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216 Chrislea Road, Suite 306 Woodbridge, Ontario L4L 8S5
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ata@noblemortgages.com
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* Konut ve ticari mülk kredisi
* Kredi yenilemesi
* 1, 2, 3. konut kredisi edinme olanaðý

* Baðýmsýz çalýþanlara 
yönelik konut kredisi

* Kredi sorunlarýnýza çözüm

Tek adam rejimi
silahlar altýnda baþladý

bizimanadolu.com
þimdi daha güncel

Yazýsý 11. sayfada

Biliyor musunuz?
Artýk her an elinizin altýnda Türkçe hizmet
alabileceðiniz, Kanada Türk Ýþyerleri, Sivil
Toplum Kuruluþlarý, T.C. Temsilcilikleri ve

daha birçok bilginin yer aldýðý bir
kýlavuzunuz var:

BA-Kan Kýlavuz

Bilgi: Sayfa 23

Ayrýntýlý
bilgi 2.

sayfada.

Olaðan Üstü Hal koþullarý altýn-
da gerçekleþtirilen ve sonuçlarý
kuþkulu olan 16 Nisan 2017 Ana-
yasa Halkoylamasýna göre 2019 yý-
lýnda yapýlmasý tasarlanan, ancak
yine Olaðan Üstü Hal koþullarý al-
týnda erken seçim kararý alýnýp,
devletin tüm olanaklarý kullanýlýp
(güç, silah, kamu harcamalarý,
bürokrat ve tek yanlý basýn-yayýn
propagandasý) 24 Haziran’da
yapýlan oy verme iþleminde yine
devletin gücünü kullanan AKP ik-

tidarý özellikle Doðu ve Güney Do-
ðu Anadolu’da gerçekleþtirilen hu-
kuksuzlukla oylama sona ermeden
Recep Tayyip Erdoýðan’ýn yeniden
Cumhurbaþkaný seçilmesi ve daya-
nak olmasý gereken yasalarýn
eksikliðinde Türkiye tek adam reji-
mine geçmiþ oldu. 

TBMM’nin dýþlandýðý tartýþma-
larý yapýlýrken, Anayasa ve hukuk
uzmanlarýnca bir kaos yönetimine
girildiði yorumlarý yapýlýyor.  

YAZISI 3. SAYFADA

10. Montreal Türk
Filmleri Festivali
Yazýlarý  5 
ve 14. sayfalarda

En Ýyi Film 
Ödülü Misafir’e

Yazýsý Arka Sayfada

Seçim akþamý Türkiye’nin
birçok yöresinde olduðu gibi
Ýstanbul Habipler’de de
AKP’liler silahla sokaklara
çýkýp saða sola gözdaðý 
verdiler. Güvenlik güçlerince
engellenmeyen silahlý kiþiler
çoluk çocuk, kadýn
önemsemeden saatlerce
havaya mermi sýktýlar.
Tepkiler üstüne bir hafta
sonra tespit edilen üç kiþi
daha sonra savcýlýkça serbest
býrakýldý.

Seçim akþamý Türkiye’nin
birçok yöresinde olduðu gibi
Ýstanbul Habipler’de de
AKP’liler silahla sokaklara
çýkýp saða sola gözdaðý 
verdiler. Güvenlik güçlerince
engellenmeyen silahlý kiþiler
çoluk çocuk, kadýn
önemsemeden saatlerce
havaya mermi sýktýlar.
Tepkiler üstüne bir hafta
sonra tespit edilen üç kiþi
daha sonra savcýlýkça serbest
býrakýldý.
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Özel yazýlým/uygulama yok. Bilgi-
sayarýnýza, telefon ve tabletinizin
Ana Ekran'ýna kaydedin, nerede
olursanýz olun, Kanada Türk top-
lumuna ulaþýn!

Güncel haber, bilgi, iþyerleri, sivil
toplum kuruluþlarý, kamu kuruluþlarý
ve dahasý...

24. yýlýnda, Bizim Anadolu yine
toplumuyla... Biz sizlerle varýz!

Siz yoksanýz, biz de yokuz…
Varlýðýnýzý duyumsatýn!..

Yýllýk 100.00 dolardan baþlayan
dilimlerle BA-Kan Kýlavuzu*'nda
yerinizi alýn, Kanada toplumunda bir
sesiniz olsun!

Bilgi: 
banadolu@bizimanadolu.com 

1-514-593-8698

***

Kanada'daki iþyerleri, hizmet
sunucularý, sivil toplum kuruluþlarý,
kamu kuruluþlarý ve daha çoðu BA-
Kan Kýlavuz'da!

Siz de hemen yerinizi alýnýz!

***

Çevirimiçi güvenli ödeme için»
http://www.bizimanadolu.com/od

emepaiementpayment/

Bilgiler:
http://www.bizimanadolu.com/ba-
kan-kilavuz/
*Bizim Anadolu Kanada Kýlavuzu»
http://www.bizimanadolu.com/ba-
kan/

BA-Kan Kýlavuz'u akýllý telefo-
nunuzun, tabletinizin ve bilgisa-
yarýnýzýn Ana Ekran’ýna ekleyerek
hep elinizin altýnda tutun!..

BA-Kan Kýlavuz cebinizde!
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Kirk (Kirkor) Cagan
Montreal’deki Emlak Danýþmanýnýz

Montreal ve çevresinde, özellikle þehir merkezindeki
her türlü ev ve iþ emlak alým satýmlarýnýzda, 

sahip olduðunuz emlaklarýnýzýn yönetilmesi için 
çekinmeden arayabilirsiniz. 33 yýllýk deneyimli, 

güvenilir-dürüst ve profesyonel hizmet...

Real Estate Broker
kirkcagan@hotmail.com
Facebook: 
Montreal Downtown 
Real Estate Broker
@KirkCaganRealtor
www.kirkcagan.com

Tel.: 514 707 5475

Banka, Mortgage 
ve Noter hizmetlerinde yardým edilir

http://www.bizimanadolu.com/ba-kan/ adresini telefonunuzun /
tabletinizin bilgisunar gezginine (Chrome/Safari) yazýnýz.

BA-Kan Kýlavuz’a ulaþýnca sayfayý hafifçe aþaðý kaydýrýn ve yukarý-
daki belirteci imleyiniz. 

BA-Kan Kýlavuz’da ulaþmak istediðiniz her türlü hizmete bir týk ile
ulaþabileceksiniz... 

Ýþte BA-Kan Kýlavuz’unuz telefonunuzun/tabletinizin ekranýna
kaydedilmiþ durumda. Ýstediðiniz zaman imleyip BA-Kan
Kýlavuz’unuzdan yararlanmaya baþlayabilirsiniz.

Açýlan sayfada ‘Ana Ekrana Ekle’ seçeneðini imleyiniz.

Eðitim, emlak, finans, gezi, uçak bileti, lokanta, pastane... aklýnýza ne
gelirse... bir týk ile ulaþabilirsiniz.

Ayrýca Kanada’daki Türk Sivil Toplum Kuruluþlarý, T.C.
Temsilcilikleri ve Kanada/Kebek kurum/kuruluþlarýna, duyuru ve
etkinliklere de bir týk ile ulaþabileceksiniz.
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Are you IELTS ready?
From an ex-IELTS examiner, one-on-one IELTS lessons for bands 

7-8.5 in downtown Toronto and Mississauga. 
High rate of success in short time.

Ms Funda Waldstein

Cell. : (647)544-7165



Yurdun deðiþik yerlerinde hukuk-
suzlukla, zorbalýkla göz göre göre
oylarýn çalýndýðý bir seçim gerçek-
leþtirildi.

Türkiye'de 27. Milletvekilliði ve
Cumhurbaþkanlýðý seçimleri büyük
bir gerginlik içinde yapýldý.

Oy ve Ötesi, Sandýk Güvenliði gibi
oylarýn doðru kullanýlmasý ve saðlýk-
lý kaydedilip sayýlmasýný saðlamaya
çalýþan sivil toplum örgütlerinin ça-
balarýna karþýn birçok yerde hukuk-
suzluklar yaþandý.

Urfa'nýn Suruç ilçesinde AKP dý-
þýndaki sandýk görevlilerinin ve
gözlemcilerinin sandýða yaklaþmasý
zor kullanýlarak engellenirken, Erzu-
rum'da oy verme sýrasýnda silahlý
çatýþma çýktý, ÝYÝ Parti Karaçoban
Ýlçe Baþkaný Mehmet Sýddýk Dur-
maz'ýn da aralarýnda olduðu üç kiþi
yaþamýný yitirdi.

Sokakta oturmuþ AKP için mühür
basýp oy pusulalarý daðýtanlar görül-
düðü gibi, destelerle mühürlenmiþ
zarflarý toplu olarak sandýða atmaya
çalýþan insanlara tanýk olundu. 

Anadolu Ajansý seçim yasaklarýnýn
kalktýðý ilk anlardan itibaren Er-
doðan'ý % 73 ile kazanmýþ gösterme-
si kuþkularý artýrdý.

Yandaþ basýn-yayýn ve Anadolu
Ajansý'nýn açýklamalarýna inanmayýn
diyen ve henüz önemli ölçüde açýl-
mayan sandýk ve sayýlmayan oylarýn
olduðunu bildiren CHP Baþkan Yar-
dýmcýsý Bülent Tezcan, sandýk görev-
lilerine yerlerinde kalmalarýný ve
ýslak imzalý tutanaklarý merkeze gön-
dermelerini istedi.

Ancak bu arada saat 22.00 sýrala-
rýnda ekranlara çýkan Erdoðan zaferi-
ni ilan etti ve teþekkür konuþmasý
yaptý.

AA son olarak Erdoðan'ýn oy ora-
nýný % 52.55 olarak duyurdu.

Ardýndan Erdoðan balkon konuþ-
masýný ertesi gün yapacaðýný açýklar-
ken arada Bülent Tezcan, CHP Seçim
Ýzleme ve Koordinasyon Kurulu
Üyeleri ve Genel Baþkan Yardýmcý-

larý Tuncay Özkan, Muharrem Erkek
ve Onursal Adýgüzel ile birlikte parti
genel merkezinde basýn toplantýsý dü-
zenledi. Bülent Tezcan açýklamasýn-
da þunlarý söyledi: "Vatandaþlarýmý-
zýn sonuç ne olursa olsun tahriklere
kapýlmamasýný istiyoruz. Tahrik edici
tutumlardan uzak durulmasý, tahrik-
lere kapýlýnmamasý ve seçim süreci-
nin herhangi bir acý olaya sebebiyet
vermeden tamamlanmasý en büyük
arzumuzdur. Hem yetkili konumdaki
kiþilerin hem de vatandaþlarýmýzýn
tahrikler konusunda hassas davran-
malarýný ve suhuletle hareket etme-
lerini bekliyoruz. Bütün arkadaþlarý-
mýza da herhangi bir tahrikin etkisi-
ne girmeden suhulet içinde olmala-
rýný tavsiye ediyoruz. Sonuçlar açýk-
landýktan sonra, sonuç ne olursa ol-
sun biz yine demokratik zeminde mü-
cadelemizi sürdürmeye devam ede-
ceðiz."

Tezcan, açýklanan sonuçlarý olgun-
lukla karþýlamak gerektiðini bildirdi.

“Bu açýklamanýzla, beklentinizin
altýnda mý oy aldýðýnýzý açýklamýþ
oluyorsunuz? Ne kadarlýk bir oyda

þüpheniz var” sorusu üzerine Tezcan,
"Açýklama yapma konusunda erken.
Sonuçlar toplanmaya devam ediyor.
YSK açýklama yapacak. Bundan son-
raki süreçle ilgili deðerlendirmeyi
bir araya gelip daha uzun ayrýntýla-
rýyla görüþeceðiz ve kamuoyuyla
paylaþacaðýz. YSK verileri ile parti-
mizin topladýðý veriler arasýndaki
iliþkiyi takip ediyoruz. Bu konuda, þu
anda þu kadar sayýda çeliþki var de-
mek için erken. Çünkü açýlan sandýk
sayýsýnda farklýlýklar var" dedi.

Henüz önemli ölçüde oy torba-
larýnýn teslim edilmediði bir ortamda
YSK Baþkaný Sadi Güven resmi ol-
mayan sonuçlarý açýkladý ve Erdo-
ðan'ýn salt çoðunlukla seçimi kazan-
dýðýný açýkladý.

CHP'nin Cumhurbaþkaný Adayý
Muharrem Ýnce'den herhangi bir ses
çýkmazken, gece yarýsýný birkaç daki-
ka geçe Fox Televizyonu'nunda sa-
bah haberlerini sunan Ýsmail Kü-
çükkaya toplumsal paylaþým ortamý
Cikle (Twitter)'de bir ileti yayýnladý.
Muharrem Ýnce'yle yazýþtýðýný belir-
ten Küçükkaya, Ýnce'nin 'Adam ka-
zandý, adil bir seçim olmadý ama, Er-
doðan'ýn kazandýðýný kabul ettiði'ni
yazdý.
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Türkiye’de silahlar altýnda
tek adam rejimine geçildi
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Voyages Lexus

1455 rue Peel, #148
Montreal, QC  H3A 1T5
Tel.: (514) 849-7711      (Metro düzeyinde)

Türkiye’ye yaz tatiliniz için önceden hazýrlanýn; özel fiyatlarýmýz için gecikmeden bizi
arayýn!

Avrupa için özel hizmetlerimiz: Turlar, uçak, tren, gemi yolculuklarý, her þey içinde özel
tatil paketleri, rakiplerimize göre en uygun fiyatlar ve benzerini bulamayacaðýnýz müþteri
hizmetleri...

PEEL

UNIGLOBE Voyages Lexus 514-849-7711’
Ya da gelin 1455 rue Peel, local 148, (Cours Mont-Royal), Montréal, Qc adresinde bizi
bulun!..

THY ile Türkiye’de doðrudan herhangi 
bir havaalanýna özel fiyatlarýmýz için 

mutlaka arayýnýz!

Fetullahçý Terör Örgütü’nün 15 Temmuz 2016’daki
baþarýsýz darbe giriþiminde yaþamlarýný yitiren yurttaþlar
anýldý. “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü”
etkinlikleri kapsamýnda 15 Temmuz Þehitler Köprüsü'nde
düzenlenen etkinlikte bazý yurttaþlarýn üzerinde Türk
bayraðý bulunan tiþört giydikleri, bazýlarýnýn da ellerinde
Türk bayraklarý taþýdýðý görüldü. Saray'da açýklamalar
yapan Cumhurbaþkaný Erdoðan, özetle þunlarý söyledi:
“Sahada karþýmýzda duramayanlarýn kurduklarý tuzaklar
da birer birer teþhir ediliyor. Ýnþallah bundan sonra iþimiz
daha kolay. Yaþadýklarýmýzdan ibret aldýk. Ayný tuzaklara
düþmemek en baþta gelen amacýmýz.”

Montreal Türk Kültür Merkezi’nde de bir anma töreni
düzenlenirken, akýlda kalan Boðaz Köprüsü’nde AKP’li-
lerce emir kulu erlerin linç edilmesi oldu.

YENÝ DÜZENDE
BAÞKAN VE ADAMLARI

FETÖ’nün darbe giriþimi yýldönümünde  
þehitler anýldý, aklýmýzda bunlar kaldý



Seçimlerden bir gün önceki "Nasýl
Bir Pazartesi" baþlýklý yazýmda, 25
Haziran'da tercihiniz ne olacak diye
sormuþtum.

Türk Milletinin yarýsýnýn, kuv-
vetler ayrýlýðýnýn kaldýrýldýðý -Hukuk
Devletinin yok edildiði- Lâik Cum-
huriyetin sýfýrlandýðý- nüfusumuzun
49 milyonunun yoksulluk, 14 mily-
onunun açlýk sýnýrýnda yaþadýðý -mut-
fak enflasyonunun % 30'u aþacaðý-
hesap sorulamayan ve tek adam
tarafýndan yönetilen bir Türkiye'den
yana olduðunu gördük...

Türkiye'yi seven, demokrat ve çað-
daþ insanlarýmýzýn elbette ki söyleye-
cekleri çok þey vardýr.

Fakat, önüne konan tabldot seçimi
hiç tartýþmadan kabul eden partilerin
ve adaylarýn tek söz söylemeye hak-
larý yoktur. Bu kiþiler Türk Milletini
temsil etme yeteneðine sahip olma-
dýklarýný bir daha gösterip, yine ye-
nildiler.

Bunca kepazeliðe, bunca rezilliðe,
bunca hýrsýzlýða, bunca ahlaksýzlýða
raðmen yenilmiþliði anýnda hazme-
denlerin, gözlerinin önünde yapýlan
hýrsýzlýklarý görmeyenlerin, milletin
oyuna sahip çýkamayanlarýn, hâlâ söz
söylemeye haklarý olabilir mi?

Henüz sonuçlar-rakamlar kesin

olarak elimizde deðil. Sandýk-sandýk
sonuçlar açýklanýnca yapýlan oy hýrsý-
zlýðýný net olarak, sayýsal olarak
ortaya koyacaðýz. Ama itiraz süresi
geçmiþ olacaðý için, tarihe not düþ-
mekten baþka iþe yaramayacak!

Seçim fareleri bu seçimde MHP
üzerinden oy devþirerek, Cumhur-
baþkanlýðý seçimini birinci turda
tamamladýlar. Hýrsýzlýk, oy sayýmý
anýnda yapýlmadý.

24 Hazirandan önce hazýrlandý ve o
sabah çok erken saatlerde yapýldý.

Erdoðan'ýn bir videosu yayýnlan-
mýþtý. Partililerine "Erkenden sandýk
baþlarýna gidin ve iþi bitirin" tali-
matýný veriyordu. Oy hýrsýzlýðýnýn bir
kýsmýný açýklamadan önce sizlere bir
soru sormak isterim.

Gerek AKP'yi destekleyen anket
þirketlerinde, gerekse AKP'ye mu-
halif olan anket þirketlerinden her-
hangi birinde, MHP'yi % 11 veya %
12 gösteren olmuþ muydu?

Olmamýþtý! En yüksek gösteren þir-
ketlerden Konda % 7,3, Optimar ise
% 6,9 gösteriyordu, diðerleri % 3 - %
5 arasýnda veriyorlardý.

Þanlýurfa-Mardin-Þýrnak-Hakkari-
Gaziantep-Kilis-Adýyaman-Diyar-
bakýr-Batman-Siirt illerindeki kýrsal
kesimlerdeki sandýklara, sabahtan di-
ðer partilerden hiç kimse, devlet ve
silah gücü ile yanaþtýrýlmadý. (Ohalli
seçim böyle olur, demiþtik) Cumhur-
baþkanlýðýnda Erdoðan'a, Milletve-
killiðinde MHP'ye mühür basýlan
oylarla doldurulmuþ sandýklar yerleþ-
tirildikten sonra, diðer parti müþahit-
leri içeri alýndý.

Yine Þanlýurfa'dan bir görüntü ya-

yýnlanmýþtý; Nasýlsa sandýk alanýna
girmiþ bir partili baðýrýyordu;

"Bakýn sandýðý önceden doldur-
muþlar, Baþkaným siz de gördünüz
deðil mi?"

Sandýk Baþkaný kadýn ise, eli að-
zýnda, þaþýrmýþ taklidi yaparak dola-
þýyordu...

Yukarýda saydýðým illerde ve Doðu
Anadolu'nun kýrsal kesimlerinde
ayný taktikle MHP'ye % 6 - % 8
arasýnda oy þiþirildi. Böylelikle oyu
% 42'ye düþen AKP, MHP'ye akta-
rýlan oylarla ilk turda Cumhurbaþ-
kanlýðýný kazanmýþ ve Cumhur Ýtti-
faký da TBMM çoðunluðunu ele et-
miþ oldu. Ayný yöntem özellikle Ela-
zýð'da ve Erzurum'da da uygulandý…

Bakýn oy hýrsýzlýðý nasýl belli olu-
yor;

Yukarýda sayýlan 10 ilde, MHP'nin
1 Kasým 2015'te aldýðý oylarý top-
layýn.

Ayný illerde MHP'nin, 24 Haziran
2018 seçimlerinde aldýðý oylarý da
yazýn.

Aradaki farkýn, MHP lehine yakla-
þýk 2 milyon 200 bin olduðunu gö-
rürsünüz!

2015'ten bu yana, yani 3 yýldýr
MHP ne yaptý da Kürt kökenli seç-
menlerin sevgisini kazandý ve bu on
ilde oyunu 2 milyon 200 bin arttýrdý?

MHP bizden habersiz "Çözüm Sü-
reci" sözü mü verdi? Kaketi çýkmýþ
(Kaset deðil) Bahçeli, Kürtçe mi
öðrendi, Öcalan'dan icazet mi aldý?

Ayrýca MHP'nin içinden, kadrola-
rýnýn ve adaylarýnýn çoðu MHP'li
olan bir ÝYÝ PARTÝ çýkmadý mý? 

Arkasý 9. sayfada.

Türkiye bir 'seçimsi' seçim daha geçirdi.

Bir 'seçimsi' seçim diyoruz, çünkü AKP iktidara
ge(tiri)ldiðinden beri, hiçbir seçimin saðlýklý
olduðuna inanmýyoruz.

Tüm diðer kuþkular bir yana, gözle gördüðü-
müz tüm devlet kaynaklarýnýn kullanýldýðý (seç-
menleri sandýklara taþýmak için örtülü ödenek
kullanýlmasý, vali, kaymakam, diplomat, asker,
polisin de içinde olduðu kamu çalýþanlarý, ve de

aklýnýza gelen gelmeyen tüm olanaklar), bunlarýn yetmediði, çoðu
yerde muhalif parti ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinin sandýk
baþlarýna alýnmamasý, silah ve zor kullanýlmasýyla bir AKP
terörünün karþýsýnda, sadece ülkenin saðlýklý bir demokrasiye geçe-
bilmesi için diþinden týrnaðýndan artýrdýðý, çocuklarýn kumbaralarýn-
dan çýkarýp gönderdiði harçlýklarýyla desteklediði, çaðcýl bir
Türkiye'ye ulaþmanýn yolunun safça sandýk demokrasisiyle gerçek-
leþeceðine inananlarýn olduðu bir ‘seçimsi’ seçim yaþadýk...

Ve sonuç; bildik 'þaibeli' sonuçla, tek adam rejimine geçildi.

Bu saatten sonra muhalefetin ilk akþamdan daðýlmasý, havlu
atmasý, en küçüðünden en büyüðüne seçim hukuksuzluklarýný ve
usulsüzlüklerini sorgulamamasý, kurmuþ olduklarý seçim izleme
ortamlarýnýn saðlýklý çalýþmamasý hiç önemli deðil.

Söz konusu olan en az iki bin yýllýk devlet geleneðinin yerle bir
edilip ülke yönetiminin tek adamýn iki dudaðýnýn arasýndan çýkacak
bir çift söze geçit verilmesi... 

Seçmenin bir kesimine 'onlar ne yapýklarýný bilmiyorlar, onlarý
baðýþla!..' denilebilir...

Ancak devlet yönetmeye kalkýþanlarýn ta baþýndan beri ladesi
kabul edip 'iyi niyetle' bu ‘seçimsi’ seçime yol vermesi, ülkenin çok-
tan batmýþ olduðunun çekilmiþ en somut fotoðrafýdýr.

Çünkü OHAL altýnda yapýlan, karþýsýnda yýllarca FETÖ'yle dirsek
temasýnda olan bir gücün (bugün bile FETÖ'yle savaþým verilmediði
göz önüne alýnacak olursa) her türlü devlet olanaklarýný da kul-
lanacaðýný bile bile böylesi bir seçimden baþka bir sonuç çýkmaya-
caðý çok açýktý.

Biz o nedenle 3 Kasým 2002 seçimleri sonucu için 'Toplu Ýntihar'
baþlýðý atmýþtýk.

16 yýl sonra topraðý da üstümüze kendimiz örttük.

Bu gerçekleri olduðu gibi dile getirmemiz umutsuzluða neden
olmasýn sakýn.

Ülkemiz bu karabasandan er-geç kurtulacak, anka kuþu gibi kül-
lerinden doðacak; ve elbette Mustafa Kemal Atatürk'ün hep ileriye
dönük çaðcýl Cumhuriyeti yine onun deyiþiyle 'ilelebet payidar
kalacaktýr!'

Bu anlayýþ, umut, devinim ve savaþýmla...

***

Bu arada, ayrýntýlarýný iç sayfalarýmýzda bulacaðýnýz üzre, yeni
yaþam koþullarý gereðince gazeteniz Bizim Anadolu tamamen
çevrimiçi (internet) yayýna geçmektedir.

Bundan böyle benim yazýlarýmý olduðu gibi, tüm Bizim Anadolu
yazýlarýný www.bizimanadolu.com adresinden günü gününe
izleme olanaðý bulacaksýnýz.

Biz buradayýz, yine birlikteyiz; her zamankinden daha çok birlik ve
dayanýþmayla... Ýyi ki oradasýnýz...
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Yolun Sonu (mu?)

Ohalli Seçim Böyle Olur
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SÝMÝZ / LETTRES À L’EDITEUR SONT
BIEN VENUES / FOR LETTERS TO EDI-
TOR: Ad, Soyad ve iletiþim bilgileriyle bir-
likte / Écrivez avec votre nom et numéro de
téléphone à / Write with your name and
phone numbre to redaction@bi-
zimanadolu.com adresine yazýnýz.

ÖMER ÖZEN

Namuslular da namussuzlar kadar cesaretli olduklarýnda ülkemiz düze çýkacaktýr...
Ýsmet Ýnönü

BU UTANÇ DA BÝZE YETER!
Türk basýný yalan haberde dünya birincisi...



Kuruculuðunu ve Baþkanlýðýný
Ömer F. Özen'in, Baþkan Yar-
dýmcýlýðý ve Sanat Yönetmenli-
ðini Ali Ýhtiyar'ýn yaptýðý Mont-
real Türk Filmleri Festivali 10.
yaþýný kutladý.

25-27 Mayýs tarihleri arasýnda
gerçekleþen ve açýlýþ filmi olarak
Andaç Haznedaroðlu'nun Misa-
fir'inin seçildiði 10. Montreal
Türk Filmleri Festivali açýlýþ
galasýnda 10 yýldan bu yana kat-
kýda bulunan kuruluþ ve gönüllü
çalýþan kiþilere onur plaket ve
belgeleri sunuldu.

Açýlýþta yaptýðý konuþmada on
yýldan beri tüm katkýda bulunan
kuruluþlara ve gönüllü çalýþanla-
ra teþekkürlerini bildiren Baþkan
Ömer F. Özen, 'bugüne kadar
bu güzel etkinliði yaþatabilmek
için çok uðraþý vermelerine
karþýn yeterince destek bula-
madýklarýndan onuncu yýlýnda
þenliði bitirmeye karar verdik-
leri'ni belirtti.

Özellikle Montreallilerin büyük
ilgi gösterdikleri Türk Filmleri
Festivali'ne 'kurumsal destek bu-
lunamadýðýnýn' altýný çizen Baþ-
kan Yardýmcýsý ve Sanat Yönet-
meni Ali Ýhtiyar da yaptýðý ko-
nuþmada, 'büyük emeklerin ver-
ildiði böyle bir festivalin kurum-
sal destek olmadan ayakta dura-
mayacaðýný gördükleri için üzü-
lerek bu kararý almak durumun-
da kaldýklarýný' sözlerine ekledi.

10. Montreal Türk Filmleri
Festivali'nde uzun, kýsa ve belge-
sel olarak 22 film gösterildi.

Açýlýþ filmi olarak Suriyeli sý-
ðýnmacýlarýn sorunlarýný iþleyen
Andaç Haznedaroðlu'nun Mi-
safir'inin seçildiði Festivalde,
aralarýnda Müzikli Hikâye, Saklý
Cennet, Üstad-ý Mýh, Son Bed-
rettiniler'in olduðu belgesel film-
ler gösterilirken, Ronaldo, Top-
rak, Sirayet, Frekans ve daha
birçok kýsa film de yer aldý. 

Montreallilerin Kývanç Se-
zer'in Babamýn Kanatlarý ve
Fikret Reyhan'ýn Sarý Sýcak'ýný
da izleme olanaðýný bulduðu 10.
Montreal Türk Filmleri Festiva-
li'nde En Ýyi Film Ödülü iki yýl
önce Her Þey Aþktan adlý fil-
miyle festivale konuk olan An-
daç Haznedaroðlu'nun yeni fil-
mi Misafir'e gitti.

Yönetmen Andaç Haznedar-
oðlu ödüle iliþkin duygularýný
þöyle dile getirdi: "Filmimiz 'The
Guest' Suriyeli mültecilerin sesi
olmaya devam ediyor. Ekibim
adýna Montreal Türk Filmleri

Festivali'nde gösterilmekten ve
ödül almaktan gurur duyuyoruz.
Deðerli Festival ekibine ve jü-
riye çok teþekkür ederiz."

En Ýyi Belgesel Ödülü'nü 'Mü-
zikli Bir Hikâye' ile alan Yönet-
men Jale Ýncekol ise duygularýný
þöyle belirtti: "Müzikli Bir Hikâ-
ye, bir insanýn tek baþýna dün-
yayý güzelleþtirebileceðini anla-
tan bir film. Ýzmirli bir müzik
öðretmeni, Muþ'un Varto Ýlçe-
si'nde bir mezra okulunda köy
çocuklarýyla kýrk kiþilik bir
orkestra kuruyor. Çocuklar,
keman, gitar, piyano, baðlama
çalýyor, Türkçe, Kürtçe, Ýngiliz-
ce þarkýlar söylüyorlar. Ýlk duy-
duðum anda beni büyüleyen bu
hikâye; pek çok kiþi için umut
olur diye düþünmüþtüm. Dünya-
nýn bir ucundan Kanada'dan,
Montreal Türk Filmleri Fes-
tivali'nden En Ýyi Belgesel Film

ödülüne layýk bulundu. Benim
için çok anlamlý ve özel bir ödül.
Festivalde emeði geçen herkese
çok teþekkür ederim."

Ronaldo filmiyle En Ýyi Kýsa
Film Ödülünü alan Recep Boz-
göz þunlarý söyledi: 

"Ronaldo'yu çok güzel bir
ekiple çektik. Öncelikle ekibime
ve filmimi bu ödüle layýk gören
jüriye ve de festival ekibine
teþekkür ederim."

Seçiciler Kurulu Büyük Özel
Ödülü'nü ise Sarý Sýcak filmiyle
Fikret Reyhan aldý.

Fikret Reyhan ödülle ilgili
duygularýný þöyle belirtti:

"Kanada'da Türk sinemasýnýn
tanýtýmýný yapmak gibi önemli
bir misyonu olan Montreal Türk
Filmleri Festivali'nin bir par-
çasý olmak bizim için çok deðer-
liydi.

Filmimizi ödüle layýk gören

Seçiciler Kurulu'na ve bu
anlamlý festivalin gerçekleþme-
sine vesile olan herkese teþek-
kürlerimi sunuyorum. Nice on
yýllara..."

Açýlýþ Galasýna Türkiye'nin
Montreal Baþkonsolosu Deniz
Barkan Umruk, Kebek Yüksek
Eðitim Bakanlýðý Siyasi Ataþesi
Madeleine Sultan, Montreal
Türk Kadýnlar Derneði Baþkaný
Rabiye Þeþen, Montreal Türk
Kültür Merkezi Baþkaný Yýlmaz
Ekinci, Montreal sinema ve sanat
dünyasýndan insanlar ve kala-
balýk bir izleyici topluluðu ka-
týldý. 

Festivalin sona ereceðini duyan
Montrealli izleyiciler, Türk film-
lerini izlemek için tek olanak
olarak gördükleri Festivalin sona
ermesiyle artýk bu olanaðý yitir-
dikleri için büyük üzüntülerini
bildirdiler.
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En Ýyi Film Ödülü Misafir’e
Montreal Türk Filmleri Festivali 10. yaþýný kutladý

Umut veren bir film:
Müzikli Bir Hikâye
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HERE AND THERE

Derin Aptallýk
Habip Hamza Erdem

Çok zeki olduðumu düþünmedim hiç.
Ama çevremde 'çok aptal' olanlarý da görmedim diyemem.
Türkiye'de, hele þu son dönemde, aptallýðýn revaçta olduðunu

görmemek içinse, ancak 'aptaloðlu aptal' olmak gerekir diye
düþünüyorum.

Tam bir ay önce þöyle yazmýþtým:
"10 Kasým'da baþta Dr Recep olmak üzere, AKP'liler de

'Atatürkçü' olmaya baþladýlar.
27 Kasým'da ise ABD'de 'Zarraf Davasý' görüþülecek.
Ve yavaþ yavaþ 'dava', Dr Recep'e, eþine, çocuklarýna, yakýnlarý-

na, iþ ortaklarýna ve þürekasýna uzanacak."
Ve þöyle bitirmiþtim yazýmý:
"Dr Recep'i ise deðil Atatürk, Hýzýr aleyhisselam gelse kurtara-

maz."
Biraz okuma yazmasý olan, az-biraz yabancý basýný izleyebilen ve

hatta okuma yazmasý olmadýðý halde az buçuk beynini kullanabilen
herhangi bir Türk yurttaþý, Dr Recep'in yirmi yýl boyunca söyledikleri
ve yaptýklarý arasýndaki çeliþkilere bakarak þu 'Zarrap Davasý' içinde
baþrolü oynadýðýný görebilir.

Ama hayýr.
Bizim 'derin aptallar'ýmýz, bu dava 'Zarrap Davasý' olmaktan çýktý,

'ABD Atilla'ya karþý' davasýna büründü demeye baþladýlar.
ABD Cengiz Han'a karþý.
Hunlara, Göktürklere karþý falan diyeceklerini de bekleyebiliriz.
Böylece dava konusunun baþta Dr Recep olmak üzere, karýsý,

kýzý, oðlu, damadý, eniþtesi, kayýnbiraderi, halasýnýn oðlu teyzesinin
torunu olduðunu, güya, gizleyebileceklerini tasarlamaktalar.

Oysa ben yazdým ve yazdýðým her tümce ve hatta sözcüðün ar-
kasýndayým: "Dr Recep'i deðil Atatürk, Hýzýr aleyhisselam gelse kur-
taramaz."

Kemal bey Kýlýçdaroðlu ve CHP'sinin, haþa, Hýzýr Aleyhisselam'-
dan daha etkili olabileceðini ise, baðýþlayýn ama düþünemedim.

Þaban Tv'de programa çýkan her 'böyyük adam'ý, gelin 'Meclis'te
bu iþi çözelim diyorlar.

Ya da 'Türk Yargýsý' olaya el koysun, þu 'Ambargo', 'Zarrap', 'Ba-
kan-makan', 'Rüþvet', 'Halk Bankasý', 'Süleyman Aslan', 'Atilla' ko-
nusunu burada çözelim diyorlar.

Sonra hepimiz, yani baþta Dr Recep ve þürekasý olmak üzere,
'Yüce Türk Milleti' olarak ABD ve bütün emperyalistlere karþý koya-
lým.

Devlet Bahçelikgiller de yanýmýzda olsun.
Ne de olsa, herif Dr Recep'in 'sað kolu' deðil mi?
Bir de 'sað parmaðý' var zahir...
Gerçekten 'içler acýsý' bir durum.
Hulusi'den vazgeçtik, kimi sevimli 'komutan'larýmýz da, 'iç cephe /

dýþ cephe', 'strateji/taktik' edebiyatýndalar.
Bütün bunlara bakýp, yoksa bir Levent Kýrca skeci mi izliyorum de-

mekten kendimi alýkoyamýyorum.
Aptallýðýma yorun siz!
Zarrap davasýndan, bir 'Amerikan Derin Devleti' operasyonu çýka-

racak kadar 'akýllý' deðilim demek ki..
Benim okuduðum yazýlardan birinde þöyle yazýyor: "Donald

Trump'ýn seçilmesi, ABD'nin Orta-Doðu'da yeni bir tutum almasýna
yolaçmadý, bu (yeni) tutum, Obama-Kerry ikilisinin çabalarýnýn boþa
çýkmasý üzerine Trump göreve çaðrýldý".

Hani Trump 'þapþal'dý, hani 'koltuðu sallanýyordu'?
Adam ne þapþalmýþ ve ne de koltuðu-moltuðu sallanýyormuþ.
Bütün bunlar Dünya Þaban Tv'lerinin yayýnlarýna göre böyle imiþ.
Bütün dünyanýn böyle bilmesini istedikleri için bunlar yazýlýp, ya-

yýmlanýyormuþ.
Yazar devam ediyor: "ABD, tüm dünya ekonomisinin olduðu gibi

sert ve süreðen bunalýmýn içinde.. O nedenle Donald Trump
Amerikan büyük sermayesi tarafýndan göreve çaðrýldý. ABD büyük
sermayesi daha derin bir çöküþün  (crach) gelmekte olduðunu bili-
yor. Yakýn bir zamanda Amerikan dolarý yanlýþ yönlendirilecek ve
özellikle de Ýran, Çin ve Suudi Arabistan'ýn petro-dolarlarý ülkeyi
terkedebilecek".

Trump, tam da bu nedenle, bir 'Kudüs Davasý' patlatmýþ olmuþ.
Oysa bizim 'çok akýllýlar'ýmýz, kâh müslümanlarýn 'ilk kýblesi', kâh

'müslüman alemi', kâh 'siyonizm', kâh ABD galu bela, pardon Ge-
orge Washington'dan beri böyledir türü yorumlar yapýyorlar.

En akýllýlarýmýz da 'ABD Derin Devleti'nin derinliklerine dalmýþlar.
Ýlk sözcükleri de 'emperyalizm'; ama 'emperyalizm'in ne fýrýldaklar

çevirdiðinden bihaberler.
Emperyalizm, herþeyden önce ve en önemlisi, ekonomi kitaplarýn-

da 'finans' olarak geçiþtirilen 'fiktif sermaye'nin sonucudur, 
Arkasý 22. sayfada.

Fighting Scammers 
One Phone Call at a Time

DÜÞÜNENLERÝN DÜÞÜNCESÝ

Iam an immigrant who recent-
ly became a Canadian citizen.
Everything is exciting: Ex-

tended rights as a Canadian, one
of the best passports of the world,
having my dream come true...

10 years and $10,000 after co-
ming to this beautiful, modern,
open-hearted, full-of-opportuni-
ties country, I am proud to call
myself a Canadian.

Sadly, all my excitement was
shattered a couple of days after I
received my brand new Canadian
passport, with one single phone
call.

On April 10, I received a phone
call from (604) 666-5946. I pic-
ked up the phone, and there was a
woman at the end of the line who
told me she was calling from Im-
migration and Refugee Board of
Canada, Vancouver Office. She
confirmed my name and told me
she was calling because there
was a complaint made against me
to the Montreal police to the
effect that I had lied on my Per-
manent Residency application,
that I should have applied from
the Refugee program, and that I
actually wasn't eligible to apply
through the Permanent Resident
Program. She got aggressive and
asked me in a very strict tone, "Is
this true ma'am? Have you lied
on your application?" I was stun-
ned, and defended myself. "No!
Of course I didn't lie!" 

While my stomach was twis-
ting and turning, my brain was
busy going through the list of
people I had come across in the
past 10 years. Who among them
would possibly make such an
awful, untrue and life-destroying
accusation? My gut was also say-
ing this has got to be scam. So, I
looked at the number again. Then
I told the woman I wanted to
check the number she was calling
from and that I would call her
back on this number myself. She
confidently told me to go check
the number and call her back and,
if she didn't hear back from me,
she would ring me again.

I rushed back to my office,
Googled the phone number, and
my search returned: Immigration
and Refugee Board of Canada,
Vancouver Office. I dialed the
number immediately, my heart
pounding. The automated switch-
board guided me: For such such,
dial this; for such and such, dial
that. That's when my cell phone
started ringing again. It was
them.

The same woman was on the
phone. She asked me if I had had
a chance to confirm the number,

and moved on to her demands.
She told me to get in front of a
computer in a private space be-
cause she was about to give me
some very sensitive information,
and asked me if I was comfortab-
le with this. I confirmed I was in
my office and we could continue.

I asked her for her name:
"Michelle Rolson", she said. 

I asked "Michelle" to send me a
copy of the complaint against me
by registered mail and to include
the actions I had to take. I said
that I wanted everything in wri-
ting. She informed me that the
complaint was made to the Mont-
real police and that no informa-
tion about the complainant or the
details of the complaint could be
disclosed. Every time I ques-
tioned something or asked for
something, I got a slap in the face
as a response that read as: You're
in trouble and you're arguing
with a Canadian Immigration
Official. Cooperate or things
won't go so well. 

She told me she was going to
ask me to go to a website, at
which point I thought "Phew,
she'll ask me to go to a phishing
website and I'll know it from the
URL." But no, she asked me to
cic.gc.ca. Now, I was really terri-
fied. It's a legitimate website!
The one I used for my PR appli-
cation, citizenship application,
and I have a file there! The world
was spinning...

She asked that I click on the
"Immigration" icon and select
"Enforcement and Violations"
from the drop-down menu.

As scared as I was, something
in my gut kept telling me it's a
scam. She told me she was going
to explain to me what was about
to happen and kept sending me to
even scarier sections of the CIC's
website. I kept hearing "deten-
tion, revoking, arrest." Terrifying
words were ringing in my ears.
But I got my courage up and told
her I wanted to do some research
on this before we moved forward.
She got angry and told me I did-
n't understand the trouble I was in
and that I was refusing to coope-
rate. I assured her I would coope-
rate, but I needed to read the do-
cumentation on the website at my
own pace. She became even more
aggressive and told me "I would-

n't understand even if I read it
myself!" This is when I knew
once and for all this was really a
scam. No Canadian officer would
insult my intelligence that way. 

I shot back, saying "Why woul-
dn't I understand a document
you've written for people like
me? Of course I'll understand!"

She got mad and refused to
hang up. I told her that I would
not move forward without rea-
ding this myself at my own pace
and that if she wanted to talk, she
could call me back in an hour. 

Immediately after hanging up, I
dialed Immigration Canada. The
lines were busy and the answer-
ing machine said call back later. I
called the Anti-Fraud Center
Canada - same thing.

I did a Google search on "scam,
immigration, detention" and saw
a few articles on scam, none of
which mentioned the call coming
directly from a certain office with
the same phone number.

But I was ready to punch back!
In between talking to my partner
and my mother-in-law, I installed
an app that records phone con-
versations, did some more re-
search, and before my hour was
up, I received the expected call.

Before "Michelle" could say
anything, I informed her I was re-
cording the conversation. She
paused for a second and told me
that was ok. That's when I doub-
ted myself and the illegitimacy of
the call again. She didn't panic;
she was ok with me recording it.
Was this whole thing for real?
Was my life about to be ruined?
Was I going to have to spend the
next few years trying to prove I
never lied on my application?
What about my shiny new pass-
port? And my rights in this coun-
try? Would they be put on hold
until this whole thing blew over?

"Michelle" asked me if I had
been able to confirm the case
against me with CIC. I told her I
was not able to get a hold of any-
one. She asked if I had had a
chance to confirm it with the po-
lice. I swallowed my fear and
told her I was going to go to the
police with the recording of this
conversation to match it against
the file they supposedly had on
me.

That's when she hung up! 
That's when she hung up.
She hung up.
It was a scam, must have been 
a scam. She hung up. 
She hung up.

Please see Page 22nd

“Now, I was really 
terrified. 

It's a legitimate 
website!”



Edmonton'da
güzel kiþi oðlu
ve kýzlarýyla ta-
nýþtým.

Bunlardan biri
de devinimli,
devingen (bi-
linçli olarak yi-
neliyor, pekiþti-
riyoruz.) Sinem

Þenol'du. 
Sinem Þenol anayurttan getirdiði

Anadolu sevecenliðini deðiþik pota-
larda eritip Kuzey Amerika'da diðer
kiþioðlu ve kýzlarýnýn esenliði için
canla baþla çalýþýyor, herhangi bir
karþýlýk beklemeden hep kendinden
veriyor. 

Kanada'nýn diðer yörelerinde ya-
þayan toplum üyelerine örnek oluþtu-
racak çabalara giren Sinem Þenol, bi-
rikimlerini Kanada genel toplumu
içinde olduðunca Türk toplumu
içinde de üleþmekten mutluluk duyu-
yor; bu da konuþmalarýna, gözlerin-
deki ýþýltýya yansýyor, geniþ bir çev-
rene yayýlýyor.

Sinem Þenol'u Edmonton'da yaþa-
yan Montreal'den dostumuz sevgili
Emine Süleymanoðlu aracýlýðýyla ta-
nýdýk. Edimlerini, emeklerini gör-
dükçe, onda çevresine yansýttýðý ve
gelecek kuþaklara da örnek olacak
onur duyulasý bir enerji kaynaðý
olduðunun ayrýmýna vardýk.

Kendisi, Kanada'da kadýnlarýn oy
hakký almasýnýn yüzüncü yýlý kutla-
malarýnýn etkin devinimliðinin içine,
Atatürk Türkiye'sinin kadýna verdiði
önemi öne çýkarmasýyla da Türk
toplumunun gönlünü ayrýca çelmiþti.

Hani gönlümüzü ýsýtan ve devin-
meye çaðýran ünlü ozanýmýzýn dize-
lerinde dile getirdiði gibi, 'içeride,
dýþarýda, derste, sýrada', o da, okulda,
iþyerinde, sokakta, çarþýda, pazarda,
dernekte devinmeden duramýyordu.

Biz kendimizi durdurmazsak, bu
yazý sayfalarca uzayýp gidecek.

Ýyisi mi, biz sözü Sinem Þenol'a
verelim ve kendisi anlatsýn...

Aldý Sinem Þenol:
- Sinem Haným kýsaca kendiniz-

den söz eder misiniz?
- Bahsedeyim tabii ki. Ben 1971,

Bursa doðumluyum, þimdi 46 yaþýn-
dayým. 18 yaþýna kadar Bursa'da ya-
þadým. Bursa Uludað Üniversitesi
mezunuyum. Türkiye'de (öðrenci)
deðiþim programlarý var AFS (Ame-
rican Field Service / Amerika Alan
Hizmeti) diye. Ailemde bir ilk olarak
yurtdýþýna, Amerika'ya gittim, deði-
þim öðrencisi olarak. Bir sene Ame-
rikalý bir ailenin yanýnda kal-dým.
Sonra geri döndüm, Bilkent Üniver-
sitesi, Ýþletme Fakültesi'nden mezun
oldum. Yurtdýþýnda çalýþtým, dünyayý
çok gezdim ben. Çek Cumhuriye-
ti'nde çalýþtým, Polonya'da staj yap-
tým. 

- Peki sonra?..
- Sonra 1998 yýlýnda Amerika'ya

gittik eþimle. Benim mastýrým (yük-
sek lisans, BA) için. Ondan sonra

Ýndiana'da bir üniversitede doktora
yapmak için gittim. Ama doktora ya-
parken Bilgi Ýþlem departmanýnda
(bölümünde) akademik olarak iþ bul-
dum. Ýþ bulunca doktorayý bitirme-
dim. On sene eþimle, oðlumla Ame-
rika'da yaþadým. 2007 yýlýnda Türki-
ye'ye dönmeyi denedik, çünkü orada
çalýþýyordum ama 'temporary foreign
worker member(?)' (kýsa süreli ya-
bancý çalýþan) vizesiyle çalýþýyor-
dum. 'Immigration' (göçmenlik) du-
rumu çok farklý Amerika'da. Süremiz
bitecek diye bir Türkiye'ye dönmeyi
denedik. 2007-2010 arasý Türkiye'de
yaþadýk. 

Sonra tekrar geri döndük Ameri-
ka'ya eþimle. Bu arada abim Kana-
da'ya uçmuþtu; 2007 yýlýnda 'skill
worker' (nitelikli çalýþan) olarak gel-
diler. Onlarý Edmonton'a ben yön-
lendirdim. Onlar burada olunca artýk,
ben de burada iþ aradým. Universal
Alberta'da iþ buldum, 2011 yýlýnda
buraya taþýndýk. Yine 'temporary fo-
reign worker' olarak geldim. Ondan
sonra, 1 sene sonra 'permanent resi-
dent' (sürekli oturum hakký kazan-
mak) olduk. 2016 yýlýnda Kanada
vatandaþý oldum. Üniversiteye eðitim
teknolojisi uzmaný olarak geldim,
Amerika'da yaptýðým iþ oydu. 15 se-
ne eðitim teknolojisi uzmaný olarak
çalýþtým ama, burada daha sonra bir
idari göreve geçtim çalýþtýðým de-
partmanda (bölümde). Þimdi üniver-
sitede insan kaynaklarý ve bütçe ko-
ordinatörü, müdür yardýmcýsý gibi bir
pozisyonum var. Bi yandan o iþi ya-
parken tabii, o AFS yýllarýndan beri,
ben hep sosyal olarak aktif bir in-
saným; dernekler, gönüllü çalýþmalar
bi sürü kurumda... Dolayýsýyla Ame-
rika'da öðrenciyken de Türk derne-
ðinin yönetimindeydim. Sonra idari
kadroya geçince, öðrenci dernekleri-
nin danýþmanlarý oluyor, 'advisor'luk
yaptým Türk derneðine. Dolayýsýyla
Edmonton'a da gelince Türk derne-
ðinde çalýþmaya baþladým. 

- Türkiye'de de böyle sosyal etkin-
liklere katýldýðýnýz oluyor muydu?

- Tabii, ben Bilkent Üniversitesi'n-
deyken Gazetecilik Kulübü baþka-
nýydým. Ýþletme Kulübü baþkanýy-
dým. Yabancý öðrencilerle beraber ça-
lýþýrdým. Hep böyle aktif bir insan-
dým.

- Nereden geliyor bu devingenlik?
- Bu annemden geliyor ayný za-

manda. Ben esnaf çocuðuyum. Ba-
bam eðitimli deðil ama, annem ha-
yatýnda hiç para karþýlýðý çalýþmadý
ama... Baba vefat ettikten sonra, bi de
moralman da çökmesin diye, çok gö-
nüllü olarak çalýþýrdý. Yani ben 13-14
yaþýnda daha, bir çocuk yetiþtirme
yurdunda, yýlbaþýnda falan Noel Ba-

ba olur, çocuklara hediyeler falan da-
ðýtýrdým. Annem Verem Savaþ Der-
neði Yönetim Kurulundaydý. Onlarla
beraber kongrelere giderdim vs...
Hep öyle gönüllü çalýþma içerisinde
büyüdük. 

- Genelde Türk toplumu üyelerini
geniþ toplum içinde gönüllü çalýþ-
malar içinde göremiyoruz. Öyle bir
alýþkanlýk yok. 

- Benim o AFS yýlýmýn çok etkisi
var. Hem aileden kaynaklý, annem-
den gördüðüm þey var, hem de 18 ya-

þýndan itibaren Amerikalý bir aileyle
yaþayýnca; bir sene Amerikan toplu-
mu içinde, sivil toplum örgütleri
içinde çalýþýp gönüllü çalýþma alýþ-
kanlýðýný orada edindim. Burada da
Türk derneðine haftada 20 saatimi
veriyorum. Onun dýþýnda oðlumun
okulunun Aile Birliði Kurulunun
baþkanýyým. Burada bizim binamýzýn
yan tarafýnda 'play ground Komitesi
(?)' var. Az toplanýyoruz. Onun ko-
mite baþkanýyým. Ýþte 'casino raising'
(Oyun Salonu Dayanýþma fonu) et-
kinliði var, ona 'volunteer' (gönüllü)
oluyorum. Tenis kulübünde 'volun-
teer' çalýþýyorum. Öyle çalýþmalarý-
mýz var.

- Yorucu deðil mi bunlar?

- Ben bundan zevk alýyorum. Ev iþ-
leriyle eþim ilgileniyor (gülüyor),
þimdi Türkiye'de ama... Gezip görü-
lecek yerler olarak Toronto, Mont-
real, Vankuver gibi yerler çok güzel
ama, yaþanacak yer olarak Edmonton
çok güzel. Benim için ideal büyük-
lükte. Toronto vs gibi büyük, kala-
balýk deðil. Trafiði vesai-resi yok. 

- Buradaki çalýþmalardan söz ede-
lim biraz...

- Burada ben çalýþmaya baþladý-
ðýmdan beri dernek çerçevesinde

'Proud to be volunteer' (Gönüllü ol-
maktan övünç duyuyorum) yazýlý ti-
þörtler (t-gömlekler) falan yapýp fes-
tivallerde çalýþtýk. Ondan sonra, iki
yýl önce Kanada'da kadýnlarýn oy
hakký kazanmasýnýn 100. yýldönü-
münde, burada parlamento binasýnda
etkinliðimiz vardý. Hatta o haber
Bizim Anadolu'da çýktý. Ben Kana-
dalý arkadaþlarla organizasyon komi-
tesinde olayý düzenledim. Event'in
(etkinliðin) olduðu gün gelenleri kar-
þýlamak için 5 'volunteer' gerekliydi.
Pat, bizim dernekten bayanlar (ka-
dýnlar) gitti. Dolayýsýyla öyle þeyler
de yapýyoruz. Yani, hem bizim hal-
kýmýza referans, sivilerine (özgeç-
miþ) falan, iþ hayatýna yaklaþýrken... 

- Bir de sizin yerel yönetim siyaset
deneyiminiz var. Ondan söz eder
misiniz?

- Politika, evet. 16 Ekim'de yapýlan
Belediye Seçimlerinde; bizim 12
tane 'city councillor' (Belediye
Meclisi Üyesi)'imiz var. Belediye
Encümeni ve Belediye Baþkanýyla 13
kiþilik ekibe girmek için. 10.
Bölge'den aday oldum. Ki aday
olduðum bölge Türklerin çoðunla
yaþadýðý bir bölge deðil. Toplasanýz
beþ on Türk ailesi bile yoktur benim
yaþadýðým yerde. Özellikle Kanada-
lýlarýn ve diðer yabancý kökenlilerin
yaþadýðý bölge ama, ben orada yaþýy-
orum. O yüzden kendi yaþadýðým
bölgeden girmekte fayda var. Ýþte bir
deneyim olsun diye. Yani, ilk se-
ferinde kazanma þansým yoktu. Bunu
bilerek girdim. 

- Ama bir deneyim...
- Kanada'da nasýl politika yapýlýr,

bilmiyorum, çok 'volunteer' çalýþý-
yorum ama... Süreç neyi içeriyor, ne-
ler yapmak lazým, hiçbir fikrim
yoktu. Çevremizdeki Türk toplumun-
dan arkadaþlarýn da bu konuda tecrü-
beleri yok. Gönüllü çalýþmaya alýþkýn
deðiller.  Yani, bu olayýn içine girme-
den ne kadar fazla iþ olduðunu bilme
þansým yoktu. Ama bir adým attýk. O
süreçte üçüncü geldim bulunduðum
bölgede. Birinci ve ikinci gelen
insanlar 90 bin, 100 bin dolarlýk
bütçelerle o sýralamayý aldýlar. Benim
5600 dolar bütçem vardý. Üçüncü
geldim. Bu sene girmemin anlamý þu;
daha yeni Kanada vatandaþý olduðum
için 2016 yýlýnda, bu seçim benim
Kanada vatandaþý olduktan sonra oy
hakký kazandýðým ilk seçim daha... 

Ben daha ne federal, ne eyalet, ne
belediye seçimlerinde oy bile kullan-
mamýþtým. Ýlk oy verdiðim bir se-
çimde aday oldum. Yeni tanýnmýþ biri
olarak aldýðýmýz oy fena deðil büt-
çemize göre. Dört sene önce benim
girdiðim bölgede üçüncü olan adam,
165 bin dolarlýk bütçeyle 1500 oy
almýþ. Ben 5600 dolarlýk bütçeyle
1154 oy aldým. 

Diðer yerlere baktýðýmýzda; yýllar
önce Mehmet Yaðýz diye biri
Toronto'da seçime girdiði seçimde
73 oy almýþ. Ýkincisinde 192 oy al-
mýþ. Üçüncü giriþinde 750 oy almýþ.
Yani, ben o mantýkla girersem
üçüncü seçimde seçilebilirim...

Bu seçimde bir kadýn daha seçildi.
Özellikle kadýn adaylarý çoðaltmaya

çalýþýyorlar ama, en büyük sýkýntý,
kolay bir süreç deðil. Çok büyük
organizasyon ve maddi kaynaklar vs
olunca, bir daha girip kazanamayan
insanlar, genellikle umutlarý kýrýlýyor.
Oysa, Kanada politikasý Türkiye'den
çok farklý. O anlamda, deneyimlerle
isminizi duyurursanýz, ikinci, üçüncü
giriþte kazanma þansýnýz daha yük-
sek. 
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Edmonton’dan yükselen Anadolu
devingenliði: Sinem Þenol

ÖMER ÖZEN

Kanada'nýn diðer yörelerinde yaþayan toplum üyelerine örnek oluþtu-
racak çabalara giren Sinem Þenol, birikimlerini Kanada genel
toplumu içinde olduðunca Türk toplumu içinde de üleþmekten mutlu-
luk duyuyor.

‘Seçilmezseniz
umudunuz kýrýlmasýn...’



Muvaffak bey de aramýzdan ayrýlmýþ.
Türkiye'de idim geç duydum.

Muvaffak Üzümeri'yi yeni Kanadalý Türkler
tanýmaz. Biz de kulaktan dolma tanýrýz... Biz
derken son yirmi yirmibeþ yýl civarýnda
Kanada'da yaþayýp, azýcýk çevresinde ne
olup bittiðini merak edenler. Bizden eskiler
mutlaka daha da iyi tanýnýrdý.

Oysa hepimizin tanýmasý gerekirdi, çünkü
yaptýðý sýradan bir iþ deðildi.

Muvaffak bey Kanada Türk Dernekleri Federasyonunu
kuran ve haklarýmýzý savunmak için mücadele eden önemli
bir isimdi. Eseri iyi kötü bugün de yaþamaktadýr.
(Federasyonun bugünkü durumu ayrý bir yazý konusudur.)

Kendisi ile iki kere görüþme ve yaþam öyküsünü, yaptýk-
larýný ve düþüncelerini videoya çekme þansým oldu.

Federasyonu kurduðu tarihte bugün Kanada'da yaþayan
Türklerin büyük çoðunluðu ya doðmamýþtý ya da çocuktu.

Kendisi ile tanýþýp iki kere konuþma olanaðým olmuþtu. Ýlk
aradýðýmda yarým saat için randevu verdiyse de sonra
saatlerce konuþmuþtuk.

Ofisinin duvarýnda asýlý duran tek çerçeve federasyon eski
baþkaný Hüseyin Nurgel tarafýndan kendilerine verilen þükran
plaketi idi. Nurgel'e kadar kimsenin aklýna nasýl olup da
gelmemiþti? Ama Muvaffak bey o kadarcýk hatýrlanmaktan
bile çok mutlu idi.

Elçilikten bir teþekkür mektubu aldýnýz mý dedim.
Gülümsedi, "geçelim" dedi. Anlattý bir þeyler daha sonra.

Biz birbirimizi takdir etmekte öyle cimriyiz ki. Yazýk.

Türkiye için çok üzülüyordu.

Ayrýlmadan önce "Kanada Türk toplumuna bir mesajýnýz var
mý?" diye sordum. Bir daha göremeyebileceðimi hissediyor-
dum. Þöyle bir düþünmedi bile ve neredeyse sözümü keser
gibi konuþtu: "Bölünmeyin, bölünmeyin, baþkalarýnýn peþinde
koþarak bölünmeyin, baþka bir þey yok" dedi.

Ardýndan bir eser býrakan öyle az kiþi var ki toplumumuzda.
Çok teþekkür ederiz Muvaffak bey. Rahat uyu güzel insan.

Türk toplumundan alýnýp
Montreal Baþkonsolosluðu  so-
rumluluðuna geçirilen Botanik
Bahçesi içindeki Türk Barýþ Bah-
çesi’nin 18. yýlý kutlandý.

Türkiye’nin Ottava Büyükelçisi
Selçuk Ünal, Türk Hava Yollarý
Montreal Sorumlu Müdürü Os-
man Þahan, Montreal Baþkon-
solosu Deniz Barkan Umruk ve
Kebek Fahri Baþkonsolosu G.
Emin Battika’nýn da aralarýnda
bulunduðu törene Türk toplum
üyeleri katýldý. Güne iliþkin

konuþmalardan sonra tören halk-
oyunlarý gösterileriyle ve pasta-
nýn kesilmesiyle devam etti.
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DÝYASPORA TÜRK...

yalcindiker@yahoo.com

YALÇIN
DÝKER

Barýþ Bahçesi’nin 18. yýlý kutlandý

T O P L U M

Muvaffak Üzümeri

Bizim Anadolu /  Montreal

Istanbul
Pâtisserie Boulangerie Traiteur

5185, rue Bélanger, 
Montréal, Qc. H1T 1E1

514-447-9680Baklava, kadayýf, künefe, tatlý çeþitleri
Kuru pasta, açma, simit, poðaça
Lahmacun, pide çeþitleri....
Ve daha fazlasý...

www.bizimanadolu.com 
güncel içerikle yayýnda



Le Festival des films turcs de
Montréal qui a eu lieu entre le
25 et le 27 mai, a célébré son

10e anniversaire cette année.
Au Gala d'ouverture on a remis les

plaques de remerciement et les certi-
ficats d'appréciation aux collabora-
teurs et aux bénévoles qui ont travail-
lé fort depuis dix ans. 

Dans son discours, Monsieur
Ömer F. Özen, le président du
FFTM, a remercié ceux et celles qui
ont travaillé fort et a dit ceux-ci:
«Comme nous n'avons pas trouvé
assez de soutien malgré nos efforts
sans cesse, nous avons décidé d'ar-
rêter cet évènement merveilleux à sa
10e édition.» 

Quant à monsieur Ali Ihtiyar, le
vice-président et le directeur artis-
tique, de son côté, a souligné ceux-ci:
«ce genre de festival, pour lequel on
a fait beaucoup d'effort, ne peut pas
se tenir debout sans un soutien
institutionnel. Et avec un grand
regret, nous avons du prendre une
telle décision (arrêter).» 

Pendant le 10e Festival des films
turcs de Montréal, les ciné-fils ont pu
voir vingt-deux films au total, et
parmi lesquels il y avait des docu-
mentaires, des courts métrages et des
longs métrages.

Pour le film d'ouverture on avait
choisie le film L'INVITÉE de

Andaç Haznedaroðlu, dans lequel
la réalisatrice souligne les problèmes
des réfugiés syriens. Entre autres, on
a pu voir les films documentaires et
les court-métrages comme UNE
HISTOIRE AVEC DE LA MU-
SIQUE, LE PARADIS CACHÉ,
ÜSTAD-I MIH, RONALDO, TOP-
RAK, L'AVEUGLE QUI VOYAIT
TOUT, LES DERNIERS BEDRET-
TINI.

À part de cela, les ciné-fils mon-
tréalais ont pu voir aussi les films
comme «Les ailes de mon père» de
Kývanç Sezer, et «Jaune brûlant» de
Fikret Reyhan.

Pendant que le Prix du Meilleur
Film a été décerné à l'«Invitée» de
Andaç Haznedaroðlu, «Une his-
toire avec de la musique» de Jale

Ýncekol a reçu le Prix du Meilleur
documentaire et le film «Ronaldo»
de Recep Bozgöz a arraché le Prix du
Meilleur film court-métrage.

Le dernier prix a été celui le Grand
- Prix spécial du Jury.

Le Jury du 10e Festival des films
turcs de Montréal qui était composé
par Denys Desjardins, Jonathan
Lemieux et Selahattin Yýldýz, a
décerné le Grand-Prix spécial au film
«Sarý Sýcak / Jaune brûlant» de Fik-
ret Reyhan. 

La réalisatrice Andaç Haznedar-
oðlu du film l'«Invitée» a exprimé
ses sentiments concernant le prix
comme suit:

«Notre film 'The Guest' continue
à être la voix des réfugiés syriens.
Au nom de mon équipe, nous som-
mes fiers d'être représentés et de re-
cevoir le prix au Festival des films
turcs de Montréal. Nous remercions
l'équipe du festival ainsi que le
jury.»

Jale Ýncekol, la réalisatrice du do-
cumentaire «Une histoire avec de la
musique», a partagé ses sentiments
pour le Prix du Meilleur documen-
taire et a continué comme suit: 

«'Une histoire avec de la musique'
est un film sur une personne qui
peut recréer le monde seul. Une pro-
fesseure de musique d'Ýzmir fond
un orchestre avec un quarantaine
d'enfants du village dans une école
d'une région rurale du district de
Varto dans la province Muþ. Les
enfants jouent du violon, de la gui-

tare, du piano, et chantent en turc,
en kurde et en anglais. Quand j'ai
entendu cette histoire la première
fois, elle m'a fascinée. Et j'ai pensé
que ce serait un espoir pour beau-
coup de gens. De l'autre bout du
monde, au Canada, il a reçu le Prix
du Meilleur Film Documentaire au
Festival des films turcs de Montréal.
C'est un prix très significatif et par-
ticulier pour moi. Je tiens à remerci-
er tous ceux et celles qui ont travail-
lé fort au Festival.»

Recep Bozgöz, le réalisateur du
film «Ronaldo» qui a obtenu le Prix
du Meilleur Film Court-métrage a
fait remarquer qu'il avait réalisé le
film avec une bonne équipe, a remer-
cié le Jury et le Festival.

D'autre part, Fikret Reyhan, le
réalisateur du Film «Jaune brûlant»
qui est mérité le Grand-Prix spécial
du Jury a remercié en disant ceux-ci:

«Faire partie du Festival des films
turcs de Montréal qui a une mission
importante au Canada pour pro-
mouvoir le cinéma turc, a été très
précieux pour nous.

Je tiens à exprimer mes gratitudes
au Jury qui mérite notre film au
Grand-Prix spécial, et à tous ceux et
toutes celles qui ont contribué à la
réalisation de ce festival significatif.
A plusieurs décennies j'espère!..»

Dans le Gala d'ouverture, ont été
présents les invités d'honneur com-
me Monsieur Deniz Barkan
Umruk, le Consul général de
Turquie à Montréal, Madame
Madeleine Sultan, l'Attachée poli-

tique du Ministère de l'éducation
supérieure du Québec, Madame
Rabiye Þeþen, la Présidente de
l'Association des femmes turques de
Montréal, Monsieur Yýlmaz Ekinci,
le Président du Centre communau-
taire turc de Montréal ainsi que le
milieu du cinéma de Montréal et une
grande foule de ciné-fils.

Les ciné-fils qui ont entendu que le
Festival devrait arrêter à sa dixième
édition, ont exprimé leurs grandes
désolations en disant que celui-ci
était le seul moyen de découvrir le
cinéma turc et la culture turque et ils
attendaient avec impatience chaque
année le mois de mai pour voir les
nouveautés...
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Prix du Meilleur Film à l'Invitée

BÝZÝM ANADOLU

4. sayfadan devam.

ÝYÝ Parti, % 10 oyunu hangi partinin seçmeninden aldý? Elbette ki çoðun-
luðunu MHP'den aldý…

O zaman bir daha soralým;
ÝYÝ PARTÝ'nin kurulmasýyla, karpuz gibi ikiye bölünen MHP, tüm anket

þirketleri onu % 3 - % 5 arasýnda gösterirken, nasýl oluyor da % 11,13 oy
alabiliyor?

Bu sorunun yanýtýný Erdoðan-Bahçeli ve Sadi Güven vermelidir. Konu
ilerde nasýlsa açýklýða kavuþacaktýr. YSK'deki rezilliklerden kaçmak için
hazýrlanmakta olan 6 üye nasýlsa konuþacaktýr…

Saðlýk ve baþarý dileklerimle... / 26 Haziran 2018

Rifat Serdaroðlu

Ohalli Seçim Böyle Olur

Le Président Ömer F. Özen et le Vice-président Ali Ýhtiyar sont avec
le Consul général de Turquie Monsieur Deniz Barkan Umruk.

L’équipe du Festival des films turcs de Montréal.



2017 yýlýnda zulüm, çatýþma ya
da yaygýn þiddet nedeniyle dünya
nüfusunun 68,5 milyon insanýný
zorla yerlerinden etti. Bu bir kü-
resel rekordur. Ayný yýl ABD
Baþkaný Trump  binlerce insanýn
geçici koruma durumunu da or-
tadan kaldýrdý.  Uluslararasý Af
Örgütü, Kanada ve Kanada Mül-
teciler Konseyi dahil sayýsýz mül-
teci savunucularý ABD'deki sý-
ðýnmacýlara insanlýk dýþý uygula-
malarýn sonlandýrýlmasý konusun-
da kamuoyunun dikkatini çek-
mek için çaðrýda bulundular.

ABD Baþkaný Trump'ýn göç-
men ailelerinin çocuklarýný ayý-
ran "Sýfýr Tolerans" politikasýyla
patlak veren göçmen politikasýný
eleþtirisel gösteriler, Amerika'da
olduðu gibi Kanada'nýn bir çok
þehrinde de insanlarý sokaða
döktü.

ABD Ýç Güvenlik Bakanlýðý'-
nýn, göçmenlerin tutulduðu tesis-
lerden birini basýn mensuplarýna

açmasýyla ortaya çýkan çocuklu
ailelerin kafesteki görüntüleriyle,
sokak gösterileri daha da arttý. Bu
gösterilerde aralarýnda ünlü sa-
natçýlarýn da olduðu yüzlerce
insan tutuklandý.

Hamilton'da 30 Haziran günü,
'Bu zulüm karþýsýnda biz nere-
deyiz' konulu bir panel, Hamilton
Centre for Civic Ýnclusion
(HCCI) tarafýndan düzenlendi.
Panelde ABD'nin uyguladýðý göç-
men politikalarý mücadelesinde
Hamilton kurumlarý ve sivil top-
lum örgütleri olarak nasýl ve neler
yapýlabileceði tartýþýldý.

Çoðunluðunu Meksika, Ýspan-
ya ve Güney Amerika göçmen ve
sýðýnmacýlarýnýn oluþturduðu ve
uygulanan bu insanlýk dýþý dav-
ranýþlar ayný gün onlarca insanýn
katýlýmýyla Hamilton'da Belediye
Binasý önünde de þiddetle
kýnandý.

Hamiltonlular, güneyde gerçek-
leþen bu zulüm karþýsýnda aileleri
ayýran ve uygulanan bu sistemi
ret eden "FAMÝLY BELONG
TOGETHER RALLÝ" adý altýnda
tepkilerini göstermek için burada
bulunduklarýný ifade ettiler.

Bu gösteriler, The Hamilton
Community Legal Clinic (HC-
LC), Hamilton District Labour
Council (HDLC), Hamilton
Centre for Civic Ýnclusion
(HCCI) ve bir çok sivil toplumun
ortak katýlýmýyla düzenlendi.

Çeþitli slogan ve afiþlerle des-
teklenen protesto eylemi, konuþ-
macýlarýn dinlenmesi sonrasýnda
bu zulüm kýnanmýþ ve ABD'den
göçmen politikalarýný deðiþtirme-
leri konusunda taleplerini ilgili
mercilere iletmek için imza top-
landý.

Öfke, kimi kez baldan tatlý, kimi kez de Arnavut
biberinden acýdýr. Ýnsanýn iç derinliklerinde sak-
lýdýr. Ýnsanýl bir ayaklanýþtýr. Salt yýkýcýlýðýný dü-
þündüðümüz için, tek anlamýyla yazmýþýz kiþisel
sözlüklerimize öfkeyi. Hiddet ve þiddetle anlam-
daþ saymýþýz. Öfkesizliðin duyarsýzlýktan, ilgisiz-
likten, sindirilmiþlikten filizlendiðini düþünmemiþ-
sinizdir hiç.

Günlük gereksinimlerinizin birazýný, zar zor kar-
þýlamayý mutluluk sayarsýnýz. Yaþamýnýzýn çev-
reni, elinizdeki kadardýr, ona razýsýnýzdýr. Birile-
rinin, sizin sinikliðinizden aþýrdýðý payla, sizi talan

ettiðinin ayýrdýnda deðilsinizdir. Tepkilerinizi, baþkaldýrý diye yuttur-
muþlardýr size. Uslu insan olduðunuzu, hiç tartýþmadan yaþamanýn
erdem olduðunu sanýrsýnýz, dar kabuðunun içinde yaþamýnýzý sür-
dürürsünüz. Ýnsanoðlunun; gerek doðanýn gerek toplumsal düzeni-
nin ya da insanlar arasý iliþkilerin baskýsý karþýsýndaki tepkilerinin,
olumlu geliþmelerin, bilimin, sanatýn ve uygarlýðýn ana topraðý ol-
duðunu kavrayacak bilinç katýna ulaþamamýþsýnýzdýr da… Ondan!

Öfkelenirseniz, esenliðinizin bozulacaðýndan korkarsýnýz. Yakýn-
maz, karþý duruþa geçemezsiniz. Ne kadar uslusunuz! Ne mutlu
size!.

Öfke aklýn önüne geçerse, dengeli davranýþ engellenir elbet. An-
lamsýz sürtüþmeler içinde bulursunuz kendinizi; yýpratýrsýnýz, yýpra-
nýrsýnýz. Ama öfkesizlik, duyarsýzlýðýn ta kendisidir. Duyarlýlýk; kendi-
sinde, çevresinde olup bitenleri algýlayýp deðerlendirmeye giriþ kapý-
sýdýr. Duyarlýklarý doðru deðerlendirebilmek için akla baþvurmak ge-
rekmiyor mu? Akýl; incelemeyi, irdelemeyi, ölçü biçiyle yargýya var-
mayý buyurur. Ona, mantýðý koþarak doðrulara varýrsýnýz. Akýl, doð-
rularý kabul ettiði ölçüde yanlýþlara, kötülüklere baþkaldýrýyý da içeren
bir yetidir. Aklýn bulunduðu yerde öfkenin de bulunmasý doðaldýr.

Öfke, salt olumsuz bir tepki midir? Öfke engellenmek, incitilmek,
gözdaðý karþýsýndaki duyarlýlýktýr. Kiþiliðin, insanlýk deðerlerinin, ah-
lâk ve estetiðin çiðnenmesine karþý çýkýþtýr. Hiç öfkelenmemek, tes-
limiyettir, karþý tarafýn her eylemine destursuz ön açmaktýr. Öfkesiz-
lik, kiþiyi pýsýrýklaþtýrýr, toplumu sürüleþtirir: Kiþiliksiz, düþüncesiz,
istençten yoksun bir nesne durumuna indirir.

Baþý eðik kiþiye, suskun topluma barýþ ve uyum içinde yaþadýðý tel-
kin edilir. Barýþ, eþitler arasýnda olur; uyum, bir yaný aðýr basmayan
karþýlýklý kabulün dengesinden doðar. Ýþin bu yanýný karýþtýrmanýz is-
tenmez. Kavgasýz komþu, uslu yurttaþ olmaya çaðrýlýrsýnýz hep. Ara-
da sýrada suskunluðunuzun küçük ödünlerini tattýrýrlar, mutlanýrsýnýz.
Mutluluk, birilerinin, lütfen baðýþý mýdýr? Ýnsanýn doðal hakkýdýr!

Durup dururken öfkelenilemez ki:
* Bilimin önü kesiliyorsa, bilimin verilerinden yararlanamýyorsanýz,
* Ýnsanca isteklerinizin olumlu sonuçlara ulaþmasý engelleniyorsa,
* Yaþamsal gereksinimlerinizin ortamý, birilerinin tekeline verilmiþ-

se,
* Daha önceden yaþama geçirilmiþ doðrular, güzellikler tersine

çevriliyor, kirletiliyorsa,
* Birileri, özgürlüklerinizin önüne ceza duvarlarý örüyorsa,
* Korkularla, kuþkularla yasaklara kýstýrýlmýþsanýz, niçin öfkelen-

meyesiniz?
Niçin, doðal yapýmýzla kendimizi gösteremiyoruz? Birilerinin biçtiði

yaþamý, bize bol mu dar mý geliyor demeden, kuþanmýþýz? Niçin lüt-
fen ayýrdýklarý köþede pinekliyoruz, pusuyoruz? 'Bana dokunmayan
yýlan bin yaþasýn' diyoruz? 'Azýcýk aþým, kaygýsýz baþým' diyorsu-
nuz?. Komþunun baþýna gelen bela, sizin kapýnýzý da çalmaz mý sa-
nýyorsunuz? Damýnýzýn içine sýðýnmak, esenlik mi? Dünya, sizin da-
mýnýzdan mý ibaret? Komþunun evindeki yangýn, sizin evi sarmaz
mý? Yakýnmýyoruz bile: Ceviz kabuðu içindeki kýsýk esenlik yetiyor bi-
ze. Baþýmýzý uzatýp insanca dileklerimizi dillendiremiyoruz.

Kimsenin iþitmediði yerde küfretmek ya da dualara sýðýnmak,
ilençlerimizi Tanrý'ya havale etmek; acýlarýmýzý bastýrmaya yetiyor.
Ýçimiz; sýkýþmýþlýklarýn, küskünlüklerin gömütlüðü.

Yaþadýðý dünyada kendisini bulamayan ahretinin talimiyle nereye
ulaþabilir? "Öfkeyle kalkan ziyanla oturur." diyerek kendimizi uyutu-
yoruz, siniðiz.

Peki, birilerinin emeksiz kazanç, sömürü, toplumu çýkarlarýna araç
yapma hýrsý, baþka türlü bir öfke deðil midir? Ýletiþim araçlarýyla,
anamalýyla insaný nesneleþtirenler, çaðdýþý düþüncelerle kafamýzý
örümceklendirenler, bizi sürüleþtirmek isteyenler karþýsýnda suskun-
luk; uzlaþma mýdýr, esenlik midir? Yoksa bizi saran çelik çembere rý-
za mý? 

Nasýl kurtulacaðýz bunlardan? Üstümüze yönelen kara gücün önle-
nebilmesi için, onun karþýsýna, en az onun kadar güçlü olanýn çýkarýl-
masýný öngörür akýl.                                        Arkasý 22. sayfada.

Göçmenlere uygulanan ABD
þiddetine Hamilton’da protesto
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ANA SÜTÜM BENÝM TÜRKÇE
Lütfen Biraz Öfkelenir misiniz?

OSMAN
BOLULU

osmanbolulu.com.tr - osmanbolulu@gmail.com 

T O P L U M

SEVÝM ONURALP

Arizona’da kafese konulan çocuklar
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Tel.: (514)495-6535 689, St-Roch, Montréal, Qué H3N 1L2 (Entre Champagneur et/ve Bloomfield arasýnda) Du Parc

Yaþgünü, resepsiyon, açýlýþ, kutlama ve toplantýlarýnýza özel sipariþ kabul edilir.

Votre goût favori vient du coeur de la Turquie... Il vous attend à la Patisserie Efes...

Anadolu aðýz tadý Efes’te yaþanýr...

Bu Ýstanbul ya da
Ankara Simiti deðil,

Montreal Simiti... 

Montreal Simiti 
Efes’te yenir...

Her haftasonu aðzýnýza layýk suböreði...
Sona kalan dona kalýr...

Tatlý çeþitlerimiz:
Baklava, Þöbiyet, Bülbülyuvasý,
Tulumba tatlýsý, Kadayýf...
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Ayrýca 
Börek, açma, poðaça ve çatal çeþitleri...

Her türlü tatlý, tuzlu, kuru pasta çeþitleri... 
Hepsi aðýz tadýnýza göre...

bizimanadolu.com daha güncel olarak yayýnda

Seyirci jokeri kullandýðý soru gündem oldu...

MÝMARÝ PROJE
ÝÇ MÝMARÝ
ÇEVREYE DUYARLI
MÝMARÝ TASARIMLAR

PROJE YÖNETÝMÝ
ÝHALE HÝZMETLERÝ
UYGULAMA KONTROLÖRLÜÐÜ
VE YÖNETÝMÝ
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Ela Nazlý Eroðlu, OAA, PMP, RAIC, LEED AP BD+C

MÝMARLIK VE DANIÞMANLIK HÝZMETLERÝ

905-979-9708 / ela.eroglu@elaarc.ca / www.elaarc.ca

Adres: Suite #730 - 25 Main St W. Hamilton, ON, L8P 1H1
Office tel: 905-522-7797

Günümüz koþullarýna ayak
uydurmak amacýyla gaze-
teniz Bizim Anadolu bu sayý-

dan itibaren tamamen çevirimiçi
(internet) yayýna geçmektedir.

Güncel haber ve yazýlarla yine
okurlarýnýn hizmetinde olacak olan
Bizim Anadolu ayrýca aylýk olarak
pdf yayýnýný da iþleme sokacak. 

Böylece okurlarýmýz hem güncel
haberlere www.bizimanadolu.com
adresinden ulaþacak hem de diler-
lerse Kanada Türk toplumuna özel
olarak pdf diliyle normal gazete

sayfa düzeniyle bilgisayarlarýnda
gazetelerini okuma olanaðýna
kavuþacaklar.

Þu an için e-iletiyle okurlara
ulaþtýrýlacak olan pdf yayýnýmýz daha
sonra altyapý iþlemlerimizin tamam-
lanmasýndan sonra doðrudan çevrim-
içi yayýnýmýzdan da sürdürümcü
(abone) olup edinme olanaðýný bula-
caklar.

Daha geniþ bilgi için banadolu
@bizimanadolu.com adresine yaza-
bilirsiniz.

Bizim Anadolu tamamen
çevrimiçi yayýna geçiyor
www.bizimanadolu.com adresini bilgisayarýnýzýn gezgin yazýlýmýnda
‘yer imleri’ne, akýllý telefonunuzun ve tabletinizin ekranýna ekleyin
ve günde en az 2000 kiþinin izlediði Bizim Anadolu’nun sizler için
hazýrladýðý haber ve yazýlarý kaçýrmayýn!



Le Consul honoraire de Turquie à
Québec, Monsieur Gérard Emin
Battika a été reçu par le Premier mi-
nistre Monsieur Philippe Couillard le
22 juin dernier à Québec à l'occasion
de la Fête nationale du Québec. Ci
haut, on voit Monsieur Couillard et
son épouse Suzanne avec Monsieur

Battika et son épouse Monique
ensemble.

Organisé par Monsieur Gérard
Emin Battika le Consul honoraire de
Turquie à Québec et le trésorier de
l'organisation, le dîner du Corps con-
sulaire a eu lieu le 29 juin dernier au
club Saint-James. Parmi les invités, à

part de Monsieur Yury Bedzhanyan,
le doyen, Mme Valérie Plante, la
Mairesse de la Ville de Montréal et
neuf personnes des membres exécu-
tifs comme MM Robert Beaudry et
Eric Alan Caldwell, Marc André
Viau, Henri-Paul Normandin, Mes-
dames Véronique Doucet, Maude
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La St-Jean et le dîner du 
Corps consulaire à Montréal

Ayrýca Türkiye’den Hamsi Balýðýmýz da aðýz tadýnýza göre!

Boutet, Marie Daigle de la Fontaine
et Seynabou Amy Ka ont été présents
ainsi que le milieu du corps con-
sulaire y compris Monsieur Deniz
Barkan Umruk, le Consul général de
Turquie à Montréal.

Pendant le dîner, la Mairesse de
Montréal Mme Valérie Plante a fait

un discours et a remercié Monsieur
Gérard Emin Battika pour l'organisa-
tion, et les consuls général de
l'Uruguay, de l'Espagne, du
Royaume-uni, de la Grèce, du Japon
et du Brésil qui ont terminé leurs
mandas, ont été appelés pour leur
remettre des plaques de souvenirs... 



Baþka bir Dünya,
baþka bir evren demiþ-
tim, hakikaten öyle

Çok yer gezip görmedim ama Latin
ülkelerine mahsus olduðunu
düþündüðüm, Küba'da da gördüðüm
müzik hayatýn merkezinde, hayatýn
bizzat kendisi ve anlamý. Salsa'yla
birlikte bir insan bedeninin ancak bu
kadar kývrak, bu kadar estetik, karþý
cinsten iki insanýn ancak bu müzikle
bu kadar birlikte uyum içerisinde
adeta ruhsal bir ayinle buluþtuðunu
görebiliyorsunuz.

Kolonyal dönemden kalma büyük
ve adeta dantel gibi iþlenmiþ, seyrine
doyum olmayan muhteþem yüzlerce
bina. Veee rengârenk, güneþin altýnda
ýþýltýlarýyla gözlerinizi alan eski

klasik arabalar sizi 50 yýl öncesine
götürüyor. Bu güzel binalara, hat-
larýyla hayranlýk uyandýran klasik
arabalara bakýnca o dönem
insanoðlunun ne kadar yaratýcý,
estetik ve zarafetten yana ne kadar
incelikli yüce bir ruha sahip
olduðunu düþünüyorsunuz.

Zenginlikle yoksulluk iç içe, bir
arada.

Uzun ve oldukça geniþ yollar.
Bu yollarýn buluþtuðu, heykellerle,

sanat yapýlarýyla taçlandýrýlmýþ
büyük meydanlar.

El deðmemiþ kupon arsalar, henüz
yaðmalanmamýþ sahiller (!).

***
Yine ulaþýmda kullanýlan, uzaktan

bakýnca karýncayý andýran üç teker-
lekli coco diye bilinen sarý renkli
binek araçlarý, atlý arabalar... Hiç

bozulmamýþ doðasýyla, kalem gibi
yükselen iklime özgü palmiye
aðaçlarý, þeker kamýþý tarlalarý,
ananastan, muza en çok da mangosu
ve envaý çeþit adayý besleyen çeþitli
tropik meyveleriyle özellikle sabah
kahvaltý menüsünü oluþturan deðiþik
tatlar. Ýnsanýyla, doðasýyla renkli bir
coðrafya. Samimi ve içten cana
yakýn, sizi gördüklerinde ''Ola'' diye
selamlayan, Türkiye'den geldiðinizi
söylediðinizde aðýz dolusu  ''Ooo
Turkýya'' diyerek daha bir muhabbe-
tle sizi karþýlayan insanlar. 

Saðlam temeller üzerine kurulu bir
eðitim ve saðlýk sistemi. 

Turizm sektöründeki hizmet alan-
larýnýn dýþýnda görece sýkýntý ve yok-

sulluðu görebiliyorsunuz. 
Hani Afrika temalý filmlerde

izlemiþsinizdir, gecenin bir yarýsý çok
uzaklardan çalan tamtam sesleri yarý
uyanýk dünyanýza bir gizem katar.
Ýþte aynen öyle gecenin bir vakti
baþlayan davul seslerini kulaðýmýzda

duyumsayarak sabahýn 5'inde
baþladýk 1 Mayýs gününe. Daha
caddeye çýkar çýkmaz kendimizi
mahþeri bir kalabalýðýn içinde bul-
duk. Bizi en çok þaþýrtan þey ise 1
Mayýsý kutlamak için Türkiye'den ve
Dünya'nýn diðer köþelerinden gelmiþ
bu kadar çok Türkün orada bulun-
masýydý. Daha meydana varmadan
ellerinde bayraklarý, flamalarýyla
büyük bir Türk grubunun içinde
buluverdik kendimizi. Biraz abar-
tarak söylüyorum ama, kutlamalar
boyunca karþýlaþtýðýmýz Türk
grubunu sayýya dökersek bir mey-
daný dolduracak kadar katýlým vardý.

Eee ne yaparsýn, ülkede kutlaya-
mayýnca Ýþçi bayramýný, gider
Küba'da kutlarsýn.

Küba'ya Türkiye'den giden herkes
gibi, Atatürk büstünü ziyaret ettik.
Büstün bulunduðu parka vardýðýmýz-
da bu bölgenin temizlik ve bakým
iþleriyle görevli arkadaþýn üzerinde
''Uyuyan Milletler ya ölür ya da köle
olarak uyanýr'' sözlerinin yazdýðý
Atatürk tiþörtüyle bizi karþýlamýþ
olmasý oldukça manidardý. Üzerine
bir de büstte resim çekilirken çan-
tasýndan çýkardýðý tertemiz Türk
bayraðýyla ''bununla çekilin'' imasýn-
da bulunmasý oldukça anlamlýydý.
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Baþka bir dünya, 
baþka bir evren demiþtim

Küba'da gezilecek, görülecek yerlere ge-
lince; bununla ilgili yayýnlanmýþ birçok vi-
deo, birçok blog yazýsý, kitap bulacaksýnýz.
Alýn elinize haritayý, çizin rotanýzý, rehbe-
riniz kendiniz olun. Taksicilerle sýký pazarlýk
yapýn, güvenliðinizden endiþe etmeyin. Adý
Küba'yla özdeþleþmiþ, meþhur içkileri Hava-
na Clup'la yapýlan çok çeþitli kokteylleri var.
Mojito, DaiQviri, Cuba Libre, Canchanchaya
en çok bilinenleri. Özellikle Mojito, sýcaktan
bunaldýðýnýzda içinizi serinleten limonata
kývamýnda bir kokteyl. Kafayý hafif çakýr Ke-
yif yapan bu karýþýmlardan tatmanýzý tavsiye
ederim. Korkmayýn sarhoþ olup bir köþede
sýzmazsýnýz. Aç kalmazsýnýz, damak tadýmýza
uygun birçok yemekleri var.

Ýnternet kýsýtlý; belli alanlarda, o da elden
alýrsanýz saati 3 cuc, postaneden alýrsanýz 1,5
cuc karþýlýðý edindiðiniz kartlardaki þifreleri
girerek eriþim saðlayabiliyorsunuz. Ýstedi-
ðinizde baðlanamamak bir yandan iyi bir du-
rum, þöyle ki; uzak kalýnca sosyal medya ba-
ðýmlýlýðýnýzý sorgular hale geliyorsunuz. Sö-
zün burasýnda bir þey daha öðrendik ki Kana-
dalýlarýn ve bu ülkede yaþayan Türk kardeþle-

rimizin uðrak yeri Küba. Yakýn olmasý nede-
niyle, oldukça uzun ve sert geçen kýþ koþul-
larýndan kaçýp tatil için daha çok Havana'yý,
Varadero bölgesini tercih ettiklerini gördük.
Zaten Havana sokaklarýnda yürürken Kana-
da'ya özgü taným ve amblemlerden bunu gö-
rebiliyorsunuz.  

Gidiþ-dönüþ toplam 11 gün süren seyahati-
mizin 6 günü Havana'da geçti. Casalarda ka-
lacaksanýz, Havana'da kaldýðýmýz Vadedo
bölgesini özellikle tavsiye ederim.

Sonraki 5 gün olmazsa olmaz; Trinidad.
Küba seyahatinin mutlak uðrak yerlerinden.
Yorucu, uzun yürüyüþlerden sonra gezginle-
rin biraz da tatil-deniz moduna girelim de-
dikleri yer. Turkuvaz yeþilinin maviyle bu-
luþtuðu oldukça güzel kumsalýyla ünlü. Ay-
rýca buradan katamaranlarla günü birlik Ka-
rayiplerin açýðýna bir ada gezisi yapabiliyor-
sunuz. Taþ döþeli Arnavut kaldýrýmlarýyla,
kendine özgü mimarisiyle Unesco tarafýndan
koruma altýna alýnmýþ. Yine buradan atlarla
doðanýn içinde eðlenceli bir yolculuktan
sonra Casada El Cubano þelalesine ulaþa-
biliyorsunuz.             Arkasý 16. sayfada.

Sabahýn 5'inde
baþladýk 

1 Mayýs gününe 

2

Taksicilerle sýký pazarlýk yapýn!
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BEYSUN
ÖRSTAN

AÐIZ TADI...
Kolay Cezerye

Mersin ve Tarsus yöremizin
çok sevilen tatlýsý Cezerye
havuç, þeker, ceviz ve
Hindistan cevizinden yapýlýr.
Son yýllarda pek çok ilimizde
yapýlmaya baþlanmýþtýr.
Fýndýklýsý ve Antep fýstýklýsý
yapýlsa da benim tercihim
cevizli olaný. 

MALZEMELER

3 büyük havuç
½ cup su
3 yemek kaþýðý zeytinyað
1/2 cup toz þeker
1/4 cup pekmez veya

maple þurup
1 yemek kaþýðý niþasta
1 çay kaþýðý toz tarçýn
½ cup iri parçalanmýþ ceviz
½ cup Hindistan cevizi

YAPILIÞI

Havuçlarý yýkayýp, soyalým

ve rendenin ince tarafýyla
rendeleyelim. Üzerine suyu
koyup orta ýsýda 5 dk kadar
piþirip, toz þekeri ve pekmezi
ekleyelim. Suyunu tamamen
çekince niþastayý koyup biraz
daha koyulaþmasý için piþire-
lim.

Arzu ederseniz bu aþama-
da blendir ile karýþýmý
pürüzsüz hale getirebilirsiniz.

Ilýnýnca tarçýn ve cevizi
ilave edip, bolca Hindistan
cevizi döktüðünüz streç film
üzerine kaþýkla yayalým, res-
imde gördüðünüz kalýnlýkta
olsun. Üstüne yine Hindistan
cevizi serpip, streç filmi kap-
atýp, buzdolabýna koyalým. 4-
5 saat sonra cezeryemizi
buzdolabýndan çýkarýp dil-
imleyelim ve yine Hindistan
cevizine bulayýp servis
tabaðýna yerleþtirelim.

AFÝYETLER OLSUN!

Right At Home Realty Inc., Brokerage
Two Morneau Shepell Centre, 895 Don Mills Rd., Suite 112, Toronto, ON, M3C 1W3

Phone: 416-391-3232 - www.rightathomerealty.com
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Lütfiye Yalçýn
Real Estate Salesperson
Cep: 416-558-1534
lutfiyeyalcin@yahoo.ca

Ev kredisi edinmede yardým
Avukatlýk ücretini karþýlama ve kredi durumunuzu ücretsiz öðrenme
Evinizin ücretsiz deðer tespiti
Profesyonel olarak evinizin video ve fotoðraf çekimleri
MLS, Ýnternet, YouTube, TorontoStar ve yerel basýnda ücretsiz reklam
Evinizin satýþa hazýrlanmasýnda ücretsiz danýþmanlýk

“Not intended to solicit individuals under a contract with another brokerage.”

10. Montreal Türk Filmleri 
Festivali’nde toplum bir araya geldi

10. yýlýný Mayýs 2018’de
kutlayan Montreal Türk
Filmleri Festivali’nde top-
lum üyeleri bir araya geldi.
Açýlýþ galasýnda 10 yýldan
beri gönüllü olarak çalýþan-
lara ve parasal katkýda bu-
lunan kurum, kuruluþ ve ki-
þilere teþekkür plaketi ve-
rildi. Gala ve festivalin de-
ðiþik anlarýndan bazý gö-
rüntüleri siz okurlarýmýza
sunuyoruz.
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ço-
cuk Bayramýnýn 98. yýlý Toronto'da
Çok kültürlü Çocuk Festivali olarak
kutlandý!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ço-
cuk Bayramý, Toronto'da 1976 yýlýn-
dan bu yana etkinlik gösteren Türk
Kültür ve Folklor Derneði tarafýndan
her yýl geleneksel olarak kutlanýyor.

Öte yandan milletvekilleri ve ba-
kanlarýn katýlýmlarýyla da kutlanan
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ço-
cuk Bayramý, Ontario Eyaletince ta-
nýnan çok kültürlü çocuk bayramý
olarak kabul ediliyor.

22 Nisan 2018, Pazar günü Make-
donya Kültür Merkezi'nde gerçek-
leþtirilen kutlama, ulusal marþlarýn
çalýnmasý ve TKFD Baþkaný Celal
Uçar'ýn açýlýþ konuþmasý ile baþladý.

Her yýl olduðu gibi geleneksel ola-
rak bu yýl da yüzlerce Çinli, Afgan,
Hindistanlý, Koreli, Azerbaycanlý,
Ýranlý, Kanadalý, Polonyalý, Ukrayna-
lý vb deðiþik kültürlerin çocuk halk-
oyuncularý ve müzik topluluklarý ka-
týldý. Topluluklar tek tek ve gruplar
halinde gösterilerini sergilerken, þiir-
ler ve þarkýlar söylediler; çocuklar
birbirleriyle tanýþýp kaynaþtýlar,
oyunlar oynadýlar.

Her kültürden çocuklar her yýl bü-
yük bir coþku ve heyecanla yüzlerini
boyatýp palyaçolara balon þiþirtiyor-
lar. Topluca ve tek tek kostümleriyle
fotoðraf çektiriyorlar. 

Bu yýl yapýlan kutlamada Türkiye'-
den gelen Beþ Taþ Çocuk Tiyatrosu
çocuklar için 'Þen Þakrak' kabare
oyununu sundu, ayrýca sihirbazlar

gösteri yaptý.
Bu arada, birçok Federal ve Eyalet

milletvekillerinin yanýnda Türkiye
Cumhuriyeti Toronto Baþkonsolosu
Erdeniz Þen, eþi ve çocuklarýyla kut-
lamaya katýldý, etkinlikte günün anla-

mýyla ilgili konuþmalar yaptý. Kutla-
ma, Onuncu Yýl Marþýnýn hep birlik-
te söylenmesi ve Türk bayraklarýnýn
ellerde sallanmasýyla sona erdi.

Mississauga’da etkinlik gösteren
Türk Kanada Cemiyeti geleneksel 23
Nisan etkinliðini Toronto Nathan
Square’da gerçekleþtüirirken, Türki-
ye’nin Montreal Baþkonsolosluðu 23
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk

Bayramý’ný 23 Nisan Pazartesi ak-
þamý LaSalle Kültür Merkezi’nde
yaptý. Günün önemine iliþkin konuþ-
mayý yapan Baþkonsolos Deniz Bar-
kan Umruk, toplumun bayramýný kut-
ladý. Konuþmalardan sonra Türki-
ye’den gelen Hoy-Tur Halkoyunlarý
Topluluðu’nun gösterilerinden sonra
Montreal Türk Kültür Merkezi ço-
cuklarý da oyunlarýný sergilediler.

Montreal Türk Kültür Merkezi'nde
düzenlenen 23 Nisan Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayramý'nda mik-
rofona gelen gönüllü öðretmenlerden
Ömer Faruk Uðurlu yaptýðý konuþ-
mada özetle þunlarý söyledi: “1. Dün-
ya Savaþý'ndan sonra ülkemiz top-
raklarýnýn emperyalist güçler tara-
fýndan iþgal edilmesi üzerine büyük
bir baðýmsýzlýk mücadelesi verilmiþ-
tir. 23 Nisan 1920 günü Türkiye
Cumhuriyeti'nin temelleri atýlmýþ ve
Türk milletinin iradesini temsil eden
Büyük Millet Meclisi açýlarak millet
kendi yönetiminde söz sahibi kýlýn-
mýþtýr. Böylece Türk milleti var olma
-yok olma savaþlarý içinde egemenli-
ðini ilan etmiþtir.

Tarih boyunca özgürlüðe timsal ol-
muþ olan bu millet, birlik ve beraber-
lik içinde olduðunda hiçbir gücün
karþýsýnda duramayacaðýný bir kez
daha kanýtlamýþtýr. Cumhuriyetimizin
temellerinin atýldýðý bu önemli gün,
büyük önderimiz Gazi Mustafa Ke-

mal Atatürk tarafýndan aydýnlýk gele-

ceðimizin teminatý olan çocuk-
larýmýza armaðan edilmiþtir.

Cumhuriyetimizin en önemli kuru-
luþ felsefesi olan 'Egemenlik kayýtsýz
þartsýz milletindir' sözünün anlam ve
önemini çok iyi kavramýþ bir millet
olarak, devraldýðýmýz bayraðý daha
ileri götürerek gelecek nesillerimize
daha iyi bir dünya býrakacaðýmýzdan
hiç þüphem yoktur. Ülkemize ve
yarýnýn büyükleri olacak çocuk-
larýmýza en temel görevimiz budur.
Amacýmýz, akýl ve bilimin ýþýðýnda
ilerleyip, çaðdaþ bir toplum olarak
sonsuza kadar var olabilmektir."

Çocuklar Montreal Türk Kadýnlar
Derneði’nin düzenlediði etkinlikte
resimler çizip oyunlar oynarken Ed-
monton’da düzenlenen Çocuk Bayra-
mý’nda deðiþik toplumlarýn çocuk
halkoyunlarý kendi ülkelerinin halk-
oyunlarýný oynadýlar.

Kanada’nýn doðusundan batýsýna
Türk toplumu coþkuyla 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayra-
mýný kutladý.

Kanada’da 23 Nisan kutlamalarý

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý’na Türkiye’den gelen Hoy-
Tur Halkyunlarý Topluluðu katýlýp gösteriler düzenledi.

EdmontonMontreal Türk Kadýnlar Derneði

Montreal Türk Kadýnlar Derneði

Toronto

Toronto

Montreal

Montreal Türk
Kültür Merkezi



Mont rea l ' de
soðuk geçen kýþ
bize yazý özleti-
yor, yazýn gü-
zelliklerini hayal

ettiriyor.
Komþumuz bahçesine çok

iyi bakar. Her mevsim daha
önce bilmediðimiz bir iki de çi-
çek eker. Geçen yýlýn yeniliði.
Kardinal çiçeðinin göz alan,
insaný uzaklardan kendine çe-
ken bir kýrmýzýsý var.  

Temmuz ve Eylül aylarý ara-
sýnda parlak kýrmýzý renkte a-
çýyor çiçekleri. Beyaz ya da
gül pembesi renginde olanlarý
da var. Boyu bir metreyi aþý-
yor. Ýyi bilinen bu çiçeði nasýl
olmuþsa daha önce görme-
miþiz hiç.

Çiçeklere bazen görüntüle-
riyle baðdaþmayan, aslýný öð-
renince duygusallýðýný kay-
beden adlar verilmiþ.  Botanik
biliminde gereken ikili sisteme
göre komþunun bahçesindeki
çiçeðin Latince adý Lobelia
cardinalis. Cins adý Lobelia,
Matthias de Lobel (1538-
1616), Flaman asýllý bir bota-
nikçi ve hekimden, tür adý car-
dinalis ise çiçeðin kýrmýzý ren-
ginin Katolik kilisesi kardinal-
lerinin giydikleri cübbelerin
renginde olmasýndan kaynak-
lanýyor. Hiç de betimleyici bir
ad deðil.

Kuzey Amerika'nýn bazý böl-
gelerinin ve Quebec'in yerli ve
yaygýn kýr çiçeklerinden olan
bu çiçek halk arasýnda kýrmýzý
lobelia, kýzýl lobelia, kardinal
çiçeði gibi adlarla anýlýyor.  

Kardinal çiçeði bahçelerde
de, özellikle sulak, göletli ko-
numlarda rahatlýkla yetiþiyor.
Yayýlan bir bitki.  Yerini beðe-
nirse uzun ömürlü olabiliyor.
Botanik dilinde mýzrak tabir
edilen biçimde uzun yeþil yap-
raklarýnýn öbekleri arasýndan

yükselen dik saplarýn ucunda
20 cm uzunluðunda baþaklar
oluþturuyor kýrmýzý çiçekleri.
Baþaktaki her çiçeðin yanlara
açýlan iki üst taç yapraðý, üç
de yaygan alt taç yapraðý bu-
lunuyor ve taç yapraklarýn tü-
mü çiçeðin boru gibi uzun alt
bölümüyle birleþiyorlar. 

Bu güzelim bitki her öðesin-
de lobeline denen bir doðal
alkaloid maddeyi içeriyor. Lo-

beline yenecek olursa insan
vücuduna zararlý bir madde;
kusma, karýn aðrýsý, kalp arit-
misi yaratabiliyor. Fakat, si-
nek kuþlarý (hummingbird, co-
libri) ve kelebekler bayýlýyor
kardinal çiçeðine. Sinek kuþ-
larý koku alamazmýþ.  O ne-
denle, beslenebilmeleri parlak
çiçek renklerine kapýlmalarýy-
la gerçekleþiyor. Özellikle kýr-
mýzý renge bayýldýklarýndan
kardinal çiçeðinin rengi onlarý
cezbediyor.   

Nasýl bilebiliyorlar sinek
kuþlarýnýn kýrmýzýyý sevdiðini?
Kýrmýzý kuþ yemliklerine, kýr-
mýzý bahçe termometrelerine,
kýrmýzý giyimli bahçývanlara
ve bahçelerde bulunabilecek
diðer kýrmýzý nesnelere ilgiyle
yanaþmalarýndan.

Campanulaceae familyasýn-
da yer alan bu bitkinin çiçek-
leri, dediðimiz gibi, küçük bi-
rer çan ya da boru biçiminde.
Boru biçiminde olup en parlak
renklere haiz çiçeklerde en
çok bitki özü bulunuyor ve
bundan dolayý sinek kuþlarý
özellikle geliyor bu çiçeklere.
Pek çok böcek için de uzun
ve derin çiçeklerin içinde
dolaþmak kolay olmadýðýndan
kardinal çiçeklerinin de polen
daðýlýmý için sinek kuþlarýna
gereksinimi var.  Kuþlarýn ince

uzun ve sivri gagalarý bu iþ
için çok uygun. Oldukça yay-
gýn ve güvende olmasýna kar-
þýn bazý alanlarda çok toplan-
masý nedeniyle nadirleþmiþ
bu çiçek.  

Wikipedia bizi þöyle bil-
gilendiriyor: Kuzey Amerika'-
da bir çok yerli halk çeþitli ra-
hatsýzlýklara karþý kök çayý
üretirlermiþ kardinal çiçeðin-
den. Ayrýca, Zuni gibi bazý Ku-

zey Amerika yerlileri sinus ra-
hatsýzlýklarýna karþý solunum
yoluyla, romatizma ve þiþme-
lere karþý haricen kullanýrlar-
mýþ. Penobskot kabilesi ise
kurutulmuþ yapraklarýný tütün
yerine içerlermiþ.  Avrupalýlar
1620’li yýllarda tanýnýdýklarý bu
çiçeðe 1629 yýlýna gelindiðin-
de kardinal çiçeði adýný ver-
miþlermiþ bile. Bugün, içinde-
ki alkaloidlerden dolayý sinir
hastalýklarýna karþý ilaç üreti-
minde ya da araþtýrmalarda
yararlý olup olmayacaðý ince-
leniyormuþ.  

Bu çiçeðin sizin de aklýnýzda
önümüzdeki yazýn hayallerini
yeþerttiðini umuyoruz.
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Ý L K D E F A

Komþunun çiçeði

ÝLK DEFA...

BESTE
BARKÝ

Sinek Kuþu’nun kýrmýzýyla sýnavý...

13. sayfadan devam.

Oldukça geniþ, dümdüz, hiç de kötü sayýlmayacak asfalt bir yolla, arada
Santa Clara'ya da uðradýðýmýz için yaklaþýk 5-6 saat süren bir yolculuktan
sonra ulaþabiliyorsunuz Trinidad'a.

Santa Clara demiþken, mutlaka uðramanýz gerek. Che'nin büyük bir heyke-
li hemen altýnda da diðer silah arkadaþlarýyla birlikte anýt mezarlarý burada.
Yine ayný alanda hiç sönmeyen devrim ateþi ve Che'nin özel eþyalarý,
fotoðraflarý, kendi el yazýsýyla kaleme alýnmýþ dokümanlar ve çeþitli savaþ
materyallerinden oluþan biraz hüzün kokan bir müze var. Batista'nýn baþýnda
bulunduðu hükümet güçlerine karþý verilen mücadele sýrasýnda burada
yaþanalar savaþýn kaderini deðiþtirmiþ. Dönüþ yolunda üç gün savaþlarý diye
de anýlan meþhur Domuzlar Körfezi çýkartmasýnýn yapýldýðý bölgeyi ve bizzat
Fidel'in savaþý yönettiði, müzeye dönüþtürülmüþ karargâh binasýný ziyaret
ettik.

Bir son gece daha Havana. Gariptir, Havana'yý özlediðimizi anlýyoruz.
Artýk bu güzel ülkeyle, her renkten sýcak insanlarýyla içimizde bir burukluk

hissini yaþayarak vedalaþmanýn vakti.
Aslýnda Küba benim için yerine getirilememiþ bir sözün, kavilleþmenin,

yani bir buluþmanýn, doðrusu buluþamamanýn da ortak adresiydi. Bir yanýyla
eksik kalsa da bunu gerçekleþtirdim. 

Dönüþ yolunda uçaðýn penceresinden ufuk çizgisinde gecenin karanlýðýný
yýrtan, git gide kýzýla çalan gökyüzünü izliyorum. Gece gündüzüyle buluþuy-
or. Biraz sancýlý ama mutlu bir buluþma çünkü sonu ferah, sonu ýþýl ýþýl bir
aydýnlýk. Bense sanki uykudan yeni uyanmýþ biri gibiyim. Biraz sersem,
geride kalan 10 günün bir rüya olduðunu düþünerek zihnimi toparlamaya
çalýþýyorum. Bir yolculuk sona eriyor ama içimde kýpýrtýlar, biliyorum ki yeni
bir yolculuðun baþýndayým.       

Hayallerinizin gerçekleþmesi dileðiyle...

Rüyanýn Adý Küba

Che’nin yontusu, ‘Hasta la victoria siempre!’ / Hep zafere kadar!
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Carassuga Festivalinde 13.Yýl

33 yýldýr Mississauga kentinde
düzenlenen Carassauga Çoklu
Kültür Festivaline 13 yýldýr Türk
Kültür ve Folklor Derneði Tür-
kiye Pavilionu'nu oluþturarak ka-
týlýyor. Bu yýl Kanada'da yaþayan
70 ülke toplumlarýnýn katýldýðý
Festivalde 32 Pavilion oluþturul-
du.

Carassauga Festivali'nin mer-
kez noktasýný Hershey Centre
spor tesislerinin bulunduðu alan
oluþturdu. Sadece bu alanda de-
ðiþik kültürleri temsil eden 26
pavilion kuruldu. Türk Kültür ve
Folklor Derneði de A pavilion
olarak Hershey Centre'da Türki-
ye çadýrýný kurdu. 25 deðiþik bö-
lümde eliþi sanatlarý, hediyelik
eþyalar, ebru sanatçýlarý, çocuk
oyuncaklarý, tekstil ürünleri ve
elbiseler, þallar, yastýk ve kilim-
leri sergilenirken, konuklara Türk
çayý, Türk kahvesi, Türk meyve
sularý ve gazozlarý, simit ve lo-
kum, Türk mutfaðýndan gözleme,
su böreði ve çeþitli tatlýlar (bakla-
va, kadayýf ve þöbiyet vb...)
sunuldu; ayrýca Türkiye tanýtma

köþeleri oluþturuldu.
Hershey Centre'da kurulan or-

tak sahnede Anadolu Halkoyun-
cularý ve Murat Toy Müzik Gru-
bu da gösteri ve türküleriyle yer
aldý. Türkiye Pavilionu her yýl
çok büyük ilgi görüyor. Bu yýl
daðýtýlan Türkiye'yi tanýtan afiþ,
broþür, kitapçýklarý tamamen tü-
kendi.

Bu arada, içi ve dýþý Türk
bayraklarý, Türkiye'yi tanýtan pa-
no, afiþ ve Atatürk fotoðraflarýyla
süslenen Türkiye çadýrý, her yýl
en iyi bezeme ödüllerini alýyor.

13 yýldýr düzenlenen Türkiye'yi
tanýtma pavilionu'na ne yazýk ki
Türkiye'den Kültür ve Turizm
Bakanlýðý, Ottava Büyükelçiliði,
Toronto Baþkonsolosluðu ve
Türk Hava Yollarý'ndan herhangi
bir destek ve maddi katkýda bu-

lunulmuyor. Oysa diðer ülkelerin
pavilionlarýnda o ülkelerin kon-
solos ve elçileri 3 gün boyunca
Festivale katýlarak hem maddi
hem de manevi desteklerde bulu-
nuyorlar.

25-27 Mayýs 2018 günlerinde
gerçekleþtirilen Carassauga Fes-
tivali'ni toplam 400 bin kiþi zi-
yaret ederken, festival Kuzey
Amerika'nýn en büyük 2. Çoklu
Kültür Festivali haline geldi. Tür-
kiye çadýrýný ise 32.500 kiþi ziya-

ret etti.
Türk Kültür ve Folklor Derneði

13 yýldýr gönüllülerden ve Türk
iþyeri sahiplerinden, Toronto
Türk toplumu üyelerinden aldýk-
larý desteklerle Carassauga Festi-
vali'ne katýlmaya devam ediyor. 

Baþkan Celal Uçar TKFD'nin,

"400 bin satýlan Festival giriþ pa-
saportundaki Türkiye sayfasýnda
Atatürk'ün 'Yurtta Barýþ Dünyada
Barýþ' deyiþinin de içinde olduðu
Carassauga Festivali aracýlýðýyla
ülkesini ve atalarýný Toronto'da
tanýtmaya devam edeceði"ni söy-
ledi.

Bizim Anadolu / Toronto

Fransa Þampiyon

2018 FIFA Dünya Kupasý'nýn
þampiyonu Fransa, kupayý

FIFA Baþkaný Gianni
Infantino'dan aldý.

Rusya'da düzenlenen 2018
FIFA Dünya Kupasý'nda

Fransa, finalde Hýrvatistan'ý 4-
2'lik skorla maðlup edip

þampiyon oldu.
Maç sonunda büyük sevinç
yaþayan Fransýzlar, üçüncü
kez finale çýktýðý turnuvada
ikinci kez kupayý müzesine

götürdü.
Þampiyon Fransa kupasýný

FIFA Baþkaný Gianni
Infantino'nun elinden aldý.

Fransa Cumhurbaþkaný
Emmanuel Macron ve Rusya

Devlet Baþkaný Vladimir Putin
de törende madalyalarý verdi.
Öte yandan Fransýzlar, kupa
töreninde Hýrvat futbolculara

koridor oluþturarak aralarýndan
geçerken alkýþladý.

Teknoloji devleri
istemeseniz de sizi

yakýndan izliyor

Cep telefonunuzu elinizde
nasýl tuttuðunuza iliþkin bil-

giler, mesajlarýnýzý taranmasý,
bilgilerinizin üçüncü taraflara

ve þirketlere aktarýlmasý...
Bunlar, bazý teknoloji dev-

lerinin sitelerine ve uygula-
malarýna kaydolurken kabul

ettiðiniz þeylerden 
sadece üçü.

BBC'nin araþtýrmasý, 
gizlilik politikasý ve kullaným
koþullarýnda kullanýlan dilin

anlaþýlabilmesi için üniversite
eðitiminin gerekli olduðunu

tespit etti.
Ancak kullanýlan teknolojik dili

biraz yakýndan incelediðinizde,
verilerinizin nasýl kullanýldýðýna

iliþkin þaþýrtýcý gerçekler
gözler önüne seriliyor.

Teknoloji devleri kiþisel veri-
lerinizi nasýl toplayýp kullaný-
yor? Ýþte bunlardan bazýlarý:

Nerede olduðunuz izin verme-
seniz bile izleniyor

Çoðu uygulama, cep telefo-
nunuzun Küresel Yer

Belirleme (GPS) düzeneðini
kullanarak nerede olduðunuzu
izleme izni istiyor. Kullanýcýlar

isterlerse bu talebi ret 
edebiliyor.

Ancak izin vermeseniz de
nerede olduðunuzu 

görebiliyorlar.
Facebook sildiðiniz aramalarý

da kayýt altýnda tutuyor
Facebook size geçmiþte yap-

týðýnýz aramalarý silme
seçeneði sunuyor ve kul-

lanýcýlar bu biçimde arama
geçmiþlerinin tamamen

silindiðini sanýyor.
Ancak aramalar silinmiyor.
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Islak imzalarý göster bana, kim olduðunu
söyleyeyim sana!

Islak imza listelerini önüme sermediðin
sürece ben bu sonuçlara asla hýrlý demem!

Arkadaþlar, kardeþler, Analar, Babalar,
dedeler, neneler, köylüm, kentlim, kasabalým,
kentteki emekçim, çalýþaným ve daðdaki ço-
baným... Ve de; daha anne sütünden yeni ke-
silmiþ, kendi sorununun omuzlayamamýþ,
fakat ülke sorunu omuzlarýna yüklenmiþ 18

yaþýndaki milletvekili bebem ve tüm milletvekillerim; ben
sonuçtan AKP Genel Baþkaný gibi, memnun deðilim. Bir þey-
lerden rahatsýzým, anlaþýlacak korkusu içindeyim...

Bana (millete) ve AKP Genel baþkanýna, Ýl ve Ýlçe seçim ku-
rullarýna karþýlýklý olarak verilen ve sandýklardaki oy sonuç-
larýný belli eden ýslak imzalý listeleri gösterilmeli, çünkü biz
göstere göstere ikna olacaðýz, gizliye gizliye deðil...

Ýþte o zaman bizler sonucu Kâmil Aksoylu kardeþim gibi teb-
rik boyutuna vardýrýrýz...

Postmodern faþist Perinçek ve Gezi Halk Hareketi ruhunu
getiren Muharrem Ýnce hariç; sol ve dahi CHP yönetimi size bir
çift deðil, bin çift sözüm var... Biraz soluklanayým, sýra size de
gelecek ve dediklerime gelmediðiniz için gitmeniz gerektiðini
söyleyeceðim... Dahasý, % 40 sol tabandan deðil de, % 60
sað tabandan oy isteyen politikalarýnýzý, partiyi saðlaþtýrýp sýð-
laþtýran siyasi duruþunuzu siyaset masasýna yatýracaðým... 

Güldüþünlerim:
1- "Ayný tas ayný hamam" deme, "KHK ile Tasý hamamý iptal

edemem, tasý taraðý toplayalým" hiç deme. Teslim olmak yok.
Halife mi? Güldürme.

2- Evet, siyasi maçý kaybettin, sen futbol maçý yazýyorsun...
Yok, yok kýsa siyasi eleþtirel yazýlarýma birazdan bu sayfada...

3- Sandýklarýn tamamý açýlmadan Katar ve Azerbaycan'ýn
AKP Genel Baþkanýný tebrik etmeleri, haberleri vardý kuþkusu
yaratmýyor mu?!

4- KHK ile YSK yetkileri Anadolu Ajansýna derhal devre-
dilmelidir...

5- Ben, "MHP ancak % 3 oy alýr" diyen anket þirketlerinin bu
kadar geri zekâlý olduðunu zannetmiyorum. Çok düþündü-
rücü...

6- AKP Genel Baþkanýnýn Balkon konuþmasý gecikmiþ ko-
nuþmadýr. Bu konuþmayý erken seçim kararý aldýðý gün yap-
malýydý!!

7- Þu Saatlerde Ne Çalýnýyor!?
A- Saz... 
B- Korna... 
C- Para... 
D- Çene... 
E- Oy

8- Oyumuzu kullandýk; "Oy, oy, oyy!" diye inleyen milleti kur-
tarmak için... Sonrasý pazara gittik. Her þey ateþ pahasý...
Umut; 25 Haziran sabahý... Her þey güzel olacak...

9- Diyarbakýr'da dinledim: "Müdürüm bazý köyler sandýk iste-
medi, oylarýný 2 gün önce çuvallamýþ..." Aman dikkat yine
çuvallamayalým!

10- Islak imzalarý göster bana, kim olduðunu söyleyeyim
sana!!!!!..

TEKNOPOLÝTÝKALAR PLATFORMU

Islak Ýmzalarý Göster Bana

evesbere@mynet.com

HABERLER

ÞEVKET
ÇORBACIOÐLU

Yýllýk 80 bin dolara 10 gün
çalýþýp 4 gün izin yapacak 48 bin
kiþi aranýyor.

Yýllýk gelirleri 80 bin Kanada
dolarý (yaklaþýk 283 bin Türk
lirasý) civarýnda olmasýna karþýn
çalýþma koþullarýnýn zorluðu
nedeniyle týr þoförü açýðý had
safhaya ulaþmýþ durumda.
Kanada Kamyoncular Birliði'nin
açýklamasýna göre týr taþýmacýlýðý
sektörünün ülke genelindeki
sürücü gereksinimi 48 bin kiþiyi
buldu.

New Brunswick Ýlindeki çok
sayýda taþýmacýlýk kuruluþu zorlu
yaþam ve çalýþma koþullarý
yüzünden uzun mesafe sürücüsü
bulamamaktan yakýnýyor.

Dolgun olan ve her geçen gün
artan ücretler de bu soruna bir
çare olamýyor. Ýþe yeni baþlayan
bir týr sürücüsü yýllýk ortalama 80
bin Kanada dolarý kazanýyor. Bu
ücret bazý yerlerde 100 bin dolara
(354 bin Türk lirasý) kadar yük-
seliyor.

Atlantik Ýlleri Kamyoncular
Derneði tarafýndan da doðrulanan
TIR sürücüsü gereksinimi için
New Brunswick hükümeti göç-
men sürücü programý baþlattý.
2015-2017 yýllarýný kapsayan
dönemde yabancý ülkelerden 390
sürücünün Ýlde iþe baþlatýldýðý
Atlantik Göçmenlik Pilot
Projesi'yle Ýngiltere, Bulgaristan,
Polonya, Ukrayna ve Güney
Afrika'dan sürücüler iþe alýndý.

Proje yetkilisi Robert Trites,
programda yaþadýklarý en büyük

sorunun sürücülerin oturum izin-
lerini aldýktan sonra Ontario'ya
ya da batý illerine gitmeleri
olduðunu ifade etti. Trites,
sürücülerin genellikle 10-12 gün
aralýksýz çalýþtýklarýný, ardýndan
da 3-4 gün dinlendiklerini
belirterek, "Koþullar açýsýndan
gerçekten çekici bir alan deðil.
Ýnsanlar bu kadar uzun süre
evlerinden uzak kalmak istemiy-
or" dedi.

Kanada Kamyoncular Birliði
ülkede 2024 yýlýna kadar
karþýlanmasý gereken týr sürücüsü
gereksiniminin 48 bin olduðunu
açýkladý.

New Brunswick'te þirketi bulu-
nan Al Whittaker ise þunlarý kay-
detti:

"Sorunun ne kadar önemli
olduðunu anlatamýyoruz. Ýnsan-
larýn satýn aldýklarý her þey, ama
her þey kamyonla geliyor. 30
yýldýr bu iþi yapýyoruz ve yeni
eleman bulmamýz çok zor. Þu an
sahip olduðumuz en iyi sürücü 74

yaþýnda ve her hafta maksimum
saat çalýþýyor. Baþka bir
sürücümüz 72 ve bir diðeri 64
yaþýnda. Sadece bu gece Ýl gene-
line 81 ayrý yükümüz var ama
sürücü yok."

Kanada Ulaþtýrma Eðitim
Merkezleri kurucusu John
Beaudry, týr sürücüsü ücret-
lerinde yýlda yaklaþýk yüzde 10
artýþ olduðunu bildirdi. Uzun
mesafe sürücülerinin iþe
baþladýklarý ilk yýldan sonra yýlda
100 bin dolar kazanabildiðini
ancak bu parayla bile talebi
karþýlamak için yeterli sürücü-
lerinin olmadýðýný söyleyen
Beaudry, "Kamyonlar park
halinde" ifadesini kullandý.

TIR þoförlüðünün gençler ve
bekârlar için ilk aþamada cazip
geldiðini, hem iyi para kazanýp
hem de farklý yerler gördüklerini
anlatan Beaudry, "Ancak zaman-
la aile kuran insanlar için
koþullar zorlaþýyor" diye konuþ-
tu.

80 bin dolara TIR
sürücüsü bulunamýyor
Bizim Anadolu / Montreal
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Montreal’in ortasýnda 42 yýldan be-
ri hizmet gören saygýn bir lokanta
var; l’Autre Saison. Türkçesi ‘Öteki
Mevsim’...

Baþýnda da iki önemli ad, biri Türk,
biri Kebekli, kendi deyiþiyle Fransýz
Kanadalý...

Kâzým Tural çok genç yaþlarda Ýs-
tanbul Galata Kulesi lokantasýnda,
Tarabya, Hilton gibi otellerde, daha
sonra Ýsviçre’de, bazý tatil gemile-
rinde çalýþmýþ, dünyanýn önemli ah-
çýlýk ödüllerine layýk görülmüþ titiz
bir ahçýbaþý.

Alain Boucher de lisede görmüþ
olduðu ahçýlýk derslerinden sonra
çok genç yaþlarda mesleðe baþlamýþ
ve mesleðine aþýk yine titiz bir ahçý-
baþý.

Bu iki titiz kiþinin yollarý Montre-
al’de Queen Elizabeth Oteli’nde ke-
siþmiþ...

Ve o kesiþme 42 yýldan fazladýr

sürüyor.
Bu kýrk iki yýldan fazla süren bera-

berliði l’Autre Saison Lokantasý’nýn
Ahçýbaþýsý Alain Boucher’den dinle-
yelim dedik.

Alain Boucher lisede meslek eðiti-
mini gördükten sonra kendini Queen
Elizabeth Oteli’nde bulmuþ.

Þimdi olduðu gibi o zaman da
Queen Elizabeth Montreal’in en say-
gýn otellerinden biri.

O zamanlar Kanada dolarý deðerli
olduðu için Avrupa’dan önemli ahçý-
baþýlarý þanslarýný Kanada’da dener-
lermiþ. Dolayýsýyla Montreal’de Av-

rupa’dan, özellikle Fransa’dan gelen
ahçýbaþýlarýyla çalýþma olanaðý bul-
muþ Ahçýbaþý Alain. 

“Zor zamanlardý” diyor Alain
Boucher, “Mutfakta her þey yapar-
dým. Öðlen sýralarýnda gelir akþam iþ
ne zaman biterse, saat 23.00 gibi eve
dönerdim. Belirli bir bölümde kal-
mazdým. Nerede eksik bir adam varsa
onun yerine bakardým. Ýþi öðrenmek
ve iyi öðrenmek zorundaydým. Ama-
cým para yapmak deðil, meslek öð-
renmekti. Dolayýsýyla bulaþýkçý ben-
den daha iyi para kazanýrdý.”

Alain’e bir gün þefi ‘senin burada
öðrenecek bir þeyin kalmadý, burada

kalmak için çok gençsin’ demiþ, o da
tasý taraðý toplayýp önünü açacak
baþka yerler aramaya baþlamýþ. 

Dönemin üç önemli lokantalarýn-
dan biri olan Eski-Montreal’deki
‘Saint-Amable Lokantasý’na girmiþ.
Dönemin diðer önemli lokantalarýn-
dan biri ‘Les Halles’ diðeri ise
‘Bardet’.

Orada çok önemli þeflerle çalýþtým
diyor Alain Boucher. Sonra Air Fran-
ce’ta yer bulmuþ kendisine, Méri-
dien’de... 

Pek öðrenecek bir þeyi kalmamýþ
ancak çok genç olduðu için daha ileri
gitme olanaðý da yok. “Önemli bir
yerlerde olabilmek için en azýndan
bir on yýl beklemem gerekiyordu” di-
yen Alain þöyle sürdürüyor sözünü:
“Dolayýsýyla iki seçenek vardý önüm-
de; ya öðrenime geri dönecektim ya
da küçük bir þeyler açýp baþlayacak-
tým. Seçimim bir yer açmak oldu.”

Queen Elizabeth’ten tanýdýðý Kâ-
zým ile birlikte Mansfield üzerinde
küçük, 22 kiþilik bir sandöviç lokan-
tasý açmaya karar vermiþler. Herkes
5000’er dolar koymuþ ve, hatta
Alain’in yeterli parasý olmadýðý için
kýz arkadaþýndan 2000 dolar almýþ ve
iþe öyle baþlamýþlar.

“Oturulacak yeri yoktu lokanta-
nýn” diyor Alain Boucher; “Sabah
10.30 gibi kuyruk baþlar öðleden
sonra saat 4.00’e kadar sürerdi. Ýn-
sanlar ayakta, merdiven basamakla-
rýnda sandöviçlerini, salatalarýný
yerlerdi. Çok iyi çalýþýyordu.”

“Daha sonra Crescent üzerinde
açtýk ve 42 yýldýr buradayýz” diye de-
vam ediyor Ahçýbaþý Alain.

Bir süre iki arkadaþ birlikte mut-
fakta çalýþýrken, sonradan görev bö-
lümü yapmýþlar, þimdilerde dýþarý iþ-
leriyle daha çok Kâzým ilgilenirken
Alain mutfakla ilgilenmeye baþlamýþ.

Biraz mutfaktan söz edelim dedik
ve Ahçýbaþý Alain Usta’dan nasýl iþ-
lediðini sorduk.

Et, tavuk, balýk gibi ürünleri an-
laþmýþ olduklarý saðlayýcýlarýnýn iþ-
yerine getirdiðini belirten Alain Usta,
ancak sebzeleri kendisinin gidip pa-
zardan elleriyle seçtiðini söylüyor.
Her gün deðiþik sebze seçmeye dik-
kat ettiðinin altýný çizen Alain Usta,
“bazý müþterilerimiz var ve her gün
yemeklerini bizde yerler ve onlar için
her zaman ayný þeyi sunamam, de-
ðiþik þeyler vermem gerek. Belki ör-

neðin brokoli çok iyi, tazedir, ancak
onu diyelim akþama baþka müþteri-
lere verirken, diðer müþterime belki
kuþkonmaz vermem gerekir. Her gün
mutlaka özel bir þeyler hazýrlarým...”

Dünya mutfaðýný deneyip deneme-
diðini sorduðumuz Alain Usta, altý
yýl boyunca de la Montagne sokaðýn-
da Ýtalyan mutfaðý sunan lokantasý
olduðunu söylüyor. Arada bir baþka
mutfaklardan da denemeler yaptýðýný
ancak örneðin tam olarak Çin mutfa-
ðý olmasa da bir sentez olarak sundu-
ðunu belirtiyor. 

Zaman zaman Orta Amerika’dan
sebzeleri de yemeklerinde kullan-
dýðýna iþaret eden Alain Usta,
“elbette bunlar tabakta bir çeþni gi-
bi, ama yine de yemeðe baþka güzel
bir tat veriyor. Denemekten çekinmi-
yorum. Ama bilerek deniyorum...”

Sizce dünyadaki hangi mutfak en
iyi mutfaktýr diye sorumuza þöyle ya-
nýt veriyor Montreal’in ünlü lokanta-
sý l’Autre Saison’un Ahçýbaþýsý Alain
Usta: “Tüm dünya mutfaklarý iyidir
bana göre. Ancak bence Fransýz mut-
faðý en önemli, en önde gelen mutfak-
týr. Üç yýldýzlý tanýnmýþ Ahçýbaþlarý
hep Fransýzlardan çýkmýþtýr. Elbette,
çok önemli, çok iyi Ýtalyan, Çin lo-
kantalarý vardýr, ancak en saygýn,
önemli mutfak Fransýz mutfaðýdýr
bence. Sadece önemli deðil, ayný za-
manda zor, karýþýk, türlü aþamalarý,
hazýrlanmasý zaman alan karýþýmlarý
olan bir mutfaktýr Fransýz mutfaðý.”

Arkasý 21. sayfada.

ÖMER F. ÖZEN

42 yýllýk sýký sýkýya bir dostluk: 
L’Autre Saison ve Alain ve Kâzým...

Alain ve Kâzým Ustalar 42 yýl önce olduðu gibi iþlerinin baþýnda en iyi hizmeti vermeye devam ediyorlar.

Alain Usta mutfaðýnda. 

Alain ve Kâzým Ustalar birlikteliklerinin 42. yýlýný kutluyorlar.

Kýrk yýl önceki bir aðýz tadý yazýsý...



The Montreal Turkish Film
Festival which held May 25-27,
celebrated its 10th anniversary
this year.

At the Opening Gala, honour
plaques and certificates were
awarded to sponsors and volun-
teers who have worked hard for
ten years.

In his speech Mr. Ömer F.
Özen, the President of the MTFF,
thanked those who worked hard
and said these: "As we have not
found enough support despite our
efforts constantly, we have decid-
ed to stop this wonderful event at
its 10th edition."

As for Mr. Ali Ihtiyar, the vice-
president and the artistic director,
for his part, underlined these:
"this kind of festival, for which
we made a lot of effort, can not
stand without institutional sup-
port. And with great regret, we
had take this decision (to end)."

During the 10th Montreal
Turkish Film Festival, the cinema
lovers were able to see a total of
twenty-two films, including doc-
umentaries, short films and fea-
ture films.

For the opening film THE
GUEST of Andaç Haznedaroðlu
was screening, in which the
director highlights the problems
of Syrian refugees. Among the
others, we could see documen-
tary movies and short movies like
A STORY WITH MUSIC, HID-
DEN HEAVEN, ÜSTAD-I MIH,
RONALDO, TOPRAK, THE
ALL SEEING BLIND, and THE
LAST BEDRETTINIS.

Aside from that, Montreal
movie-goers also saw the films
like Kývanç Sezer's "My Father's
Wings" and Fikret Reyhan's
"Yellow Heat". 

While the Best Film Award was
going to Andaç Haznedaroðlu's

"The Guest", Jale Ýncekol's "A
Story with Music" received the
Best Documentary Award and the
film "Ronaldo" of Recep Bozgöz
was awarded to Best Short Film.

The last prize was the Jury's
Special Grand Prix.

The Jury of the 10th Montreal
Turkish Film Festival, which was
composed by Denys Desjardins,
Jonathan Lemieux and Selahattin
Yýldýz, selected the film "Sarý
Sýcak / Yellow Heat" of Fikret
Reyhan for the Special Grand
Prix. 

Director Andaç Haznedaroðlu
of the movie "The Guest"
expressed her feelings about the
prize as follows:

"Our film 'The Guest' continues
to be the voice of Syrian
refugees. On behalf of my team,
we are proud to be represented
and to receive the award at the
Montreal Turkish Film Festival.
We thank the festival team and
the jury."

Jale Ýncekol, the director of the
documentary "A Story with
Music", shared her feelings for
the Best Documentary Award and
continued as follows:

"A Story With Music" is a
movie about a person who can
recreate the world alone. A music
teacher from Ýzmir founds an
orchestra with about 40 children
from the village at a school in a
rural area of Varto district in Muþ
province. Children play violin,
guitar, piano, and sing in Turkish,
Kurdish and English. When I first
heard this story, it fascinated me.
And I thought it would be hope
for a lot of people. On the other
side of the world, in Canada, it
received the Best Documentary
Film Award at the Montreal
Turkish Film Festival. This is a
very significant and special prize
for me. I want to thank everyone
who worked hard at the Festival."

Recep Bozgöz, the director of
the film "Ronaldo" who won the
Best Short Film Award, remarked
that he had directed the film with
a good team, and thanked the
Jury and the Festival.

On the other hand, Fikret
Reyhan, director of the film
"Yellow Heat" who is awarded
the Jury's Special Grand Prix,
thanked them saying:

"Being part of the Montreal
Turkish Film Festival, which has
an important mission in Canada
to promote Turkish cinema, has
been very valuable to us.

I would like to express my grat-
itude to the Jury, which deserves
us to the Special Grand Prix, and
to all those who contributed to
the realization of this significant
festival. Many decades I hope!.."

In the Opening Gala, the guests
of honour as Mr. Deniz Barkan
Umruk, the Consul General of
Turkey in Montreal, Mrs.
Madeleine Sultan, the Political
Attaché of the Ministry of Higher
Education of Quebec, Mrs.
Rabiye Þeþen, the President of
the Turkish Women's Association

of Montreal, Mr. Yýlmaz Ekinci,
the President of the Turkish
Community Centre of Montreal
as well as the Montreal film com-
munity and a large crowd of
movie-goers where presented.

The movies lovers who heard
that the Festival should stop at its
tenth edition, expressed their
great sadness saying that this was
the only way to discover Turkish
cinema and Turkish culture and
they looked forward to each year
the month May to see what's
new...
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Bizim Anadolu / Montreal

C I N E M A

Best Film Award to 'The  Guest'

TEÞEKKÜR!

10. Montreal Türk Filmleri Festivali’nin 
gerçekleþtirilmesinde önemli emekleri 

bulunan baþta Sanat Yönetmenimiz 
Ali Ýhtiyar olmak üzere, Gala Sorumlusu Hatice

Erdoðmuþ-Saðýr, Basýn-Ýletiþim Sorumlusu Duygu
Özmekik, Yasemin Esen, Baþak Büyükçelen,

Christopher Murtagh, Alper Tunga Oðuz, Burçin
Moralý, Selin H. Akbaþ, Baþak Kýlýç, Özdemlir

Ergin ve adlarýný anýmsayamadýðýmýz 
-bizi baðýþlayacaklarýný umuyoruz- 

tüm diðer dostlarýmýza gönül dolusu teþekkürlerimizi
sunuyoruz.

Ayrýca deðerli destekleri için katkýda bulanan
Montreal Türk Kadýnlar Derneði, Café Gitana,

Restaurant l'Autre Saison, Pâtisserie Efes,
l'Imprimerie le Groupe 4, Restaurant Mirazu, la

Pâtisserie Istanbul, Bizim Anadolu Gazetesi,
Ataoðul Ailesi, Str Wholesale Poultry-&-Meat,

Zone Santé/Health Zone, Restaurant Antep
Kebap, Rénovation Montreal I&N Inc., Diþ

Hekimi Dr. Mehmet Kocabaþ, Metin-Zerin Tanýr
ve Tülin Yurtçu’ya teþekkürlerimizi sunuyoruz, 

Montreal Türk Filmleri Festivali
Festival des films turcs de Montréal

Montreal Turkish Film Festival
Ömer F. Özen , Ali Ýhtiyar and the members of Jury.
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EKÝN / YAZIN / SANAT

Adý Sinem Kara. Ýzmirli bir
anne ve Manisalý babanýn
1990'da Montreal'de doðmuþ

bir kýzý.
Aile 1986-1988 dönemindeki yo-

ðun Türk akýmýnda gelenlerden.  Ba-
ba çeþitli yerlerde pizza lokantasý ça-
lýþtýrmýþ, Sinem durduðu yerde dur-
mamýþ. Küçük yaþlarda kafasýna
koyduðu þeyi yapmak istemiþ ve ti-
yatro okumuþ. Seçmelerde okula 400
kiþi üzerinden ancak 12 kiþi alýndýðý
için, aile, 'nasýl olsa kazanamaz' diye
düþünüp 'hadi katýl da boyunun öl-
çüsünü al' demiþler ('boyunun ölçü-
sünü al' deyimi bizimdir, ;) ). O da
katýlmýþ ve, 'sürpriiz!' seçilmiþ. Ehh,
aileye de kabul etmek düþmüþ. Böy-
lece Sinem okullu olmuþ.

Çocukluðundan beri çevresini, ar-
kadaþlarýný güldüren Sinem 2014 yý-
lýnda okulu bitirmiþ, bitirmiþ ama,
'hah, sen okulu bitirdin gel hemen
baþ rol oyna' dememiþler kendisine
elbette.  O yýlmamýþ çabalamýþ, kýsa
dönemde dizilerde filmlerde tiyatro-
larda görünmeye baþlamýþ.

Oynadýðý bazý filmler; Les Simone
(teve dizisi), Là où Attila Passe, Eye
On Juliet... Deux mondes... vb., vb...

Sinem Kara film ve tiyatro oyun-
larýnýn dýþýnda Stand-up denilen tek
kiþilik gösterilere çýkmaya baþlamýþ.

Tek kiþilik gösteriler kolay deðil-
dir. Metnini kendin yazar, kendin
sahneye koyar, kendin oynarsýn... Ve
Kebek gösteri dünyasýnda kendine
yer yapmaya baþlamýþ Sinem Kara.

Ben kendisine rastladýðýmda kýþtan
bahara çýkarken Montreal'in tanýnmýþ
kafe-barlarýndan Gitana'da gösteri
yapýyordu diðer sanatçý arkadaþlarýy-
la. Türk kökenli olduðunu duyunca
kendisini tanýmak istedim. 

Ýþte anlattýklarý: "Montreal Nord'ta
büyüdüm. Babamýn restoraný vardý,
Montreal dýþýna taþýndýk bir ara. Ti-
yatro okudum. Ailem daha çok daha
farklý bir eðitim istiyordu benim için
ancak yine de tiyatro okudum. O
anlamda ailem beni pek zorlamadý.
Ben 7 yaþýndan beri kafama koymuþ-
tum oyuncu olmak istiyordum. Anne-
me babama bunu hep söylüyordum.
Oyunculuk benim çocukluk hayalim-
di, Stand-up sonradan geldi. Çev-
remde insanlarý güldürürdüm. Okul-
dan çýktýktan sonra öyle hemen iþ bu-
lamýyorsun, iþ yok. Stand-up'ý kendin
yazýyor, kendin iþliyorsun, kendin
üretiyorsun. O yüzden bu bana biraz
b planý gibi geldi."

- Kökenin deðiþik olduðu için gös-
teri dünyasýnda sana nasýl baktýlar?

- Aslýnda bu alanda çok sanatçý ol-
duðu için pek deðiþik bakmadýlar.
Tam tersi, bir zenginlik olarak görü-
yorlar. Ben örneðin geçen yýl bir
genç kanalý olan Vrak TV'de program
yaptým. Ve Türk, göçmen arýyorlardý,
deðiþik bir yüz olsun diye. Herkes
beyaz olmasýn diye. Ve Stand-up
yaptýðým için oraya girmeye daha
çok þansým oldu. Ben de zenginlik
olarak görüyorum.

Elbette, oyuncu seçmelerinde, dizi-
lerde ya da filmlerde genelde pek öy-
le ilk rolleri vermiyorlar, oyuncu pro-

filim uymuyor diye, genelde rollerim
hep göçmen rolleri oluyor.

- Peki, herhangi bir biçimde sek-
törde kökenin deðiþik olduðu için,
burada doðmuþ olsan bile, bir
ayrýmcýlýk duyumsadýn mý, neden
bana hep bu rolleri veriyorlar diye?

- Her rol benim için önemli, rol
ayýrmýyorum. Zaten sektörde iþ ol-
madýðý için ne gelirse kabul etmek
zorunda kalýyorsun. Dizi ya da sine-
mada göçmen, Arap rolü olduðunda
hemen beni arýyorlar. Ama örneðin
Müslümanlarý, Türkleri küçük dü-
þürecek bir rol olmuþ olsa, elbette ki
kabul etmem. Ama böyle bir þey
olmuyor zaten.

- Böyle bir alanda bir þeyleri ba-
þardým diyebilir misin?

- Elbette, stand-up'larýmý ben yazý-
yorum. Birçok aþamayý ben tek baþý-
ma daha hýzlý çýktým, kendime bu
alanda yer edindim diyebilirim.

- Konularýný seçerken nelere dik-
kat ediyorsun? Þu konularý seçer-
sem daha çabuk kabul edilebilirim
gibi bir yönelime girdin mi?

- Ýlk zamanlar genelde kendi kö-
kenlerimden seçtim tabii, o konularý
daha iyi bildiðim için. Ya da göçmen
psikolojisi olarak baþka yerlerden ge-
lenlerin sorunlarýný dile getirdim. Bu
akþam örneðin þeyden bahsettim;
Türkiye'de diþçiye gittiðimizden fa-
lan... Çünkü insanlar duymadýklarý,
bilmedikleri þeyleri daha ilginç bu-
luyorlar. Ama zorlanarak deðil, ben
okuldayken de Türkiye'yi tanýtmak
için börek þu bu götürürdüm arka-
daþlarýma, severek yapýyorum yani...
Türkiye'den ya da kültürümden bah-
sediyorum.  Ama þuna dikkat ediyo-
rum; bazan Türk ya da Müslüman
kültüründen gülmece çýkarýyorum,
ama onun yanýnda Kebek, Kanada
kültüründen de çýkarýyorum bir den-
ge bulabilmek için.

Bunlara dikkat ediyorum, örneðin
Mustang filmi beni çok rahatsýz et-
miþti; sanki Türkiye'de hep böyle
kýzlarý erken yaþta evlendiriyorlar gi-
bi bir önyargý oluþuyor. O kültürü kü-
çümsemeye baþlýyorlar. Bunlara

dikkat ediyorum ben gösterilerimde.
- Peki seçtiðin konularý neye göre

seçiyorsun? Örneðin senden önce
sahneye çýkan üç sanatçý da aðýrlýk-
lý olarak cinsellikten söz etti. Nedir
bu sence, bir suya sabuna dokun-
madan insanlarý güldürmek mi,
kendi toplumundaki sorunlarý göz-
ler önüne sermek mi? Sen nasýl
görüyorsun? Senden önceki üç
sanatçý da aðýrlýklý olarak cinsellik-
ten söz etti. Bir tek sen deðiþik bir
konudan söz ettin.

- Aslýnda pek o kadar deðil. Ama
Televizyonlardaki gösterilerde daha
çok çeþitli konular iþleniyor. Ama bu

bir gösteri sektörü. Genelde bu tür
gösterilere gelenlerin profili belli
oluyor ve onlar da bu tür þakalar isti-
yor. Dolayýsýyla sanatçý da o konula-
ra daha çok eðiliyor. Ama son
zamanlarda, özellikle Gilbert Lauzon
olayýndan sonra daha çok dikkat edi-
liyor. Ýnsanlarý rencide etmeyecek
konularý seçmeye dikkat ediyorlar.

- Türk toplumunda, çevrende na-
sýl karþýlandýn ya da karþýlanýyor-
sun? Çünkü sen bir anlamda kendi
toplumunun içinden çýkmýþ genel
toplum içinde yer edinmiþ birisin?
Nasýl görünüyorsun kendi arkadaþ-
larýn arasýnda?

- Kendi yaþýtlarým arasýnda bir so-
run yok. Zaten onlar küçüklüðümden
beri beni tanýyorlar. Ne yaptýðýmý bi-
liyorlar. Ama zaten Türk toplumu be-
nim yaptýðým gösterileri izlemeye de
gelmiyor. 

- Geleceðini nasýl görüyorsun?
- Ben kendime güveniyorum, bir

þeyler yaptýðýma inanýyorum. Ama
sektörde çok rekabet var. Kendime
beþ yýllýk bir süre veriyorum. Eðer
istediðim gibi gitmezse belki öðreni-
me geri dönüp baþka alanda kendime
bir yer bulmaya çalýþýyorum. Ama
þimdilik deneyeceðim. Kendime gü-
venim tam.

- Son olarak burada yetiþen genç-
liðe bir iletin olabilir mi? Ýlle de gös-
teri alanýnda deðil, genel olarak...

- Ben gençlerden çok, ailelere yö-
nelik bir þeyler söylemek isterim.
Çünkü çocuklarý sanki yabancý ola-
cakmýþ gibi, onlarý tutuyorlar, engel-
liyorlar. O tür þeyler, ne meslek olur-
sa olsun mutsuzluk yaratýyor. Çocuk-
larý biraz býrakmak gerekiyor. Ne
olursa olsun, sen ona sevgi ve ilgi
gösterdikten sonra hiçbir zaman hata
yapmaz dýþarýda. Hangi meslek olur-
sa olsun, iyi eðitildiyse, baský görme-
diyse, her yerde kendini kurtarýr.
Çünkü çok hep Türk kalacak, Türk
kalacak diye bir yaklaþýmýmýz var.
Ama burada Türk kalmak imkânsýz.
Türk olarak da kalabilirsin, ama bir
denge bulmak lazým. 

Sinem Kara genç ve umut veren bir
yetenek. Ve Kebek geniþ toplumu
içinde hem de gösteri dünyasýnda
kendine yer bulmuþ kararlý adýmlarla
ilerliyor. Yolu açýk olsun diyoruz.

Ki, kimbilir, belki Türkiye gösteri
dünyasý da Sinem Kara'nýn ayrýmýna
varýr, burada ya da orada layýk
olduðu yerlere gelir... 

Kebek sahnelerinde bir Türk: Sinem Kara

Genç oyuncu Sinem Kara Kanada Kebek ortamýnda kendine yer arýyor... Fotoðraf: Bizim Anadolu

19. sayfadan devam.
Tutku ve sabrýn da iyi bir Ahçý-

baþýnda olmasý gerektiðine inanan
Alain Usta, bazý yemek tarifleri ve
karýþýmlarý isteyenlere verdiðini, an-
cak insanlarýn ‘bize bunlarý veriyor
ancak en önemlilerini kendisine sak-
lýyor’ diye tepki aldýðýný belirtiyor.
Þimdi pek bir gizlilik yok diyor Alain
Usta, “girin internete, istediðiniz ye-
mek tarifini alýp yapabilirsiniz.
Ancak sorun orada deðil, örneðin
her þey vardýr, ancak bazýlarý dene-
yimle ya da kendisinin bile açýklaya-
mayacaðý bir olguyla ayný malzeme
ve tariften ayný tatý ortaya koyama-
yabilirsiniz” diye devam ediyor.

En az 20 yýldýr soðan çorbasý yap-
madýðýný belirten Alain Usta, sürekli
kendisinden istenince bir gün yap-
maya yeniden baþladýðýný söylüyor.
Özellikle Amerikalýlarýn istediðini
söyleyen Alain Usta, çorbanýn hazýr-
lanýþýnýn çok zahmetli ve bir o kadar
da lezzetli ve besleyici olduðunu,
buzdolabýnda kaldýkça daha da
lezzetli olduðunun altýný çiziyor.

Hiç kimsenin iyi bir ahçý olarak
doðmadýðýný çalýþma ve deneyimler-

le bunun kazanýldýðýný belirtirken,
geleneksel ahçýlýðýn da artýk yittiðini
eklemeden edemiyor:

“Örneðin Fransa’da bile, elbette
önemli lokantalar hâlâ var, ancak
genel olarak geleneksel Fransýz mut-
faðý da kaybolmaya yüz tutmuþ
durumda. Buraya gelen Fransýzlar
yemeklerimizi yedikten sonra ‘biz
Fransa’da bile bu kadar güzel yemek
yiyemiyoruz’ diyorlar. Þimdi her þey
artýk konfeksiyon usulu. Her þey fab-
rikada hazýrlanýyor, poþeti açýyorlar,
biraz ýsýtýp içine yine fabrikada ha-
zýrlanmýþ sosunu falan koyuyorlar,
iþte sana tavuk ya da baþka bir
þey...”

Sonra bir deneyimini anlatýyor
Alain Usta:

“Bir defasýnda 40 kiþi için masa
hazýrladým bir ay boyunca. Fransa’-
nýn Þampanya bölgesinden bir þarap
satýcýsýydý. 

40 büyük lokantanýn ahçýbaþýný da-
vet etmiþti, bunlar arasýnda Ritz
Carlton, Queen Elizabeth, Les Halles
gibi otel ve ünlü lokantalarýn þefleri
vardý.

3 yardýmcým vardý. Her gün ayrý

yemek hazýrlýyorduk. Bezeme yapý-
yorduk polaroid ile fotoðraflarýný
çekiyorduk. Bir ay boyunca hazýr-
ladýk. Son üç gün hiç uyumadým. En
büyükler için hazýrladýk. Salona gir-
diðimde herkes ayaða kalkýp al-
kýþladý beni. 

ABD Baþkanýna basit bir hambur-
ger hazýrlasam, hiçbir þey demez,
hoþnut olur. Ama tanýnmýþ önemli
þeflere hazýrlamak hem stresliydi
hem de onur verici… Benim için çok
önemli bir deneyimdi.

Ben zamanýnda Kraliçe Elizabeth
için yemek hazýrlayan ekibin için de
oldum Queen Elizabeth otelinde. Ba-
ba Trudeau davet etmiþti. 200-250
kiþilik ekibin içindeydim. O zaman
bile pek stresli deðildi. Ama bu 40
kiþi için hazýrlamak çok daha fazla
stresliydi.”

42. yýlýnda l’Autre Saison Lokanta-
sý’nda Kâzým ve Alain Ustalar
hizmete devam ediyorlar...

Restaurant L’Autre Saison
2137, rue Crescent, 
Montreal, QC H3G 2C1
Telefon: (514) 845-0058

42 yýllýk sýký sýkýya bir dostluk: 
L’Autre Saison ve Alain ve Kâzým...

ÖMER F. ÖZEN



Continued from the Page 6th
I kept repeating this to myself

because I had to hear again and
again that it was all over, none of
it was true.

I caught my breath, and dialed
the Vancouver Office number
back. I waited for the answering
service to guide me through their
phone system.

I reached a wonderful woman
who assured me everything was
ok and that the CIC would never
call and tell someone about
police showing at their door.
What? The scammers say that???

Turns out the CIC Vancouver
Office receives 50-60 calls a day
from people like me, who mana-
ge to call them back, speak to
someone, and find out it's all a
very well-thought out, well-orga-
nised and well-executed scam.

No doubt a newcomer, some-

one who doesn't know the Cana-
dian system, someone with lan-
guage barrier, cultural differen-
ces or fear of going back to their
birth country, could totally belie-
ve these scums of the Earth, who
have no shame in preying on the
fears of immigrants and refugees.

As relieved I was, I wasn't
done.

I called my cell phone provider
and demanded to find out the
actual number of the incoming
call, so I could report this inci-
dent to the police.

Guess what? The incoming call
shown on my cell matched the
number my cell phone provider
saw in their records. It meant the-
se scammers are professionals
and their operation is much big-
ger than I hoped it was. This was-
n't some loser who used software
to fake the number I see on my
phone. These people were good
enough to hack into either the
network system of my cell phone
provider or the network of the
Vancouver Office.

Either way, how did they have
so much information on me?
That I was a citizen? That I had
applied for permanent residency
from Vancouver? That I lived in
Montreal?

I fear many more new Cana-
dian residents received the same
scam call by the time I finished
writing this up. And I fear not
everyone was as lucky as me...

Baþak Büyükçelen 
Storyteller, Film Enthusiast, 
Photographer, IT Manager, 
Relationship Manager, 
Networker, Blogger
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MONTRÉAL: 
1- Marché Ýstanbul, 

8780 Blv. St.Laurent / Crémazie,
2- Patisserie Efes, 

689, St-Roch / Champagneur, 
3- CCTC / Baþkonsolosluk

1134 Ste. Catherine O. bür. 506
4- Café Gitana 

2080-A, St-Denis
5- Kalithea Kýraathanesi
760, Ogilvy / Parc Extention

6- Pizza Anatolia
1444A, rue Saint-Mathieu

7- Avesta Resto-Café
2077, Ste-Catherine Ouest
8- Türk Kültür Merkezi

3783, Villeray
9- Salon Gold Scissors

698, St. Roch/Champagneur
10- Patisserie Çiçek

3656, Fleury Est, Mtl-Nord 
11- Boulangerie Turquoise
3662, Fleury Est, Mtl-Nord 

12- Coiffure Erdem
761, rue Jean-Talon Ouest

13- Antep Kebap
1626, de Maisonneuve Ouest

14- Kebap Express
5567 A, Côte-des-neiges

15- Restaurant TGV
10223, boul. Pie IX
16- Café Bistro 42

5087, Charleroi, Mtl-Nord
17- Zeyna/

Salon de Beauté & Hamam
4983, rue Charleroi, Mtl-Nord

18- Salon Alim Barbier
4434, rue de Castille, Mtl-Nord

LAVAL
Salon Gazi

4780 boul. Samson, Chomedey
TORONTO:

1 - Marché Ýstanbul, 
3220 Dufferin #10A York Dale
2 - Kanada Türk Dernekleri

Federasyon Merkezi
1170 Sheppard Ave.west, # 15

3 - Ý. Cintosun Hukuk Bürosu
145, Finch Ave.West

4 - Metropolitan Toronto
Reference Library

789 Yonge Street
5- New Era Pharmacie

2160 Danforth Ave. 
6- Pizza Pide

949 Gerrard St. East
7 - Ýpek Mobilya

1179 Finch Ave. West, #13
8- Diþ Dr. Ali Ghassemi
54 Finch Ave. W. Toronto

9 - Baboþ Restaurant
2216, Eglinton Ave. West

10 - Mr Pide
800 Danforth Ave.

11 - Angora Auto Sale
20, Sheffield St. Nort York

12- Eren’s Hair Salon
893 Wilsonh Ave.

13 - Mustafa Turkish Pizza
866 Wilson Ave.

14 - Sofra Istanbul
3330 Steels  Ave. West. unit 10

15- Diþ Dr. Ayla Cintosun
4815, Leslie St.

16 - Art Square Gallery&Cafe
334 Dundas St. West 

17- Diþ Dr. Ümit Terzioðlu
2901 Bayview Ave. Bayview

Village Shopping Center, # 210
18- Finch Shoe Sales&Repairs

845 Danforth Ave.
19- Chef 47

879 Wilson Ave.
20- Sultan Travel

598 Queensway
21- Canadian Turkish Islamic

Centre - Pape Camisi
336 Pape Ave.

22- Accurate Accounting
450 Wilson Ave. Unit 2

23- Kebap Time
6255 Bathurst Street

24- Mavi Travel
6075 Yonge St.2.Floor

25 - Shirin Döner
1880 Eglinton Ave. E.

26-  Yýldýz Cafe
2915-A dufferin ST. 2.Kat

27- Baþkonsolosluk
10 Lower Spadina, #300

28- Dr. R.Nejat
Sezer&Associates
1273 Brodway Ave.

29- Nuri Sansarlýoðlu
754 Wilson Ave.

30- O&B Motor ltd.
1100 Finch Av.West
31- Narin Pastry

881, Wilson Avenue
32- ATS -Academy Travel
951 Wilson Avenue, Unit 26

33- Bolos Accounting
951 Wilson Avenue, Unit 17

34- Hitit Galery
107 Scollard Street

35- Istanbul Kebap
2762 Keele Street

36- Istanbul Pastry
1110 Wilson Avenue

37- Pasha Restaurant
64 Overlea Blvd. Unit 10

38- Yasar Foto
952 Wilson Avenue

MISSISSAUGA
1 - Anatolian Islamic Centre

5280 Maingate Dr.
2 - Lezzet Shawarma

4120 Dixie Rd.Mississauga
3- Master Delight

7033 Telford Way Unit#2&3
4. Sal’s Auto Service
526 South Service Rd.

HAMÝLTON: 
1-Hamilton Public Library 

55 York Boulevard
OTTAVA: 

1- Shirin Market, 
700 March Road, Kanata

613-591-7000
EDMONTON:

Anatolia Food Market,
15920 Stony Plain Rd NW

Bizim Anadolu’yu nerede bulabilirsiniz? / 
Où trouver / Where to get Bizim Anadolu?

Sürdürüm Baþvurusu / Formulaire d’abonnement / Subscription form

Adresimiz / Envoyez à / Send to: 
Bizim Anadolu, C.P. / PO. BOX 87414, Succ. Provencher, Montreal, PQ, H1R 0A9 CANADA

Bizim Anadolu’yu armaðan etmek istiyorum / Je voudrais abonner mon ami(e) à Bizim Anadolu /
I would like a subscription to Bizim Anadolu for my friend:

Evet, Bizim Anadolu’ya bir yýllýk (12 sayý) sürdürümcü olmak istiyorum. 45.00 (Kurumlar için
65.00$)$’lýk çek / money order’ý “Notre Anatolie” adýna gönderiyorum. Kanada dýþýndan sadece
money order (65.00 US $) ya da posta havalesi kabul edilir.

Oui, je veux m’abonner à “Bizim Anadolu” pour un an (12 numéros). Ci-joint un chèque /manda
chèque / manda poste de 45.00$ (Pour les institutions et les compagnies 65.00$) à l’ordre de “Notre
Anatolie”. Pour les autres pays, on n’accepte que de manda-chèques ou manda-postes en dollar
US (65.00 US $).

Yes, I want to subscribe to “Bizim Anadolu”. Here, I am sending a cheque /money order of $ 45.00
(For the institutions and companies $ 65.00) for a year (12 issues) to order of “Notre Anatolie”. For
other countries we accept only ‘the money orders in $ US’ (65.00 US $).
Adým, Soyadým /Nom /Name:...............................................................................................

Adres /Adresse /Address:......................................................................................................

Tel.: (     )............. - ......................

Adý, Soyadý / Son nom / His / Her name: ..................................................................................

Adres /Adresse /Address:............................................................................................................

Tel.: (      )............. - ......................

SÜRDÜRÜMCÜLÜK / GAZETENÝZÝ NEREDE BULABÝLÝRSÝNÝZ?

Lütfen Biraz 
Öfkelenir misiniz?

Derin Aptallýk

Habip Hamza Erdem

06. sayfadan devam.

ki  bu tür sýkýcý yazýlarý yazmak zorunda kalmasam, ayrýntýlý olarak
yazacaðým.

Bitirirken yineleyeyim, sizin Dr Recep'inizi Hýzýr Aleyhisselam gelse
kurtaramayacak.

Amma velakin o da Türkiye'yi tamamen ateþe vermeden gitmeyecek.
Týpký Yunan'ýn Mustafa Kemal'in önünden kaçarken Ýzmir'i, Bursa ve

Balýkesir'i ateþe veridiði gibi.
Buraya yazýyorum ve bugüne deðin yazdýklarýmýn hiçbirinde yanýl-

madým.
Kaldý ki, bu son savýmý, yani Dr Recep'in Türkiye'yi ateþe vermeden

gitmeyeceðine olan öngörümü tam on yýldýr yazýyorum.
Pek yakýnda siz çok akýllýlar da göreceksiniz.

Bu yazý 24 Haziran Seçimleri öncesi yazýlmýþtýr. B.A.

10. sayfadan devam.

Duyarlýðýmýza, insanca istekle-
rimize tutunarak tepkilerimizi
gösterdiðimizde, yani öfkemizi
dýþa vurduðumuzda, üstümüze
yönelen susturma eðilimi, ge-
rileyecektir kesinkes. Ýþte, o
zaman, barýþ, uyum diye yutturu-
lan sanýlamalar, gerçek anlamýný
kazanacaktýr.

Öfke doðal tepki, insanýl hak!
Usunuzun süzgecinden geçi-
rilmiþ öfkeniz, kiþiliðinizin
güvencesi olacaktýr. Özgür ve
baðýmsýz insanlýðýnýzýn duvarlarý,
dengeli öfkelerinizle örülecektir.
Yýkýcýlýk içermeyen öfkedir; bizi
bir arada, birbirine saygýlý yaþa-
mýn katlarýna çýkaracak. Toplum
ve kiþi olarak öfkelenmeyi de öð-
renmeliyiz biraz.

Öfkeyi silmeyin sözlükleriniz-
den: Yalan, talan, sömürü, insana
saygýsýzlýk sürdükçe gerekebilir.

Fighting Scammers 
One Phone Call at a Time
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Ýsteme adresi: 
Bizim Anadolu, C. P. 87414, Succ.

Provencher, Montréal, Qc H1R 0A9
banadolu@bizimanadolu.com

Ya da internet üzerinden:
http://www.bizimanadolu.com/sevgi-

bitti-mi-kanadasatinalma/

22  $$
.00

Yüreðimin 
derinliklerinden dizeler...

Ömer FF. ÖÖzen

Çekinizi Bizim Anadolu adýna yazýnýz.

Ýyi bir iþletme iyi bir muhasebe ister
Þirket kuruluþu, aylýk muhasebe ve finansal raporlar, kiþisel ve kurumsal vergi sorunlarý, vergi kesintileri 

ve ödemeleri, GST, PST, PAYROLL ve WCB formlarý, Income Tax Return, Corporate Tax Return.

450 Wilson Ave. Unit 2, Toronto On. M3H 1T6 - Tel.: 416 636 0030 - Faks: 416 636 0040 - info@accontax.com

Accounting, Bookkeeping and Tax Services
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Bizim Anadolu 24 yaþýnda, 
kitap armaðanlý sürdürümcülük sunuyor

22. sayfadaki baþvuruyu doldurun, çekinizle gönderin...
armaðanýnýzý alýn!

Yiðit Demirci takýmýný þampiyon yaptý

Montreal Pantheres SLMN
buz hokeyi takýmýnda oy-
nayan Yiðit Efe Demirci

(8), takýmýný  Montreal þampiyonu
yaparken ayný zamanda Kebek
genelinde beþinci sýraya çýkmasýný
saðladý. Arkadaþlarý ve antrenörle-

rince de el üstünde tutulan Yiðit Efe
Demirci, bu baþarýlarý dolayýsýyla
burs kazanýrken, Montreal Türk
Kültür Merkezi de madalyon taka-
rak kendisini onurlandýrdý.

Baba Mehmet Demirci Yiðit
Efe'nin daha baþarýlý olmasý için her

türlü olanaðý önüne sereceðini, bunu
onun hak ettiðini bildirdi. Bizim
Anadolu olarak Yiðit Efe'yi
baþarýlarýndan ötürü kutluyor, baþka
gençlerimizden de baþarý haberleri
bekliyoruz.

Bizim Anadolu / Montreal



Montreal'in zorlu bir kýþ gününde
yayýn yaþamýna atýlan Bizim
Anadolu bu yýl 24 yaþýný kutluyor.

24 yaþýna basan Bizim Anadolu
Gazetesi Kuzey Amerika'da Türkçe,
Fransýzca ve Ýngilizce olmak üzere
üç dilde yayýnlanýyor.

Çok zorlu aþamalardan geçen,
Kanada'da Türk toplumunun sesi
olan ve birçok ortamda Türk toplu-
munu temsil eden Bizim Anadolu /
Notre Anatolie, sadece yayýncýlýkla
kalmayýp, Türk toplumunu ve Türk
özekinini tanýtmak için müzik, tiyat-
ro, oyun, þiir, fotoðraf, resim sergileri

ve yazýnsal etkinliklerin yanýnda bu
yýl 10. yýlýný Mayýs ayýnda kutlayan
Montreal Türk Filmleri Þenliði'ni de

düzenliyor.
Haber, basýn fotoðrafý, sayfa dü-

zeni, düþünsel yazý, tanýtým tasarýmý,
internet sitesi gibi meslek alanýnda
birçok ödüle layýk görülen Bizim
Anadolu, ayrýca toplumsal çalýþma-
larýndan ötürü de birçok ödüle layýk
görüldü.

Kendisi birçok ödül alýrken, top-
lumsal ve sanatsal çalýþmalarý dolayý-
sýyla hem Türk toplumu içinde hem
de geniþ toplum içinde yararlýlýkta
bulunan toplum üyelerine ödüller ve-
ren Bizim Anadolu, 24 yýl boyunca
gazete için gönüllü çalýþan yazar ve
çizerlerini de unutmadý, onlarý da de-
ðerli çalýþmalarý dolayýsýyla ödül-
lendirdi.

Bu kurum, kuruluþ ve emekçiler-

den bazýlarý; Efes Pastanesi - Talat
Tombul, Marché Ýstanbul, Restaurant
Su - Fisun Kalaycý Ercan, Mini Depo
- Turan Kalfa, Hotel Inn / Crown Pla-
za - Fehim Sofracý, G. Emin Battika,
Aydýn Yurtçu, Rabiye Það Þeþen,
Nicole Gagnon, Ýshak Iþýtan, Louise
Laurin, Ali Ataoðul, Ýsmail H. Fenci-
oðlu, Süleyman Özatýlan, Turquebec
Kültür ve Dostluk Derneði Anneleri,
Ayþenil Suadiyeli, Beste Barki, De-
niz Barki, Celal Uçar, Ertan Gün,
Vartan Hezaran, Sinem Vardaryýldýz,
Bahar Çýnarlý, Osman Bolulu, Orhan
Enez ve þu anda adlarýný anýmsaya-
madýðýmýz birçok kiþi ve kuruluþlar
deðerli çalýþmalarý dolayýsýyla ödül-
lendirildi.

Gelenekselleþen Bizim Anadolu

yýldönümü gecesi Montreal'in saygýn
lokantalarýndan l'Autre Saison'da
gerçekleþtirildi.

Bizim Anadolu emekçileri ve dost-
larýnýn katýldýðý gecede konuþan ga-
zetemiz Genel Yayýn Yönetmeni
Ömer Özen, emekçi, dost ve destek-
çilerine teþekkür ettiði konuþmasýn-
da, 'Kanada'da Atatürk ilke ve dev-
rimlerini sözde deðil özde savunan
ve bu deðerlerin sürekliliði için sava-
þýmdan vaz geçmeyeceklerinin' altýný
çizdi. 

Türlü tehditlerin de içinde olduðu
çeþitli baskýlara karþýn Bizim
Anadolu'nun yayýnýna devam edece-
ðini bildiren Ömer Özen, ayrýmcýlýða
deðil, birleþtirici, Anadolu ekininden
gelen ortak deðerler ýþýðýnda yýl-
madan çalýþacaklarýný bildirdi.

Nisan ayýnda hâlâ soðuk günler ge-
çiren Montreal'de Bizim Anadolu'-
nun 24. yýldönümü gecesi sýcak bir
ortamda geç saatlere dek sürdü.

24 BÝZÝM ANADOLU / NOTRE ANATOLIE * TEMMUZ/JUILLET 2018 * ARKA SAYFA *

Bizim Anadolu / Montreal

Tel.: 647-298-9737
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Faks: 647-497-6595 - www.cheap-mortgage.ca - asifkarimov@rmabroker.ca

Asif Karimov
License: 10464

M09002353 477 Wilson Heights Blvd., Toronto, ON, M3H 2V4

Bizim Anadolu 24 Yaþýnda!

Yenilik ve macera güzel, ancak emlak için geçerli deðil.
Ýspatlanmýþ yýllarýn tecrübesini tercih edin!

Ücretsiz fiyat belirleme!!!

Team’mize katýlmak isteyen emlak konusunda yetkin elaman aranýyor.

2320 Bloor Street West , Toronto Ont. M6S 1P2 Tel . : 416 762 8255 - www.Miketurk.ca - cozturk@bell.net ©
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.1Mehmet Türk

Since 1988,  416 762 2020
Celil Jay Öztürk

Since 1995, 416 885 6070

TEAM TÜRKTEAM TÜRK
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