TOPLUM HABERLER‹
‹NSANLARI SEVEL‹M
Vatan sevgisi, sevgilerin en yücesidir
‹nsan sevgisi de o derece önemlidir
‹nsanlardan kaçmak de¤il, yaklaflmak
gerekir
Bu duyguyu bilmek de, en büyük bir
fazilettir
Tabiat› sevelim, insanlar› sevelim
En büyük güçlükleri gelin elele
yenelim
Bir güler yüz için, neler vermez ki
insan
Mutluluk flarab›n› içelim, hep beraber
a¤›zdan
Kardefl gibi geçinmek varken
Neye yer birbirini insan
Bir elin nesi var,
‹ki elin sesi ç›kar her zaman
Gülmek, neflelenmek,
Ömrü uzat›r inan
Bu fani dünyadan
Ne beklersin ey gafil insan
Sabahat Unan (1910-2001)

BAfiIMIZ SA⁄OLSUN

Haziran ay› içinde Toronto’lu
üyelerimizden Bora ‹nceo¤lu bir gün
ara ile ard arda önce babas›n› sonra da
kay›nvalidesini kaybetti.
De¤erli

üyemiz Sabahat Unan
han›mefendi, Türkiye'ye gitmifl
oldu¤u tatil seyahatinde 18 Eylül
tarihinde rahats›zlanarak, uzun bir
dönem komaya girip ç›karak yaflam
gücünü korumaya çal›flm›fl, sonunda
bu gücünü kaybederek, Hakk›n
rahmetine
ulaflm›flt›r.
Kendisi
toplumumuzda ve RM ailesinde
sevilen ve say›lan bir kifliydi.
Kendisine bol rahmet ve sevenlerine
sab›rlar dileriz.

Ottawa’

l› dostlar›m›zdan Hakan
Uzun’un annesi eylül ay›nda
Türkiye’de vefat etti.

Toronto’ lu dostlar›m›zdan Kemal
Kan’›n amcas› Türkiye’de vefat etti.
En yafll› üyemiz Hasan Baflak, beyin
kanamas› sonucu girmifl oldu¤u
komadan kurtulam›yarak, 5 Temmuz
Perflembe günü vefat etti. Üç ay
sonrada (6 Eylül) efli Faize Baflak
han›m›
kaybettik.
Kendilerine
tanr›dan rahmet sevdiklerine de
sab›rlar dileriz.

günü saat 12:30 da Yonge ve Finch
civar›ndaki Edithvale Community
Centre’de bafllad›. Çal›flmalar, her Pazar
günü 12:30 ile 3:30 aras› olup Türk Halk
Müzi¤i ve Halk danslar› ile ilgilenen
veya ö¤renmek isteyen herkese aç›kt›r.
Bu konuda detayl› bilgi isteyenler Bora
‹nceo¤lu’nu araya-bilirler. (905-4595760)

Ankara

Kütüphanesi 2001 y›l› son
bahar›n›n ilk söylefli program›, 20 Eylül
akflam› Prof. Dr. Aysan Sev'er taraf›ndan
sunuldu. Konu: "Cradled by Two Worlds
- Children of Immigrant Parents" idi.

Toronto’
Yüksel Yaylal›er

Toronto

Türk toplumuna çok eme¤i
geçmifl olan Dostluk Derne¤i eski
baflkan› Yüksel Yaylal›er’e seneler önce
Rio’ya tatile gitti¤inde, gençli¤in verdi¤i
hararetle eflinin çantas›n› kap›p kaçan
h›rs›zlar› nas›l yakalad›¤›n› mutlaka
sorun. Çok heyecanl› hikaye.

Toronto Üniversitesi Türk Ö¤renci
Derne¤inden iki temsilci 25 Eylül’de
CBC News Wold - Counter Spin
program›na davet edildi. Derne¤i
temsilen 2 kifli bu foruma kat›ld›lar.
Forumda son olaylar›n bizi nas›l
etkiledi¤i konusu ele al›nd›.
Gallery 401 Toronto’da Eylül ay›nda
sezonluk envanter sat›fl› yapt›.
29 Haziran’da Sâra Bilge Ça¤lar
sergisininin aç›l›fl› Toronto Gallery
Hittite’de yap›ld›. Sergi yaz boyunca
aç›k kald›.
Kanada Türk ‹slam Kültür Derne¤i
ve Kanada Türk ‹slam Vakf› 8
Temmuz günü Serena Gundy Park’ta
bir piknik düzenledi.
23 A¤ustos - 3 Eylül 2001 tarihleri
aras›nda gerçeklesen Montreal Film
Festivalinde iki Türk filmi gösterime
girdi. Türkiye'de çok popüler olan
yönetmenli¤ini Y›lmaz Erdo¤an'›n
yapm›fl oldu¤u VIZYONTELE filmi
Cinema Parisien 7 sinema salonunda
izleyicilere sunuldu. Yönetmenli¤ini
Semih Kaplano¤lu'nun yapm›fl oldu¤u
AWAY FROM HOME -Evden uzakta
adl› film ise Cinema Centre Eaton 3
sinema salonunda gösterildi.

ANADOLU HALK OYUNCULARI

21.sezon Türk Halk Müzi¤i ve Halk
danslar› çal›flmalar›n›n 23 Eylül Pazar
10

lu üyelerimizden ‹lyas ve
Yurdanur Karabulut’ un k›zlar› Selda
Karabulut kendi kuaför dükkan›n› açt›.
Selda’n›n kuaför dükkan› Mississauga’
da Streetville’ de. Karabulut ailesini
tebrik ederiz.

Federasyonumuz

Toronto’lu müzik
gruplar›m›zla birlikte 28 Ekim 2001
Pazar günü Royal Ontario Museum
–ROM’da Türk Müzi¤i Konserleri
düzenledi. Organizasyona Toronto
Klasik Türk Musikisi Korosu, Anadolu
Halk Danslar› Toplulu¤u ve Grup Ezgi,
Sefardik Müzik ile Judith Cohen,
Ca¤dafl Müzik dal›nda Bengü Bükey,
Mevlevi Müzik ve Sema yapmak için
Institute of Sufi Studies of Canada
kat›ld›lar.
Bu yaz yine Türkler üzerine bir
kitap daha yay›nland›. Türkiye’de 6
sene NewYork Times için Türkiye
üzerine haber muhabirli¤i yaparak
yaflam›fl olan yazar, Stephen
Kinzer’in kitab›n› tan›tan The
Economist
bizlerden
flöyle
sözediyor: “Bat› Avrupa için
Türkiye ço¤u zaman sinir bozucu
bir komflu durumunda. Yedikleri
kokar etler (smelly barbecues),
sabah sabah erkenden gürültüyle
dua ediflleri (prays too noisily and
too early), çocuklar›n› koyun gibi
itaat etmek üzere yetifltiriflleri
(teaches its children too much
submissive obedience) yüzünden
sinir bozucular.” Bütün bu say›s›z
sinir bozucu özelliklerine bir de
Martin Luther’in 1520’de Türkler
hakk›nda söyledi¤i sözler bir de
korku ekliyor: “Allah bize gazab›n›
Türkler’le gönderiyor.” (“The
Turks”, said Martin Luther in the
1520s, “are the people of the wrath
of God”)
Kitab› okumak isterseniz ad›
Crescent and Star: Between Two
Worlds. Farrar, Strauss & Giroux
yay›nevi basm›fl.

