşuyoruz en sevdiği 
Atatürk Marşını. Büyük ola-
sılıkla yine Ağustos sonları, 
Eylül baslari… “Atatürk Mar-
şı - TCS 29-Ekim Cumhuriyet 
kutlaması icin” başlıklı email 
19- Eylülde gitmişti kafamda 
oluşan ilk mini koroya. Hemen 
peşine de müzik için lokoma-
tifimiz olacak sevgili Güler ve 
Özen’i eklemiştik. 19-Eylül’de 
Cumhuriyet Bayramı kutlama 
etkinliğine davet etmeyi dü-
şündüğümüz sevgili müzisyen-
lerimizle yazışmalar da başladı.
 
Bir yandan da toplumda nabız 
yoklaması sürüyordu. Hedefim, 
ilgilenenleri sanal ortamdaki 
ilk task grup toplantımıza ça-
ğırmaktı… Çok zaman alıyor-

du nabız yoklama. Uzun email 
listeleri, messenger mesajları, 
whatsapp grup sohbetleri… 
Ayrıca, TCS Toplumu Tanıma 
ve Beklentilerini Öğrenme An-
ketimizde 29-Ekim’in kutlan-
masını isteyen ve gönüllü ola-
bileceklerini belirten herkese 
ilk emailim 3-Eylülde gönde-
rildi. 

Çağrıma geri dönenlerin tümü 
katıldı 8-Eylüldeki ilk toplantı-
mıza; İmge, Zeynep, Kardelen, 
Efe, Özen, Tuğçe, Emre (Sevim, 
Serra ve Serkan sonradan ek-
leneceklerdi). Parmakla sayıla-
cak kadardık ne yazık ki! Ama 
herkes isteyerek ve de canı 
gönülden oradaydı. Olumlu, 
canlı, mutlu bir atmosferde sı-
vadık kolları! Kimilerimiz ana 
konularda hemen insiyatifi ali-
verdiler ele. Tanrım, ne güzeldi 
böyle bir ekibin parçası olmak!

İlk toplantı çağrısında “2020 
Cumhuriyet Kutlaması Task 

Grubu” diyen ‘konu’ kısmına 
ikinci toplantı çağrısında “29-
Ekim denince…” eklenmisti! 
Bunun tam olarak nasıl eklen-
diğini hatırlayamıyorum; ama 
içimden bir ses Kardelen’in in-
siyatif alışıydı diyor :) ! Ne de 
güzel yakışmıştı adımız grubu-
muza! Fikirler havada uçuşu-
yordu ikinci toplantımızda! Ne 
guzel… Yaratıcı, üretken, birbi-
rini tamamlayan. Ortaya atılan 
bir düşünce yeni düşünceler, 
önerilerle sanal masada şekil-
leniyordu. İkinci toplantimizi 
takiben grafik tasarım çalışma-
ları ile bize taaa Edmonton’dan 
destek vermekte olan Lütfi 
Bey’e ilk program taslağımı-
zı yollamıstık bile! Tam dokuz 
tane toplantı yaptık ekip ola-
rak. Bunlar içeriği oluşturma 
toplantılarıydı. Sanal ortam-
da etkinlik olacağı için bir de 
‘teknik’ ekip oluşturmamız ge-
rekiyordu. ’29-Ekim denince’ 
grubumuzdan Emre, Sevim, 
Efe teknik alanlarda calışıyor 
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oluşları ve deneyimleri ile do-
ğal olarak yerlerini aldılar bu 
ekipte. Ama, teknik ekibimi-
zin olmazsa olmazlarından biri 
Serkan arkadaşımız daha sonra 
eklenecekti. Serkan’la başka 
bir gönüllü etkinlikte, ODTÜ 
koşusu sırasında tanışmıştık. 
Sesçi olduğu aklımda kalmıştı. 
Atatürk oratoryomuz için farklı 
kişilerin okuyacağı Cahit Kü-
lebi’nin ‘Atatürk Kurtuluş Sa-
vasinda’ şiiri bölümlerini kim 
birlestirebilir diye kaygılanır-
ken yetişti imdadımıza... Sonra 
da teknik grubumuzun parçası 
olarak kaldı, doğal olarak :) !

‘29-Ekim denince’ ekip top-
lantilarimizdan birinde orator-
yomuz için 16 şiir bölümünü 
belirledikten sonra seslendir-
meye davet için pek çok kişi ile 
yazıstım, konuştum. Sonunda 

belirlenen bu 16 kişiyle toplam 
100 dolayında emailer gitti, gel-
di. Tek seferde hallolan video 
çekimi ya bir ya ikiydi. Gerisi 
hep tekrar edilen çekimler ge-
rektirdi. Sağolsunlar, hem Ata-
türk hem de şiir sevdalısı bu 
arkadaşlarımın sabrı ve emeği 
çok büyüktü… Bütün bu şiir 
bölümü videolarinin son hal-
lerini Google drive’da toplayıp 
linki Serkan’a gönderdiğimde 
pek de umutlu değildim açık-
çası. Birbirimizden o kadar 
farklı okumuştuk ki! Kimimiz 
genç, kimimiz yaşlı, kimimiz 
tutuk, kimimiz çok rahat, kimi-
miz gür sesli, kimimiz sakin… 
Nasıl olup da bir bütün yarata-
caktik bundan, bilemiyordum. 
Serkan’dan ilk draft elime 
ulastigindaki duygularımı an-
latamam size. Gözümden bas-
bayağı iki damla yaş süzüldü… 

Harika bir iş başarmıştı Ser-
kan. Yaratıcı düşüncesi, teknik 
bilgi ve birikimi ile inanılmaz 
bir ‘bütün’ yaratmıştı! 

Öte yandan, Sevim harıl harıl 
feneralayi videosu üzerinde ça-
lışıyordu. Gönderdiğimiz tüm 
duyurulara/çağrılara karşın 
gönlümüzdeki sayıda geri dö-
nüş alamıyorduk. ‘Eline bir ışık 
kaynağı alıp gece dışarıda fo-
toğraf cekivermek’ nasıl bu ka-
dar zor olabilirdi ki? Anlayamı-
yorduk. Belki de kendimizi, ne 
yapmak istediğimizi ifade ede-
medik diye düşündük… Birbi-
rimize sormaya çekiniyorduk, 
‘sen gönderdin mi fotografını?’ 
diye :) ! Bir ara bu slide show 
için müzik seçiminde ufak bir 
anlaşmazlık yaşadık. Ben fik-
rimden vaz geçtim ve ekibin 
seçtiği müzikle yapıldı video. 
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Sevim bu konuda inanılmaz 
bir iş çıkardı! Sanki Mozart 11. 
piyano sonatının Türk Marşı 
kısmını bizim feneralayi video-
muz için yazmıştı :) ! Seçtiğimiz 
her muzikte kullaim hakki si-
nirlamasi olabilir diye çok dik-
kat ediyor, kaynakları mutlaka 
araştırıyorduk. Benzer şekilde, 
fotograflarda da ince eleyip sık 
dokuyorduk. Sevgili İmge Ha-
nım az emek vermedi bu konu-
da! Sağolsun, toplumumuzda-
ki değerli müzisyenlerimizden 
Necdet Bey, kendi yorum ve 
bestelerinden seçtigi muzik 
dosyalarını bizimle paylaşmış-
tı bu kutlama etkinliğimiz için. 
Program akışının farklı bölüm-
lerinde kullandık bu ezgileri. 
Kendisine her zaman minnet-
tar kalacağız. Üstelik, kutlama 
programımız sonrası müzik se-
çimimiz için o kadar çok olum-
lu yorum aldık ki!

Müzik konusuna değinmişken, 
Serkan Sogukpınar arkadaşı-
mızın Mini Koromuzun söyle-
diği Atatürk Marşının çekim-
lerini ve editing’ini yaparak 
verdiği emeğe değinmemiz 
şart! Sağolsun o kadar güzel 
bir iş çıkardı ki ortaya, sanki 
bizler 40 yıldır marşlar söyle-
yen bir koroyduk! Oysa, sadece 

bir kere arka bahçede prova ya-
pabilmiştik. Güler ve Özen’in 
hazırladığı ses kaydından din-
leyerek evde tek tek çalışmış, 
sonra da çekim için Serkan’la 
Kitsilano Beach’de buluşmuş-
tuk :) ! Serkan’in önerisi ile 
Cumhuriyet Bayramından bir 
gün önce FB sayfamızdan pay-
laştığımız bu video kısa sürede 
ünlendi ve 500,000’in üzerinde 
tıklandı. 
Kemal Bey, Mutlu ve Semiha 
ile çekimleri iki kere denedik. 
Birincisi arka bahcede… Ikin-
cisi içerde. Semiha’nın folklor 

kostümünü hevesle, severek 
giyivermesi Kemal ve Mut-
lu Beylerin cepken giymeme 
şansını kaldiriverdi bir anda. 
Atatürk’ün sevdiği türküler-
den olan ‘Efem’ türküsü için 
de süper bir atmosfer oluşmuş 
oldu… Sağolsunlar Lisa ve Er-
man’in çalıp söylediği (ve arka-
da Erdal’in da sazı ile katıldığı) 
Çanakkale türküsü de bizleri 
Birinci Dünya Savaşına ve son-
rasında Anadolu toprakları için 
verilen savaşlara, zor kazanılan 
bağımsızlığımıza geri götürdü. 
Hele de son muzisyenimiz Sa-
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TCS 29-Ekim Cumhuriyet Bayram Kutlamasi – Panel Ekibi
Erol Karacabeyli, Dr. Murat Özyüksel, Dr. Basak Kale

TCS Facebook Sayfasindan Mini Koro 
(videomuza 5 Aralik, 2020 itibari ile Facebook ortamında 
515,940 kişi ulaştı )

fak’in oğlu Ellis ile birlikte 
çalıp söylediği Memleketim, 
müzik bolümümüze konu-
labilecek en güzel noktaydı! 
Müzisyenlerimizin hepsine 
ayrı ayrı teşekkür ediyoruz…

Cumhuriyet Bayramı Kut-
lamamizin en zor ve stresli 
kısmı, sanal ortamdaki yayın 
faslı olacaktı. Bunu hepimiz 
biliyor, ama birbirimize itiraf 
etmekten kaçınıyorduk. Hiç 
yapmamıştık daha once… 
Orkestra şefimiz Emre arka-
daşımızdı. Panel bolümümü-
zü en iyi nasıl entegre ederiz 
programa diye uzun uzun 
kafa yoruluyordu. Seattle 
TACAWA’dan arkadaşları-
mızla toplantılar yapıp onla-
rın yenice gerçekleştirdikleri 
Turkfest deneyimlerinden 
yararlanmaya çalıştık. Baş-
ta Hakan arkadaşımız olmak 
üzere zaman ayıran Seattle’li 
dostlarımıza da pek çok te-
şekkürler. Hakan sağolsun, 
“ben yanınızda değilim, gö-
nüllü olarak katkım sınırlı 
buradan” deyip bir de bağış 
yaptı TCS’ye taa oralardan :) !
 
Tek tek toparladığımız ve 
programı oluşturan videola-
rın amalgam işi de halledil-
di elbet; bölümleri birbirine 
bağlayan, akışı sağlayan… 
Sevgili sunucumuz Serra, 
haftasonunun bir gününü 
bize ayırdı tamamen. Akışı 
yazdık ve video çekimlerini 
yaptık. Tanrım nasıl da kolay-
ca okuyuveriyordu herşeyi! 
Gözleri ile okuyarak, kafasını 
indirip kaldırmadan, kıpır-
damadan yerinde durarak, 
sadece minnacık telefon ka-
merasına focus olarak! Bü-
tün bunların ne kadar zor 
olduğunu takip eden günde 
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kendi açılış konuşmamı çekmeye çalışırken an-
layacaktim! Eee, tabii benim bunca yıllık sahne 
(tiyatro, bale…) deneyimim yoktu :) ! Sağolsun, 
en sonunda benim konuşmayı çekmek için de 
yardıma yetişti Serra!

Emre şefimiz herseyi birlestirip ana videoyu 
oluşturmuş, dikkatini panel kısmını nasıl bağ-
layacağımıza yönlendirmişti ki, çok sevinçli bir 
haber aldık! Sevgili İrem İnce, toplumumuzun 
gururu opera sanatçımız, İstiklal ve Kanada 
marşlarını bizler için seslendirebilecekti. Emre, 
yeni gelen marş videolarını ana videoya ekledi 
ve eskilerini çıkardı. Sevgili İrem’e bu en yoğun 
döneminde videoları çekmek üzere zaman ayır-
dığı için binlerce teşekkürler! Tam da Atatürk 
gençliğine yakışır bir örnek oluşturdu böylelik-
le.

Evetttt, işin en alengirli kısmı ana video’dan pa-
nel kısmına geçişimiz olacaktı! Emre işin başın-
da olduğu için bir şekilde rahattım ben. Yaptığı 
şeyin önemini algılayan, sorumluluk sahibi, bir 
o kadar da sakin mizaçlı arkadaşımız Emre! Bu 
işi başaracağından kuşkum yoktu. Panel üyeleri-
miz Başak Hanım, Murat Bey ve moderatörümüz 
Erol Bey’ler de hazırdı. Bir kere hep beraber bir 
Zoom toplantısı yapmıştık. Herkes biribirini 
tanıyordu. Hepsi kendi alanlarında uzman, ta-
nınmış kimselerdi. Zoom üzerinden seminerler, 
akademik toplantılar, paneller yaşamlarının bir 
parçasıydı zaten. Anadolu topraklarında verilen 
Kurtuluş Savasi’nı ve ‘Cumhuriyete geçiş süre-
cinin toplumsal dinamiklerini’ en güzel şekil-
de tartışacaklarını öngörebiliyorduk. Nitekim 
de öyle oldu. İzleyicilerimizden hem Facebook 
(FB), hem Youtube sayfalarımızdan soru ve yo-
rumlar yağıyordu. Ben FB sorularını, Saniye 
Abla da Youtube’dan gelen soruları takip edi-
yorduk. Erol Ağabey de bizim aktardığımız so-
ruları panel konusmacılarımıza iletiyordu. Ara-
da bir ‘technical headquarters’imizdan uyarılar, 
yönlendirmeler geliyordu. Bir ara FB’den olan 
yayınımız yavaşlayıp sonra da kısa bir süre kesi-
lince “iyi ki tek platform’la gitmemisiz” diye dua 
edip, Youtube platform aktivitemizi yürütmekte 
olan arkadaşımız Serkan’a sevgilerimizi gonder-
dik…

İşte bir 29-Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutla-
ma’sinin ‘insan’ öyküsü!

Değerli toplum üyelerimiz, yapıcı eleştirile-
riniz, olumlu yorumlarınız bize güç veriyor. 
Daha pek çok güzel etkinlikleri sanal ortamda 
hep birlikte gerçekleştirmeyi diliyoruz. Bu zor 
zamanlarda, derneğimize gelir sağlayacak et-
kinlikler düzenleyemiyoruz. Ancak, TCS’nin 
bir takım sabit giderleri hala devam ediyor. Bu 
bakımdan bağıslarınızla bizlere destek olabi-
lirseniz çok seviniriz.  executive@turkishca-
nadiansociety.org adresimize e-transfer yapa-
bilir, ya da Turkish Canadian Society 74705 
Kitsilano RPO, 2768 West Broadway, Vancou-
ver BC V6K 4P4 adresine bir cek gönderebilir-
siniz. TCS saymanı arkadaşımız Meral Hanım 
bağıslarınız için sizlere donation receipt’leri-
nizi email ile gönderecektir. Dilerseniz bağıs-
larınızı tax-return için kullanarak vergi indiri-
mi alabilirsiniz. Ödeme yaparken “donation” 
olduğunu ve e-mail adresinizi belirtmeyi unut-
mayın lütfen. Bağıslarınızla ilgili olarak Meral 
Hanım’a treasurer@turkishcanadiansociety.
org email adresimizden ulaşabilirsiniz.

Covid-19 vakalarının hızla artmakta olduğu 
bu günlerde kendinize/sevdiklerinize iyi ba-
kın, sağlıcakla kalın.

 Saygı ve sevgilerimle,
 Demet Edeer T
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2008’den bu yana Unity Platform kullanılarak yaratılan 
oyunlar, simulasyonlar, görseller için çeşitli kategorilerde 
Unity Ödülleri dağıtılmaktadır. Bu ödüllerin amacı gençleri 
yaratıcılığa ve azimle çalışmaya teşvik etmektir. Ödüller 
‘Best Artistic Tool’, ‘Best Animated Short’, ‘Best project 
in Architecture, Engineering & Construction’ ve benzeri 
alanlarda verilmektedir.  

2020 yılı ‘Best Student Project’ bölümünde uzun yıllar 
Vancouver’da yaşamış olan sanatçılarımız Asuman ve Atanur 
Doğan’in oğlu Ata Doğan’in ekibi yarışıyor. Projelerinin adı 
LightFarm. 

27 Kasım 2020’de, Kanada Genel Valisi Julie Payette aralarında bilim 
insanları, sanatçılar ve toplum liderleri olan 114 Kanada’lıya ‘Order of 
Canada’ madalyası verdi. UBC’den emekli, toplum üyemiz Prof. Dr. Izak 
Benbasat bu kıymetli madalyayı alan ikinci Türk oldu. 

Izak Benbasat, İşletme dalının ‘management information systems’ (MIS) 
alaninda dünyanın önde gelen bir bilim insanlarındandır. İstanbul Robert 
Koleji mezunu olan Izak Bey Minnesota’da doktorasını tamamladıktan sonra 
1973’de akademisyen olarak girdiği UBC Sauder School of Business’dan 
iki yıl önce de emekliye ayrılmıstır.  

Shayda Omidvar’in yapımcılığını üstlendiği ‘The Hopeful’ podcast 
programı Apple Podcasts Canada tarafından ‘Show of the Year’ 
seçildi. 

Toplum üyelerimizden Zinnet Omidvar’in kızı olan Shayda podcast 
programında 1982 yılında, Iran Devrimi sırasında ülkesinden kaçıp 
Kanada’ya sığınan Amir Omidvar’in, yani babasının öyküsünü 
anlatıyor. Amir sadece yaşadığı fiziksel zorlukları değil, duygularını 
da paylaşıyor bizlerle. The Hopeful tam anlamıyla bir ‘Canadian 
Dream’ hikayesi. Ayrıntılarla yüklü, içtenlikle anlatılmış bir hikaye! 

 Hepinizi bu güzel, anlamlı, umutlu hikayeyi dinlemeye davet 
ediyoruz!  

IZAK BENBASAT • ‘ORDER of CANADA’ Madalyasi  

SHAYDA OMIDVAR • ‘THE HOPEFUL’ Apple Podcasts Canada’s Show of the Year

ATA DOĞAN • LIGHTFARM Unity ‘Best Student Project’ ödülü için yarışıyor 
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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

“BAĞIŞLARINIZI KREDİ KARTI İLE YAPMANIZ MÜMKÜN”
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Pek Yakında;
•  7. Vancouver Turkish Film Festival (VTFF) 
16-21 Aralık tarihlerinde online olarak 
gerçekleşiyor. Biletler ve festival pass’leriniz 
için                            ziyaret edebilirsiniz.

•  Yolu Vancouver’dan geçen 
ressamlarımızdan Atanur ve Asuman Doğan 
ile söyleşimize pek yakında websitemiz, 
Youtube ve social media kanallarımızdan 
ulaşılacaktır.
Bir başka ressamımız Orhan Coplu ile 
söyleşimize ve ilk TCS Talks konuğumuz 
Muazzez Ilmiye Çığ ile yapılan söyleşiye 
Youtube kanalımızdan ulaşabilirsiniz:

•  Aralık ayı sonunda toplum olarak Zoom 
platformunda ilk townhall’umuzda buluşmak 
üzere! (email ve social media’dan ilan 
edeceğiz) 

ÜYELİK

TCS Yönetim Kurulu olarak daha önce aldığımız 
31 Aralık 2020 tarihine kadar ‘Üyelik Ücreti’ 
alınmaması kararımızı Covid-19 pandemi 
koşullarının devamı sebebiyle 2021 yılını da 
kapsayacak şekilde uzatmış bulunuyoruz. 

Üye olmak isterseniz aşağıdaki tuşa basarak 
online üyelik formumuzu doldurabilirsiniz:

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:

https://bit.ly/3j6ZRYE
https://bit.ly/3j6ZRYE
https://bit.ly/30NYhVd
https://us10.list-manage.com/survey?u=380c23311dde3357ba06763f9&id=01b0cb1ae5
https://us10.list-manage.com/survey?u=380c23311dde3357ba06763f9&id=01b0cb1ae5
https://bit.ly/3j6ZRYE
https://vtff.ca/
https://www.youtube.com/channel/UCnaL9DgDOpIbusTlYLSSlbg  


İLETİŞİM

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.

executive@turkishcanadiansociety.org

 https://www.youtube.com/channel/UCnaL9DgDOpIbusTlYLSSlbg
 https://www.youtube.com/channel/UCnaL9DgDOpIbusTlYLSSlbg
https://twitter.com/TCS_BC
https://www.instagram.com/tcsvancouver/
https://twitter.com/TCS_BC
https://www.facebook.com/TurkishCanadianSocietyVancouver
https://www.facebook.com/TurkishCanadianSocietyVancouver
https://turkishcanadiansociety.org/
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