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Newsletter

Republic Ball 2014
Mehmet Yaya'nın kamerasından Cumhuriyet
Balomuzun en güzel resimleri.

2014 nasıl geçti:

TACAM ailesi olarak dolu dolu bir sene
geçirdik. Bu sayımızda geçtiğimiz
seneyi kısaca gözden geçirdik.

Aktivite takvimi

Söyleşi:

Ziya Akçasu

ile sıcak ve ilgiyle okuyacağınızı
bir söyleşi yaptık.

Türk derneklerinden
haberler

Kış ve Bahar aylarında da yoğun bir
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1
ABD Türk derneklerinden son
program hazırladık. Aktivite TACAM
takvimi
haberleri sizler için derledik.
arka sayfada.

TACAM
TACAM Newsletter is published and distributed by Turkish
American Cultural Association of Michigan (TACAM) quarterly as
a part of the cultural activities of the organization.
TACAM Newsletter Editor: Ulaş Özkurede. Content Director:
Özgü Turgut. Content: Gülen Gündoğan, Özgü Turgut, Nilüfer
Esen. Fotography: Mehmet Yaya. Pr.Check: Sema Berkiten.

TACAM - Turkish American Cultural Association of Michigan
Phone: (248) 438 8580 E-mail: Contact@tacam.org
Address: 28837 Beck Road, Wixom, MI, 48393
Webpage: http://tacam.org
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President's Message
Dear members of the TurkishAmerican Community:
I am pleased to share with you this
first issue of the TACAM
Newsletter, re-ignited after years
of dormancy. Many of you may not
know that I was the first Editor of the TACAM Newsletter
that began publishing in the mid-1980s. It then lay dormant
for some years, and re-started in the 1990s, and stopped
publication for some years that followed. This year, I
wanted to re-start this TACAM tradition of sharing our
community’s life events with our membership not only to
inform them about our many activities, but to also inspire in
them a sense of belonging to the community many of us
consider our “family” and celebrate the rich heritage we all
share. I hope that starting with this inaugural issue, the
Newsletter will achieve this purpose.

TACAM Board of Directors
Attila Yaprak - President. Nilüfer Sümer - Vice President.
Ulaş Özkurede - Secretary. Kerem Baştürk - Treasurer.
Hülya Ahmed, Nilüfer Esen, Mehmet Yaya - BOD Members

As you know, we have been conducting many activities,
including the Republic Balls in 2013 and 2014, the many
Bayram celebrations, and the many social and cultural
events. This year, we re-started the Turkish School for our
children and are planning educational events, such as a
About TACAM
financial planning workshop and math education for adults
in January; social events, such as a Fasil Night, also in
Turkish American Cultural Association of Michigan, founded in 1972,
follows the philosophy of Mustafa Kemal Atatürk, founder of the Turkish January; cultural celebrations, such as a presentation on
Republic, who stated: “Culture is the foundation of the Turkish
Istanbul’s historical treasures in February;
Republic.” His view of culture encompassed the nation’s creative legacy
commemorations, such as the Canakkale Savasi, planned
as well as the best values of world civilization. It stressed personal and
for March, and the Cocuk Bayrami celebration planned for
universal humanism. “Culture,” he said, ” is a basic element in being a
April. We will continue to conduct programming that will
person worthy of humanity,” and described Turkey’s ideological thrust
as “a creation of patriotism blended with a lofty humanist ideal.” Thus,
connect you to our rich ethnic roots while also celebrating
TACAM wants to instill this philosophy into all Turkish-Americans living
our developing American heritage.
in Michigan.

The purpose of this association is to foster, promote, plan and execute
programs aimed at improving the economic, social, educational, general
welfare and other humanitarian activities of the Turkish community in
the State of Michigan and elsewhere.
Turkish American Cultural Association of Michigan’s programs include
promoting Turkish-Americans living within Michigan. To promote
cultural independence, to provide social function gatherings, to provide
educational workshops in the community, and political awareness.
TACAM sponsors cultural events that educate the Michigan community.
To conduct research or support such activities in social and cultural
fields; to promote Turkey, Turkish people and Turkish tradition through
publications; to conduct educational projects and seminars; publish
newsletters and articles toward the same objectives. To conduct
seminars and/or open houses to promote Turkish music, folklore, and
art. Enlighten the public by presenting the facts in case of
misrepresentation of subjects concerning Turkey and Turkish people.

TACAM can survive and prosper only with your engagement
in its life. Participate in as many of our activities as you
possibly can and donate your time and energy to our
continuing development. Give generously to our life, our
traditions, and our folklore. Feel that you are a member of a
larger family that is caring and forward-looking. Feel the
sense of belonging that ignites a sense of oneness in each of
us with our larger community and appreciate how lucky we
are to be members of such a culturally-rich heritage; in
summary, become involved in your family so that we can all
prosper together.
I hope that the issues of this Newsletter will help take you in
this direction. Contribute articles, give us feedback on the
Newsletter’s contents, and most importantly, enjoy reading
it!
Attila Yaprak
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TACAM Republic Ball 2014
We celebrated the 91. anniversary of Türkiye Cumhuriyeti at TACAM Republic Ball with Sen. Rebekah Warren, Windsor
Turks Folk Dancers, Mozaik Dance Group, Turgut Yargici and more than two hundred guests. Here are some special
shots from Mehmet Yaya's camera.

Cumhuriyet Balosu organizatörü, TACAM başkan yardımcısı
Nilüfer Sümer ve balo sunucularımızdan, TACAM eski başkanı Mine Taşçı.

TACAM yönetim kurulu başkanı Attila Yaprak ve Ece Yaprak.
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Emin & Özen Durgun
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TACAM eski yönetim kurulu üyeleri Emre Kalaycı , Ayhan Chavusev,
ve TACAM yönetim kurulu hazineden sorumlu üyesi Kerem Baştürk

TACAM yönetim kurulu üyesi Mehmet Yaya, Claudia Yaya, ve Yaya.

Müzisyen konuğumuz Turgut Yargıcı’nın eşi Seniz Yargıcı, Sema
Berkiten, TACAM genel sekreteri Ulaş Özkurede, Fatih & Burcu Kaplan.

TACAM yönetim kurulu üyesi Nilüfer Esen Bilgin, Mert Egilmez,
Tayfun Bilgin
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Ziya Bey ile Söyleşi
Ziya Akçasu, Michigan'ın en eski Türk sakinlerinden biri
- kırk yılı aşkın süredir Ann Arbor'da yaşıyor. Özgü Turgut
ve Nilüfer Esen kendisiyle sıcak ve ilgiyle okuyacağınızı
tahmin ettiğimiz bir söyleşi gerçekleştirdi. Kendisine
misafirperverliği için teşekkür ediyoruz.
TACAM(T): Bize
Amerika’ya geliş
hikayenizden
bahsedebilir misiniz?
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ZB: Daha önceden yayınlarım olduğu için iki yıl gibi bir sürede
bitirdim. Hatta daha önceden Türkiye’de öğrencim olan biriyle
birlikte ders aldim. Türkiye’de ki arkadaslar bana “nasıl olur, ya
o senden daha iyi yapsaydi sınavlarda” diye takılıyorlardı. Bu da
Türk bakiş açısı bir yerde, sanki hep hiyerarşiyi korumak
zorunluluğu var gibi…Enteresan farklardan biri de Türkiye’de
profesörlerin kapısı hep kapalı olurdu; buraya geldim kapılar hep
açık; benim doktora hocam da öyleydi. Ben de onlardan
öğrendim ve kendi ofisimin kapısını hiç kapatmadım; daima
açıktı. Öğrenciler istediği gibi gelip sual sorsunlar diye.
Türkiye’de öyle değildi, hocaya ulaşmak için önce asistanına
gitmeniz gerekirdi.
T: Eşinizle birlikte mi geldiniz Amerika’ya?

Ziya Bey (ZB): 1948
yılında İTÜ Eletrik
Mühendisliği Zayıf
Akım bölümünden
mezun oldum. 1954
yılında doçentliğimi
aldım. Eisenhower’ın
“Sulh için Atom
(Atom for Peace)
adlı bir programı
Ziya Bey
vardı; bu programın
gayesi nükleer enerjinin barışçıl gayeler için de
kullanılabileceğini göstermekti. İlk kullanılış şeklinin aksine-ilk
defa bomba olarak kullanılmış ve milyonlarca insana zarar
vermişti bildiginiz gibi. Biz o program kapsamında Amerika’ya
gönderildik. Üç dört yıl devam eden bu programla senede iki kişi
gönderiliyordu. 1957’de Chicago’ya gelerek,meşhur İtalyan
Ferni’nin kurduğu Argonne National Laboratory’de calışmaya
başladım; ve nükleer alandaki ilk yayınımı da burda yaptım.
Burada iki yıl geçirdikten sonra, gelen doktora teklifini
değerlendirerek, Nükleer sahada doktora veren ilk bölümlerden
biri olan University of Michigan (U-M)’a gelmeye karar verdim.
Türkiye’de o zamanlar doktora programı yoktu, öğretim üyesi
olduktan sonra yeterlilik imtihanını vererek doçentlik alınıyordu.
Üniversitelerin yetkinliği olmadığı gerekçe gösteriliyordu.
1961’de U-M’de nükleer Mühendiği anabilim dalında doktoraya
başladım ve 1963’de doktoramı aldım. 2010 senesine kadar da
burada ders verdim. Sonra talebelerden fazla şikayet gelmeden
ders vermeyi bırakmak istedim (hep beraber gülüyoruz). Ancak
yine de hafta da en az üç defa ofisime gidiyorum.
T: Türkiye’ye dönme zorunluğunuz var mıydı?

ZB: Ben ilk defa yalnız geldim. Melahat birkaç yıl sonra geldi.
1954 yılında evlenmiştik.
T: Dogum yeriniz?
1925’de Aydın’da doğdum. O zamanlar orta okula 12 yaşından
küçükleri almazlardı. Babam avukattı, iki yalancı şahitle benim
yaşımı düzelttik (gülüyoruz). Hakim de biliyor tabii dogrusunu
ama okula devam etmek zorunda olduğum için yapmak
mecburiyetindeydik. Dogum yılım 1924 görünüyor. Almanya’da
bir profesör arkadaş yaş gündeme gelince “Ziya, hangisini
soyleyeceksi” diye takilirdi bana.
T: Melahat Hanım siz de
Aydınlı misiniz?
Melahat Hanım (MH): Ben
Antalya’lıyım.
T: Nasıl tanıştınız?
ZB: Biz Istanbul’da tanıştık.
Melahat bir hastahanede
psikolog olarak calışıyordu.
Kendisi Dil Tarih
Psikoloji bölümü
mezunudur.
T:Buraya gelmeden önceki
Türkiye’den bahsedebilir
miyiz biraz?

ZB: Aslında vardı, altı ay gibi bir süre Türkiye’de kaldım. Bu
sürede eşim Melahat burada kaldı. Hiçbir faaliyet yoktu
gittiğimde orada; kimse “iyi ki döndün demedi”; Türkiye’yi
bilirsiniz! Ancak 1969-70 yılları arasında burada öğretim
üyelerine verilen ücretli iznimi (sebatical) Türkiye’de geçirdim;
İstanbul Küçükçekmece’de bulunan nükleer reaktörde bir yıl
çalıştım. O zaman laboratuvarın başında Sait Akpinar isimli cok
kıymetli bilim adamı vardı. O da benimle beraber Argonne’da
bulunmuştu. O’nun daveti üzerine gidip orada çalışmıştım.

ZB: Mustafa Santor, Adnan
Ataman ve Tahsin Saya ile beraber 1952’de ilk televizyon
neşriyatını biz yaptık.
Çok samimi olurdu
Melahat Hanım
yayınlarımız. Bir oda
vermişlerdi bize; bir kameramız vardı; alakadar olanlar oraya
gelirdi haftada bir saat neşriyat yapardık. Tamamen amatörce.
Daha sonra 60’larda Ankara’da TRT
kuruldu tabii.

T: Doktora yıllarınız?

MH: Demirel’in sınıf arkadaşı kendisi..
ZB: İyi hatırlattın, yılbaşı için telefon etmemiz lazım… Ben
Afyon Lisesi mezunuyum. Aydın’da lise olmadığı için ya İzmir
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ya da Afyon’a gidecektim. Parasız yatılı sınavında Afyon lisesini
kazandım. Demirel lisede benden bir yıl öndeydi. Lise’de o
sınıfının birincisiydi. İlk başladığımda beni kendisinin yanına
götürüp “Bak Süleyman, sana rakip geldi” demişlerdi; verdiği
cevap karakterini de anlatması açısından önemlidir; “Rakibim
değil temadisi (devamı)” demişti. Bunu herkese söylerim, çok
güzel bir cevaptı; verdiği cevapla ne kendisini küçülttü ne de
beni. Çok sevilen bir talebeydi. O ilk sene giremedi üniversiteye,
ikinci sene girdi ve İTÜ’de çok yakın arkadaş olduk.
Okulda Rus klasiklerini okur bana da verirdi. 1948 yılında
mezun olduk biz, o dönemde çokça hükümet değişirdi ve
Süleyman tüm kabine üyelerini ezbere bilirdi. Müthiş bir
hafızası vardı.
Politik hayatı başka bir hikaye tabi. 2008 yılında 60. Yıl
mezunlar töreninde uzun bir konuşma yapıp, daha önceden
açmakla övündüğü İmam Hatip Liseleri hakkında “tabi böyle
olacağını bilmiyorduk..” şeklinde bir söylemi olmuştu.
(Türkiye’deki Osmanlıca Eğitimi’ne geliyor konu)
Türk toplumu bindiği dalı kesiyor, Osmanli’nin devam ortamı
yaratılıyor. Tam Arapça öğretilse bile çok
daha faydalı olabilir, ama beyneminel bilim dili öğrenmeleri
gerekir çocukların.
T: Burada size kim yardımcı oldu ilk geldiğiniz dönemde?
ZB: Tek başıma geldim. Pennsylvania’da hazırlık okulunda bir
sömestri geçirip Argon National Laboratory’a
geçtim.
T: O yıllardaki Amerika’daki Türk toplumunu nasıl anlatırsınız?
ZB: O zaman çokca subay gönderilirdi buraya; o yüzden çok
subay vardı. Burdan gidip yüksek mevkilere yükselenler vardı
aralarında, Türkiye’de. Ülkelerin uzun önemli programlarının
olması guzel bir şey tabi.
Bir dönem çokca doktor vardı. Ben de buradaki Türk öğrenci
derneğiyle sıkı ilişkiler içindeydim hocalık
yaparken. Her hafta perşembe günleri Türk arkadaşlarla biraraya
gelip 32. Gün izlerdik.
T: Cumhuriyet’in ilk yıllarını hatırlarsınız?!
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üstündü. Atatürk’ün “Türk övün calış güven” sloganının bir
eseri.
İlkokul ikinci sınıftan hatırladığım bir anı..Koyu dindarlık da
vardı hala toplumda; Kubilay olayını falan bilirsiniz.
Öğretmenimiz Hamide Hanım “Cennet de cehennem de bu
dünyadadır” demişti. Benim babam köyden kaçıp okuyup tek
başına kadılığa kadar yükselmiş bir insan. Aydın’a kadı olarak
gelmiş. 1925’de medeni kanunun kabülüyle, avukatlığa gecti.
Hakimlik yapmak istemedi. Manisa’nın bir kazasının bir
köyünde Akçasu isimli bir ırmak varmış. Ben gördüm onu
üniversiteden mezun olduktan sonra. Babam da bu ırmaktan su
içermiş. 1933’de soyadı kanunuyla birlikte babam soyadı olarak
bu ırmağın adını soyadı olarak seçiyor.
T: Rus klasiklerinden başka edebiyatla ilişkiniz şiirler midir?
ZB: Ben lisede merak sardım şiire. Sayısal dersler -övünmek
gibi olmasın- çok kolay gelirdi bana. Babamın da tesiriyle oldu
biraz. Her akşam yemeğinden sonra bizi biraraya toplar; bize
soru sorar, düşünmeye ve
konuşmaya teşvik ederdi hep. O vesileyle çokca Arapça kelime
öğrendim babamdan. Yazmayı denemedim ama, kabiliyetim
yoktur (gülüyor).
ZB: Aramızda altı yaş olan bir dayım vardı. Kendisi çok
yetenekliydi. Okulda Nazım Hikmet’in sohbetlerine
gitmiş. O dönem solcu diyerek muvazzaf subayken astsubaylığa
zorladılar. Faruk Dayım Nazım kurbanı olmuştu. Ben o
dönemler, Mehmet Akif’I, Tevfik Fikret’i severdim. Zaten ikisi
catışırlardı. Mehmet Akif çok kıymetli bir şairdir; “şiir için
gözyaşı derler, onu bilmem ama benim bütün şiirlerim
ağlamaktan ibaret” diyor.
T: Çocuklarınızdan bahseder misiniz?
MH: Üç çocuğumuz var. En büyük Nur, U-M’de hemşire, eşi
Jim catering şirketi sahibi. Ortanca çocuğumuz Feza,
California’daydı ama eşinin iş durumu nedeniyle buraya geri
taşınıyorlar. İki çocukları var, Audrey ve Brian. Feza matematik
doktorası yaptı. Aydın en küçük oğlumuz, yazılım sirketi var ve
Michigan’da yaşıyor. TACAM’da faal olmak istiyor.
*Ağabeyi Alaaddın Akçasu (1921-2013), İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi Farmakoloji AbD’nın değerli bir öğretim üyesiydi.

ZB: 1931’de okula başladım; ben eski Türkçe öğrenmedim ama
benden dört yaş büyük abim Allaaddin* eski Türkçe öğrendi, o
zaman daha yazı inkılabı yapılmadığı için. Benden iki yaş büyük
bir abim daha var, kendisi avukat oldu. Biz Türkçe öğrendik.
Daha sonra lisedeyken edebiyata meraklı olduğum için eski
yazıyı kendim öğrendim, eski şiirleri okuyabilmek için. O
dönemler daima gözümün önündedir. Öğretmenler çoğunlukla
bayandı. Dershaneye girilmeden önce her sınıf öbek şeklinde
toplanırdı, beşinci sınıflar, dördüncü sınıflar vs…
Bizhocalarımızın eteklerinden tutardık, o kadar küçüktük
(gülüyor). O zaman herkeste yeni bir şeyler yapmak, topluma
katkıda bulunmak arzusu vardı. O gencecik kızlar öğretmen
olmuşlardı, halktaki bu şevk Atatürk’ün yaratmış olduğu bir
hava. Mesela “Türk Yurdu’nda Türkçe konuş” liseli gençlerin
sloganıydı. "Vapurlarda mesela, İzmir Erkek Lisesi öğrencisi
Left to right: Nilüfer Esen, Melahat Akçasu, Ziya Akçasu, Özgü Turgut.
abilerim, vapurda yabancı dilde konuşan insanları uyarırlardı.
İnsanlar gerçekten gurur duyuyorlardı Türk kimlikleriyle.
Cumhuriyet Bayramları tüm diğer bayramlardan daha özel ve
TACAM Newsletter – Winter 2015
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News from Turkish-American
Associations in the US
Turkish Republic – founding anniversary celebrations
91st anniversary of Turkiye Cumhuriyeti was celebrated by all Turkish-American
communities throughout United States. Pictures: Celebrations in Florida (top), in
California (bottom-left), and Maryland (bottom-right).

Andrew Mango died.
Huston Turkish-American Association announced the death of Andrew Mango, who
is a famous English writer born on Istanbul. His work titled "Atatürk: The Biography
of the Founder of Modern Turkey" is one of the best books written about Mustafa
Kemal Atatürk.

Turkish Movie Festival
Turkish American Association of Wisconsin organized the 8th
Turkish Movie Festival to take place ln November 21-23. Movies
shown as a part of the festival include popular movies from recent
years: "Zenne", "Öteki Kasaba", "Sev Beni" ve "Dedemin insanları".

Commemoration of Atatürk's Death
The loss of the fouder of Turkey, Mustafa Kemal
Atatürk, in 1938 was commemmorated by TurkishAmerican communities. Pictures are from
commoration events in California and Illinoins.

2014 Events
2014 has been another busy year for TACAM community, full activities, gatherings, and
fun. We were glad to see each an every single member of our community contributing
and participating in our various events throughtout the year. Once more we thank
everyone for their great work and friendship! Here, we list some our events from last year
to refresh recent memories and thank our community.

Dr. Taner Damci Lecture January 28, Running Fit Northville
TACAM supported the informative talk by Dr. Taner Damcı, an extreme athlete and
endocrinologist who has run the Gobi Desert, Sahara Desert, Antarctica, the Marathon
des Sables in Morocco, Chile’s Atacama Desert, and in the Andes Mountains.

Valentine's Day Dinner Feb 15, Ayse's Cafe.
We had a beautiful dinner at Ayse's Cafe with friends.
Dinner at Ayse's Cafe

Career Workshop Series ∙ Mar 22, Michigan Union Kuenzel
TACAM and TSA (Turkish Student Association at the University of Michigan) co-organized free career workshops,
presenting a sneak peek of the job interview, networking and developing personal skills. We had two prominent speakers:
Prof. Dr. Onur Ulgen and Prof. Dr. Suat Ozsoylu .
TACAM Newsletter – Winter 2015
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İdil Ülgen Piano Recital ∙ Apr 12, Bray Gallery
TACAM supported Idil Ulgen's piano recital. Ulgen, a member of our community,
plays regularly in solo and chamber music recitals and orchestra concerts in the
United States, Austria, Canada, and Turkey.

Father's Day Picnic ∙ June 15, Kensington Metropolitan Park.
Seker Bayrami Celebration ∙ Aug 3, TACAM
Victory Day Celebration ∙ Aug 30, TACAM
Talk by Dr. Cagaptay ∙ Sep 9, Ayse's Cafe.
Dr. Soner Cagaptay visited Ann Arbor as a guest
of TACAM and gave a talk titled "The Riseof
Turkey: Challenges and Prospects."

TACAM Turkish School for Children
∙ Sep - Dec, TACAM
We were proud to re-initiate TACAM Turkish School for
Children with great contribution from our teachers Dilek
Beyer and Saadet Durmaz.

Kurban Bayrami Celebration ∙ Oct 5, TACAM
Paint & Pour ∙ Oct 12th, TACAM
Halloween Costume Party ∙ Oct 25, TACAM
TACAM Republic Ball 2014 ∙ Nov 1, Lyon Oaks
Commemmoration of Atatürk's Death ∙ Nov 9, TACAM
We gathered at TACAM to remember loss of Atatürk on Nov
10, 1938. We thank Dr. Sumer Pek for joining us with his
presentation on Atatürk.

Magic Behind Chemistry ∙ Dec 6, TACAM
Just like last year, Dr. Emil Lozanov from the Wayne State
University kindly joined us with his 'Magic Behind Chemistry' presentation which entertains, educates, and inspires the
young people to study science. We thank Dr. Lozanov and all the people attended for repeating last year's success.

2015 Events Calendar *
Jan 10

Primary Education Workshop for Parents

Apr 11

Jan 31

Turkish Music Night (Fasil)

Apr 18

Panel Discussion: "Perspectives on the 1915 Armenian
Genocide Allegations".
Spring Cleanup and Donation Day at TACAM

Feb 8

Movie Night

Apr 19

TACAM Community Garage Sale

Feb 15

Salsa / Post-Valentine's Party

Apr 26

FebMay
Mar 8

Turkish School for Children
2015 Winter Classes
Celebration of the International Women Day.

Apr 26

"April 23rd - National Sovereignty and Children’s Day"
celebration
TACAM 2015 General Assembly

May 31

Talk by Garo Lacinian: "The Conquest of Istanbul"

June 13

Turkish Music Night (Fasil)

(at EMU)

Recognition ceremony for distinguished women in our community.

Mar 1
Mar 22

Talk by Garo Lacinian: "unknown ruins of
Roman time in Istanbul"
100th Anniversary of the Battle of Gallipoli.
Program includes a special movie session.

* All events will take place at TACAM Cultural Center (28837 Beck Rd, Wixom, MI) unless
specified otherwise. Events listed on the calendar are subject to change. Please subscribe to
our email list at http://tacam.org/about/contact to receive details and updates about the events.
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