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Henüz 2007 yılı üyeliklerini yenilemeye veya bağış 
yapmaya fırsat bulamamış olan değerli üyelerimiz, 
  
2007 yılı üyelik ve bağış kampanyamızın devam ettiğini bildiriyor ve 
bu pozitif enerjimize maddi ve manevi katkıda bulunmakta sessiz 
kalmamanızı kalben arzu ediyoruz. 2007 yılı üyelik aidatınızı ve 
bağışlarınızı aşağıdaki posta kutusu adresimize gönderebilir, herhangi 
bir Yönetim Kurulu üyesine veya koordinatörlerimize birine bize 
ulaştırmak üzere verebilirsiniz. Gelin Türk kültürünü beraber 
yaşayalım, yaşatalım, paylaşalım.  
 
Hep Birlikte Elele ...      
 

MAILBOX TURKISH CANADIAN SOCIETY  
185 - 9040 Blundell Rd. Box: 331 Richmond B.C. V6K 1K3 POSTA KUTUSU 

 
ANNUAL MEMBERSHIP FEES  YILLIK ÜYELIK AİDATI 
FAMILY $50 AİLE 
SINGLE $30 TEK KİŞİ 
SINGLE (SENIOR 65+) $20 TEK KİŞİ (EMEKLİ  65+) 
SINGLE (STUDENT) $5 TEK KİŞİ (ÖĞRENCİ) 

 
DONATION CAMPAIGN CATEGORIES  BAĞIŞ KAMPANYASI KATEGORİLERİ 
 BRONZE $1 - 100 BRONZ 
 SILVER $101 - 250 GÜMÜŞ 
 GOLD $251 - 500 ALTIN 
 PLATINUM $501 ve üstü PLATİN 

 
ADVERTISEMENTS FEES REKLAM FİYATLARI 

We accept advertisements in TOPLUM and on 
our WEBSITE (mainpage and yellow pages) 

 

OUR MEMBERS RECEIVE 50 PERCENT 
DISCOUNT 

  

 

Reklamlarınızı TOPLUM gazetemizde ve 
INTERNET SAYFAMIZDA (ana sayfa ve sarı 

sayfalar üzerinden) yayımlayabilirsiniz 
 

ÜYELERİMİZE YÜZDE ELLİ ORANINDA 
İNDİRİM UYGULANMAKTADIR 

  

Our Fee List http://www.vancouverturkishsociety.org/member_adv_fee.htm Fiyat Listemiz 
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Değerli ÜYELERİMİZ, 
 
BİZE VERDİĞİNİZ MADDİ VE MANEVİ DESTEĞİNİZ İÇİN KUCAK DOLUSU TEŞEKKÜRLER 
 

Desteğiniz bize olan güveninizin bir göstergesi oluyor ve bizi daha 
da başarılı olmaya teşvik ediyor. Üyelik aidatını ödeyen, ofisimizin 
kirası ve eşyaları için toplam $10,000 bağıs yapan 170 kadirşinas 
üyemize bu gazetemiz ile birlikte makbuzlarını gönderiyor 
teşekkürlerimizi sunuyoruz. Enternasyonel etkinliklerimizi 
düzenleyen koordinatörlerimize, bizleri hiç yalnız bırakmayan 
üyelerimize, ve Ottawa Büyükelçiliğimize de çok teşekkür ediyoruz. 

Henüz üyeliklerini yenilemeye veya bağış yapmaya fırsat bulamamış 
olan üyelerimize üyelik ve bağış kampanyamızın devam ettiğini 
bildiriyor ve bu pozitif enerjimize maddi ve manevi katkıda 
bulunmakta sessiz kalmamalarını kalben arzu ediyoruz.  
Cemiyetimizin ofisinin üyelerimizin yardımları ile çok kullanılır bir 
duruma geldiğini ve koordinatörlerimize düzenledikleri etkinliklerde 
bir mekan olarak hizmet verdiğini bildirmekten gurur duyuyoruz.  

Ayrıca ofisimizde düzenlemeyi düşündüğümüz Türk Musikisi Korosu 
ve Kütüphane kurulması calışmaları için birer koordinatör aradığımızı 
da belirtmek istiyoruz.  
Toplum dergimizin bu sayısında, Türk Kanada Cemiyeti’nin başarıyla 
gerçekleştirdiği etkinlikleri içeren makaleler bulacaksınız.  Aşağıda bu 
etkinliklerle ilgili küçük bir özet sunuyoruz:   

1) Vancouver’de 1. Türk Şiiri Günü: 4 Mart 2007  
British Columbia’daki ilk Türk şiir etkinliği Vancouver’da gerçekleştirildi. Tiyatral özellikler de 
taşıyan bu gösteride, tüm şiirlerin canlı müzik eşliğinde okunması ile büyüleyici bir gün yaşandı. Türk 
Kanada Cemiyeti  ve UBC Türk Öğrenci Dernegi’nin birlikteliği altında üç ay süren yoğun bir prova 
dönemi sonunda ortaya çıkan bu göz kamaştırıcı gösteri tam anlamıyla bir ekip çalışması idi.  
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2) Nevruz Bayramı Kutlaması: 16 Mart 2007 
Türk toplumu ve Azeri Türkleri bir araya gelerek hep birlikte Nevruz Bayramı’nı kutladılar. Çok 
neşeli geçen bu gecede Vancouver Türk Kanada Cemiyeti Kültür Sanat Kurulu adına, şair ve yazar 
Osman Hakan Arslan Nevruz Bayramı’nın Türkler için ne ifade ettiğini anlatan bir konuşma yaptı.  
Sayın Osman Bey Nevruz’un, toprağı ‘Ana’ olarak gören büyük bir düşünce sisteminin, kökü binlerce 
yıl geriye giden bir kültürün bayramı olduğunu ve bu ‘ortak’ kültürün kucakladığı, yine çok geniş bir 
coğrafyada hüküm süren Türk dünyasının, baharın gelişini, yani toprak anamızın baharla birlikte 
yeniden uyanışını, Nevruz veya bir başka deyişle Ergenekon Bayramı olarak kutladığını anlattı.  

3) UBC Türk Öğrenci Derneği “Türk Gecesi”: 31 Mart 2007  
UBC Türk Öğrenci Derneği tarafından düzenlenen Türk Gecesi artık geleneksel oldu. Türk Kanada 
Cemiyeti’nin, Vancouver Adası Türk Kanada Dostluk Derneği üyelerinin ve enternasyonel 
öğrencilerin de katıldığı bu gecede yaklaşık 200 kişi Türk yemekleri, müziği, ve dansları ile Türk 
kültürünü yaşadı.  Böylece, üç derneğin birlikteligi bir kez daha çok başarılı bir etkinlik ortaya çıkarttı.    

4) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlaması: 22 Nisan 2007 
Sayın Demet Edeer’in koordinatörlüğünde ve birçok gönüllünün katkıları ile hazırlanan Türk, Macar, 
Polonya ve Azerbeycan guruplarının güzel gösterilerini yaklaşık yüz elli kişi izledi. UBC Türk 
Öğrenci Derneği ve Vancouver Adası Türk Kanada Dostluk Derneği ile olan dayanışma bu 
etkinliğimizde de sürdü.  Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara 
armağan ettiği bu mutlu gün çok neşeli geçti. 

5) Royal City Multicultural Festivali: 19 Mayıs 2007 
Sayın Güler Aylar’in koordinatörlüğünde ve birçok gönüllünün katkıları ile cemiyetimiz B.C.’nin en 
büyük festivallerinden biri olan New Westminster’daki Royal City Multicultural Festivalinde, kendi 
içinde birçok çeşitliliği olan Türk kültürünü, tarihi ve doğal güzelliklerini sergiledi. 

6) Victoria’da piknik ve Victoria Geçit Töreni: 20 - 21 Mayıs 2007 
Vancouver Adası Türk Kanada Dostluk Derneği, Türk Kanada Cemiyeti ve UBC Türk Öğrenci 
Derneği üyeleri ellerinde Türk bayrakları, üzerlerinde Türk kostümleri ile Kanada'nin çok kültürlü 
ortamında düzenlenen bu büyük geçit töreninde, hafızalarda güzel bir iz bırakarak muhtesem bir gün 
geçirdiler.  Vancouver'dan, Victoria'dan, Nanaimo'dan dostlar birlikte yürüdüler, bir de ödül alıp 
geldiler.  Asgari müştereğimiz kültürümüz oldu. 

Sizleri 19 Ağustos günü cemiyetimizin Sayın Burak Ataman'in koordinatörlüğü altında düzenlediği 
piknikte (ücretsiz), ve Sayın Fatma Telli'nin koordinatörlüğü altında düzenlediği 27 Ekim günü 
Cumhuriyet Balosunda (biletler Eylül ayında satışa çıkarılacaktır) aramızda görmeği diliyoruz. 

Cemiyetimizin web sitesi (www.VancouverTurkishSociety.org) Sayın Melis Dağpınar ve Sayın Ahmet 
Yıldız tarafından yürütülmektedir, ve yepyeni bir ivme kazanmıştır. Etkinliklerimizi günü gününe en 
detaylı şekilde tüm fotoğrafları ile web sitemizden takip edebilirsiniz. Geçmiş yıllarda bu görevi 
yapmış bulunan Sayın Ahmet Çimensel’e çok teşekkür ederiz. Toplum dergimizin grafik tasarımı ise 
Sayın Fatma Telli tarafından yapılmaktadır. 
Zengin kültürümüzü özümleyerek yaşamak, yaşatmak ve paylaşmak umudu ile   
”HEP BIRLIKTE ELELE”        Yönetim Kurulu 
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TENİS DERSLERİ DEVAM EDİYOR... 

Üyelerimizden Sn. Zafer Caner önderliğinde geçen senelerde başarıyla 
sürdürülen tenis oyunları, bu yaz Salı günleri saat 19:00’da 
Kitsilano’da Trafalgar & 12th Ave. daki kortlarda başlamıştır. Bu 
faaliyetimiz her seviyede tenis oyuncularına ve arkadaşlarına açıktır. 
Raketi olmayanlara raketler; Zafer Caner tarafından sağlanmaktadır. Her 
hafta cemiyetimiz adına bir bağış kutumuz olacak, katkıda bulunan 
oyunculara Güler Aylar tarafından olimpiyat desenli $0.25 dağıtılacaktır.  

Haziran ayı başında dokuz kişi ile sezonu açan 
katılımcıların sayısı her hafta artıyor. Zafer Caner’in 
yönetiminde bütün seviyelerdeki oyuncuların nasıl 
bir arada oynayıp, hem öğrenip hem de 
eğlendiklerine tanık olmak gerçekten de çok 
etkileyici. Sizleri de aramızda görmek dileğiyle… 
 

 
 
 
Sanat ve Kültür Elçilerimizden - Tahberer Ailesi 
 

Üstün yetenekli genç kemancımız Deniz Tahberer, 19 Mayıs 2007 Cumartesi akşamı 
Chan Centre’de “2007 Genç Üstadlar Projesi”nin üç başarılı sanatçısından biri olarak 
sahneye çıktı ve bir kez daha kusursuz performansı ile gurur kaynağımız oldu.  
 

Deniz ayrıca 10 Haziran 2007 Pazar günü Vancouver 
Chopin Society'nin davetlisi olarak bir resital verdi. 
Sadece Chopin ve piano müziğini desteklemek için 
kurulmuş olan Chopin Society, ilk defa bir keman 
sanatçısını ağırlamış oldu. Resital sonrası devam eden 
coşkulu alkışlara karşılık Deniz kendi bestesi olan 
Çanakkale Türküsü’nü çaldı. 
 

Deniz'in resitalinden önce Vancouver Chopin Society 
ϋyeleri, Deniz’in babası Bekircan Tahberer'in “Antik 
Anadolu Müzik Tarihi ve Antik Sikkelerde 
Müzik” başlıklı sunumunu izlediler.  
 

Konser sonrasında ise Deniz’in annesi Selma 
Tahberer'in açtığı mini heykel sergisi gezildi. Vancouver'da ilk defa sergi açan Selma Tahberer'in 
eserleri büyük ilgi gördü ve büyük çoğunluğu alıcı buldu. 
  

Tahberer ailesine Türk kültür, sanat ve tarihinin tanıtımına yönelik katkılarından dolayı 
teşekkürlerimizi sunar başarılarının devamını dileriz. 
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TÜRKÇE VE OKUMA-YAZMA KURSLARI 
Derneğimiz ofisinde Eylül ayı içinde Türkçe ve okuma-yazma kursları 
planlanmaktadır. Siz değerli üyelerimiz arasından Türkçe, ilkokul öğretmeni 
veya pedagojik formasyon sahibi olup dil ve Türkçe eğitiminde tecrübesi 
bulunan arkadaşlarımızdan bu çalışmamızda bize destek verme imkanı 
olanların e-posta aracılığıyla derneğimizle irtibata geçmelerini arzu ediyoruz. 

Kursun seviye grupları, gün ve saatlerinin gönüllü eğitmen arkadaşlarımız ve 
üyelerimizle görüşülerek belirlenmesini planlıyoruz. 

Dilimizi yaşatmak, burada yetişen yeni nesillere en iyi biçimde aktarmak ve 
çevremizde ilgi duyan diğer kişilere güzel Türkçemizi öğretmek için çok önemli olduğunu 
düşündüğümüz kursumuz ile ilgili fikir ve önerilerinizi bizlerle paylaşmanız bu etkinliğin ihtiyaca göre 
planlanmasına ve daha verimli yürütülmesine önemli ölçüde katkı sağlayacağına inanıyoruz. 

Üyelerimizden Sayın Bekircan Tahberer’e, Türkçe kurslarının koordinatörü olmayı ve öğretmenlik 
yapmayı kabul ettiği için teşekkür ederiz. Eğitmenlerimizin yer alacağı grubun kursun planlanması ve 
duyurulması ile ilgili çalışmalarına en kısa sürede başlayabilmesi için sizlerden 25 Temmuz 2007 
tarihine kadar derneğimizle itibata geçmenizi bekliyoruz. Farklı seviye ve günlerde kurs imkanı 
sunabilmek ve sürekliliği sağlayabilmek için mümkün olduğunca geniş bir eğitmen kadrosuna ihtiyaç 
olduğunu hatırlatıyor, desteğinizi esirgemeyeceğinizi umuyoruz. 

Konu ile ilgili irtibat için:  

Bekircan Tahberer: bekircant@yahoo.com  (604) 732 0283 

Türk Kanada Cemiyeti Yönetim Kurulu: executive@vancouverturkishsociety.org 

 

Güncellenen internet sayfamız...  
 
Cemiyetimizin sürekli güncellenmekte olan internet sitesi (www.vancouverturkishsociety.org) 
aracılığla erişebileceğiniz bazı bilgi ve sayfalar: 

• Yapılacak etkinlikler hakkında detaylı bilgiler 
• Yapılmış etkinliklerin yazı ve fotografları 
• Süregelen etkinlikler hakkında bilgiler 
• Haber ve duyurular 
• Toplum gazetemizin tüm sayıları 
• Arşiv (Etkinlikler, haberler, Toplum gazetesi) 
• İnternet sayfamız ve Toplum gazetemiz için 

yeni reklam ücretleri 

• T.C. Turizm ve Kültür Bakanlığı  
• T.C. Ottawa Büyükelçiliği  
• Vancouver Adası Türk Kanada Dostluk 

Derneği 
• UBC Türk Öğrenci Derneği 
• Bizim Anadolu gazetesi 
• İnternet sayfamıza ilan veren işletmeler 

(Ana sayfa ve sarı sayfalar)
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Değerli Üyelerimiz, 
 
19 Ağustos Pazar günü saat 12’ de geleneksel pikniğimizi Belcarra parkında yapıyoruz. Parkın 
100 er kişilik kapasitesi olan üstü kapalı iki oturma alanı bizim kullanımımız için ayırtılmış 
bulunmaktadır. Bu piknik için evden hiç bir şey getirmeniz gerekmeyecek. Tüm yiyecek ve 
içecekler iki uyemizin sponsorluğunda derneğimiz tarafından sağlanacaktır. Piknik, üye olsun 
olmasın, herkese ücretsizdir.  
 
Menü: Izgara Köfte ve Tavuk, İnegöl köfte, Acılı Adana köfte, Döner, Pilav, Salata, Ayran ve 
diğer soğuk içecekler. 
 

Ödüllü tavla turnuvasına katılmak için  
derneğimiz kayıtlı üyesi olma önkoşulu  
vardır. Bu turnuvada bir üyemizin  
söylemiyle: “Las Vegas ve Monte  
Carlo şampiyonu olduğu iddiasıyla  
ortalarda dolaşan dostların numaralarını  
göreceğiz”. Bütün tavlacıları bekliyoruz.  
Tabii ki turnuva hanımlara da açıktır. 
 
Üye olmayan tavlacılar piknik yerinde  
üye olabilirler. Ayrıca o gün üye olanlar  
arasında çekiliş yapılacaktır. Ödül iki kişi  
için KEG ‘de akşam yemegi olarak  
belirlenmiştir. 
 
Herkesi birlikte eğlenmeye davet  
ediyoruz. Kanadalı dostlarınızı da  
getirebilirsiniz. 
 
Saygılarımızla, 
 
Yönetim Kurulu 
 

Türk Kanada Cemiyeti 

Piknik ve Ödüllü 
Tavla Turnuvası 
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BAŞARILI BİR FESTİVALIN ARDINDAN 

 

“ Türk Kanada Cemiyeti olarak Türkiye ve Kanada’da çok  
kültürlü yaşamı kucaklıyoruz. Farklı etnik grupların dostluk  

ortamında birlikte  yaşamalarına değer veriyoruz” 
 
Vancouver Türk Kanada derneğimiz, 19 Mayıs 2007 günü B.C.’ nin en büyük festivallerinden biri olan 
New Westminster’daki Royal City Multicultural Festivalinde, kendi içinde birçok çeşitliliği olan Türk 
kültürünü, tarihi ve doğal güzelliklerini sergiledi. 
 

1)Profesyonellik 2) Güçlü Ekip Çalışması 3) Sahne performanslarında çeşitlilik.  
 

Bu üç alanda yaşanan başarı öyküleri ise söyle. 
 

1) Profesyonellik:  
• Ekip; bu festivale özgü bir tema belirledi. Bilinmeyen ama Türkiye’nin 
sahip olduğu tarihi ve doğal gerçekleri vurguladı. Örneğin; lale çiçeğinin 
asıl vatanının Türkiye olduğunu anlatmak için üzerinde lale deseni ve 
“My Home Land Is Turkey” yazılı T-Shirtler giyildi ve satıldı. “Bunları 
Biliyor muydunuz?/ Did you know ?” başlığı altında duyurular 
profesyonelce hazırlandı ve bastırılıp dağıtıldı. Seyahat ajentası sahibi iki 
üyemiz ülkemizin gezilebilir tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini 
ziyaretçilere anlattılar. 

• Yiyecek bölümünde ise Türkiye’den kuruyemiş, incir, dut kurusu, 
lokum, pişmaniye gibi etnik yiyecekler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. 
En çok talebi ise Türk Kahvesi aldı. Bu bölümdeki gönüllü 
arkadaşlarımız “Kahveyi Avrupa kıtasına ilk tanıtan Türkler olmuştur” 
bilgisini ziyaretçilerle paylaştılar. 
• El sanatları ekibi güzelim desenli takılarımızı festival boyunca 
sergilediler. 
 

 
2) Güçlü Ekip Çalışması:  
 

Her festival sonrasında öğrenen, bir daha ki sefere nasıl daha iyisini 
yaparız sorusuna cevap arayan bir ekiple birlikteydik bu festivalde. 
Fatma Telli’nın yiyecek bölümü için sağlık kurulunun açtığı bütün 
sınavları geçmesi ekibimizin yüzünü güldüren ilk haber olmuştu. Son 
dakikada hazırlanması gereken derneğimiz reklamı için çektiğimiz 
logo sıkıntısını Kaan Erşahin mühendislik ve yaratıcı zekasıyla 30 
dakika içinde çözmüş ve ekibi rahatlatmıştı.  
 

Sağlık kurulundan evde pişmiş yemeklerin satışına izin verilmeyince yerine markalı yiyecek ve Türk 
Kahvesi koyma fikrini üretebilen bir ekip olmuştuk.  
 

 

Güler AYLAR 
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İSTANBUL GİDİŞ - DÖNÜŞ 

En Ucuz Yaz Tarifeleri Burada! 
$ 1299.00 

 
Münih ve Düsseldorf Üzerinden LTU ve Türk Hava Yolları İle 

Vergiler fiyata dahil değildir. Dönüşün 31 Ekim’e kadar tamamlanması gerekmektedir. 
 

CIMACO TRAVEL 
1210-1188 WEST GEORGIA, VANCOUVER, B.C., V6E 4A2 

(BUTE & GEORGIA, ROBSON LONDON DRUGS ARKASINDA) 

604-687-3974 
www.bestairfares.ca 

 
ŞİMDİ VANCOUVER’DAN HERYERE EN UCUZ HAVA YOLU VE OTEL  

TARİFELERİNİ WEB SİTEMİZDEN AYIRTABİLİRSİNİZ 
 
 
 

 
 

Murat Kadıoğlu 
 

778-883-5225 
 

Her Türlü Emlak alışverişlerinizde, Alım 
Satım, İmar değişikliği, arazi alımlarınızda 
beni arayabilirsiniz. Yeni Kingsway üzerinde 
olabilecek imar değişikliğinden yararlanarak, 
kar etme olanakları konusunda beni 
arayabilirsiniz. 

 

Bu seneki seçimlerinde Real Estate Board`a 
direktör olarak seçilmiş ilk Türk durumdayım. 

 
E-mail: bicconsulting@yahoo.ca 

Royal Pacific Realty 
 

 

 
Alliance International Student Services 

Eğitim Danışmanlığı 
 
 

698 Seymour Street          www.aissvancouver.ca 
Daire: 311                         demet@aissvancouver.ca 
Vancouver , B.C.,             Tel : 1 (604) 676 9787 
CANADA, V6B 3K6       Fax : 1 (604) 677 4047  

 
 

Kanada’da ilk, orta, lise, üniversite, dil 
eğitimi Homestay kiralık oda vize işlemleri 

dahil, “Vancouver’da yaşam” ile ilgili bütün 
sorularınızın cevabını bulabileceğiniz bir 

öğrenci danışmanlık merkezi.  

www.aissvancouver.ca 
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TÜRK FİLMLERİ GÖSTERİMLERİ BAŞLIYOR… 
 
Derneğimizin kavuştuğu mekan imkanını sizlerle paylaşmaya yönelik 
faaliyetlerimizden biri olarak Türk filmlerinin gösterimine Temmuz ayı içinde 
başlıyoruz. Kurtuluş savaşımızın belgeseli ile başlayacak olan 1. Dönem 
programımız diğer belgesel ve sevilen konulu Türk filmleri ile devam edecektir.  

Film gösterimlerimiz Pazar günleri saat 14.00 da gerçekleştirilecektir.  
Derneğimizin toplu gösterim salonu 25 kişilik oturma kapasitesi ile sınırlı olduğu 
için katılmak istediğiniz gösterim öncesi sorumlu üyelerimiz ile temasa geçip 
geleceginizi bildirmeniz önemle rica olunur. 

Gelin birlikte film izleyelim, ve ilk ofisimizde buluşmanın heyecanını yaşayalım.  

Film öncesi ve sonrası güzel bir sohbet ortamı için kahve, çay ve kurabiye 
bulundurmayı planlıyoruz. 
 
1. Dönem Programı:  
 

• 08 Temmuz 2007  Kurtuluş 1. ve 2. Bölümler: “Şu Çılgın Türkler” ve “ İki 
Ateş Arasında” 

• 15 Temmuz 2007  Kurtuluş 3. ve 4. Bölümler:  “Diriliş” ve “Kan Seli” 
• 22 Temmuz 2007  Kurtuluş 5. ve 6. Bölümler:  “Sonun Başlangıcı” ve 

“Kurtuluş” 
• 29 Temmuz 2007  “Hokkabaz”, Cem Yılmaz ve Mazhar Alanson 
• 05 Ağustos  2007   Sınırlar Arasında: “Batı Trakyada Azınlık Olmak”, Banu 

Avar 
 
Film gösterimi sorumlularımız:  
Şenkal Öztürkler : 604 274 0649 
Efsane Avşar  : 604 821 0435 
 
 
 
OFİSİMİZİN ADRESİ: 
Suite 225 - 10131 No.3 Road, Richmond, B.C.  
(No.3 Road & Williams - Blockbuster video’nun üst katı)
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Günün başında festival düzeninin kurulması ve gün sonunda toplanma çalışmaları da son derece 
paylaşımlı ve elbirliğiyle devam etti.  
  
3) Sahne Performansında Çeşitlilik:  
 

23 Nisan Folklör Grubu ve Grup Sentez ülkemiz danslarını en güzel şekilde sundular.  
 
Festival sunucusu dans ekibimizi sunarken yüzlerce katılımcıya şu mesajı verdi:  
 

  “Farklı kültürlerin kabulü ve hoşgörü Türk kültürünün esasını oluşturmaktadır”        

23 Nisan Folklor ekibinin dansı ve kıyafetleri 
muhteşemdi. Çok sevgili ve değerli folklor hocamız, 
Güler Dedeal’in yetiştirdiği dansçılarımız: Nazde 
Edeer, Derin Karacabeyli, Devrim Göksel, Atilla 
Küçükyılmaz, Güneş Mahharamlı, Aysu Mahharamlı.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Grup Sentez dansçıları kısa süre içinde hazırlanarak 
modern ve geleneksel Türk danslarını (göbek dansı, 
folklor, tango, modern jazz) özgün bir kareografı içinde 
sunmayı başardılar. Dansçılarımız: Güler Dedeal, Ece 
Aydın, Çağrı Yavuz Honey, Güler Aylar, Semiral Tuncer.  

 
Sonuç olarak profesyonel deneyimlerini ve amatörce 
heyecanlarını diğer ekip üyeleriyle paylaşan festival ekibinin 
başarılı bir gün geçirmiş olmalarına tanık olmak çok 
zevkliydi. Emeği geçen tüm katılımcılara, festival günü 
ziyaretimize gelen arkadaşlarımıza, dernek üyelerimize 
özellikle derneğimiz yönetim kurulu üyelerinin festival 
öncesinden sonrasına kadar uzanan yardımlarına ve turizm 
broşürleri katkıları ve bu tür etkinliklere verdikleri destekten 
ötürü Türkiye Cumhuriyeti Ottawa Büyükelçiliğine çok 
teşekkür ediyoruz.  
 

Yeni festivallerde yeniden buluşmak dileğiyle!
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Tolga HABALI 

 
 

 
 
        
 
 

 
 

 

Hep beraber çıktık yola el ele, Vancouver Adasındaki 
dostlarımızla buluşmak üzere. 20 kişiyi aşkın gönül 
birliği yapmış bir grubumuz vardı, genciyle, yaşlısıyla; 
aile olarak katılanıyla, birey olarak geleniyle. Güzel vakit 
geçirmekti amacımız Mayıs 20'de, piknik yerinde; omuz 
omuza yürümekti hedefimiz bir gün sonra o büyük 
Victoria Geçit Töreninde.  

Çok sıcaktı karşılanış şeklimiz; ta ki feribottan 
konvoy halinde çıkışımızdan itibaren. Piknik 
yerinde bizi bekliyordu Adadaki dostlarımız, 
sayımız olmuştu 50'nın üzeri. Sağnak yağmur 
altında, ama sıcaktı, keyifliydi beraber 
geçirdiğimiz vakit. Eski dostlar buluştu, yeni 
arkadaşlıklar kuruldu; sevgiyle, saygıyla, hep 
birarada olmanın tadını çıkardık, kebabıyla, 
çiğ köftesiyle.  
   

35 kişiydik Victoria geçit töreninde; küçüğü 
büyüğüyle, yöresel kıyafetlerimizle, ay-
yıldızlı tişörtlerimizle. Ellerimizde Türk 

bayrakları, Kanada'nin çok kültür ortamında düzenlenen bu büyük geçit töreninde, hafızalarda 
güzel bir iz bırakmak istedik hepimiz; birlikteliğimizle, o güzel kültürümüzle.  
 

Yürüdük omuz omuza hep beraber, 
Vancouver'dan,Victoria'dan, 
Nanaimo'dan dostlarımızla.  
 

Ödülümüz birincilik oldu günün 
sonunda; en iyi yürüyen grup 
kategorisinde. 
  

Ayrılırken birbirimizden, tek duygu 
vardı geride; hep beraber el ele olmak 
hoşumuza gitmişti hepimizin. 

Piknik ve Victoria Geçit 
Töreni Üzerine 
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Türk Dili Üzerine...           
Aşağıdaki yazı yazar ve şair Sn. Osman Hakan A.’nın 1. Vancouver Türk Şiiri Günü’nde 
yaptığı konuşmadan alıntıdır. 

UNESCO 2008 yılını Kaşgarlı Mahmut yılı ilan etti. İçinde bulunduğumuz 
2007 yılı ise, Mevlana yılı. Kaşgarlı Mahmut, bilinen en eski Türk 
dilbilimcisi, 11. yy’da yaşamış. Ünlü eseri “Divan-ı Lügat-ı Türk” kapsam ve 
yetkinliğiyle dünyanın en eski sözlüğü. Bu sözlüğü okuyanlar Türk dilinin 
dünyanın en eski ve en köklü dillerinden biri olduğunu hemen anlarlar. 

Bugün dünyada Türkçe konuşan 29 Türk devleti var. Bu, dünya üzerinde birbirine dil bağıyla 
bağlı 29 Türk halkının varolduğu anlamına gelir. Hepsi Türkçeden besleniyor ve Türkçeyi 
zenginleştirmeye devam ediyor… Araştırmacılar, Türkçenin en az 3 - 5 bin yıllık bir dil 
olduğunu söylüyorlar. Birçok Batı dili edebiyatının en fazla 4 - 5 yüzyıllık bir geçmişe sahip 
olduğu düşünülecek olursa, dilimizin büyüklüğü ve derinliği kendiliğinden ortaya çıkacaktır. 

İşte “Divan-ı Lügat-ı Türk”, yazılalı 1000 yıldan fazla bir zaman olmuş. Türklerin 
Anadolu’daki varlığı bundan da fazla. İstanbul’da Süleymaniye Kütüphanesi’nde 1300 - 1400 
yıllık el yazması eserlerimiz var. Bunlar bizim koruyabildiklerimiz, elimizde mevcut 
olanlar… Şüphesiz bir yerlerde daha eski elyazması eserlerimiz de var… Kaşgarlı Mahmut, 
Türkçenin o zaman ki kelime dağarını, tüm Türk boylarını dolaşarak derlemiş ve yazılı hale 
getirmiş. Divan-ı Lügat-ı Türk’ün derlendiği tarihten önce de Türklerin çok geniş bir 
coğrafyada binlerce yıldır yaşadığı düşünülecek olursa, Türkçe edebiyatının derinliğiyle ilgili 
tablo iyiden iyiye ortaya çıkar. 

Büyük Yunus Emre, bundan yaklaşık 8,5 asır önce 13. yy’ın ortalarında yaşadı. Yunus’un 
şiirlerinde kullandığı dil hemen hemen bugünkü konuştuğumuz dile yakındır. Kıyas kabul 
etmez, ama Yunus Emre’mizi, İngiliz dilinin en büyük edebiyatçısı Sheakspire’le kıyaslarsak, 
aralarında 300 yıllık bir zaman farkının olduğunu görürüz. Bu, hem dil, hem de edebiyat 
derinliğinin büyük olduğu anlamına gelir. W. Sheakspire 16. yy’da (1564) yaşadı. Eserlerinde 
kullandığı İngilizce bugünkü İngilizceye göre bir hayli arkaik kalmaktadır. Divan-ı Lügat-ı 
Türk’ü okuyanlar, binlerce yıl önce de Türklerin at’a at, ot’a ot, yol’a yol dediklerini 
göreceklerdir. Sözü fazla uzatmayayım. Bugün burada şiirlerini okuduğumuz 30 şair, ki 
onların her biri daha niceleriyle birlikte modern Türk şiirinin Simurg’larıdırlar ve aynı 
zamanda nice Yunus’ların, nice Mevlana’ların torunlarıdırlar. Şairlerimizle, dilimizle, güzel 
Türkçemizle herzaman gurur duyabiliriz. Dilimizi sevelim ve koruyalım… Unutmayalım ki 
dilimizi korumak, vatanımızı korumakla eş değerdedir... Bir başka şekilde söylersem, dilimizi 
kaybetmek, vatanımızı kaybetmek demektir. Sözlerimi, “Yaşasın Türkçe!... Yaşasın 
Türkiye!.... “, diyerek bitiriyorum. 

 

Hakan OSMAN A. 
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2007 Cumhuriyet Balosu 
Büyük Atamızın bize bıraktığı en kutsal miras olan 
Cumhuriyetimizi, bir kez daha Türk Kanada Cemiyeti’nin 
geleneksel Cumhuriyet Balosu ile kutlamaya hazırlanıyoruz. 
 

Balomuzun tarihi 27 Ekim 2007, Cumartesi akşamı olarak 
tespit edilmiştir.  
 

Bu yıl da Cumhuriyet Bayramı kutlamamızı geçen sene olduğu 
gibi Executive Airport Plaza Hotel, Richmond’da yapacağız. 

 

Detaylı bilgi için internet sitemizi izleyiniz… 
www.VancouverTurkishSociety.org 

Bu yıl Türkiye Cumhuriyetinin 84. Yıldönümü

Fatma Telli 
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Eylül ARSLAN 

NEVRUZ BAYRAMI KUTLANDI 
 
              

 

 
 

   16 Mart 2007 Cuma gecesi Vancouver – Polish Community Centre’da 
Nevruz Bayramı münasebetiyle düzenlenen Azeri Gecesi’nde Türkiyeli 

Türkler ile Azerbaycanlı Türkler bir araya gelerek Nevruz Bayramını kutladılar. Azeri Türk 
Derneği’nin düzenlediği bu geceye, Türk Derneği üyesi Türklerin de yoğun destek verdiği 
görüldü. Konser salonu, Azerbaycanlı ve Türkiyeli Türklerle öylesine doluydu ki, geç kalan 
misafirler, büyük salonda yer kalmadığından balkonlara yerleştirilmek zorunda kaldılar. Bu 
yılki Nevruz bayramı kutlamasına, daha önceki senelere nazaran çok daha fazla kişinin 
katıldığı gözlendi.  

Program Azeri Derneği Yönetim Kurulu üyelerinin konuşmalarıyla başladı. Azeri mahnileri 
okundu ve halk danslarından örnekler verildi. Gecenin ilk şarkısı sayın Ali Rıza Nakipov 
tarafından söylenen “Azerbaycan’ım” şarkısıydı. Gür ve tok sesli bu şarkıcı, hepimizin kanını 
daha ilk şarkıda kaynattı ve bizleri yerinde duramaz hale getirdi. Daha sonra hep birlikte ortak 
türkümüz “Sarı Gelin”i söyledik. Bütün misafir masalarında Nevruz’un gelişini temsilen birer 
çim saksısı ve boyalı yumurtalar bulunuyordu. Ayrıca, sahnenin tam önüne, Nevruz bayramı 
için örnek bir masa hazırlanmıştı. Bu masada, yine bir çim saksısı, muhtelif yiyecek tabakları, 
madeni paralar, mum, ayna, Kur’an-ı Kerim gibi, her biri farklı anlam taşıyan, genelde bolluk 
ve bereketi temsil eden çeşitli objeler yer alıyordu. Azeri mahnilerinin okunmasından sonra 
yemek faslına geçildi.  

İkinci bölümün başında Vancouver Turkish Canadian Society Kültür Sanat Komisyonu adına 
şair ve yazar Osman HAKAN A. Nevruz Bayramı’nın Türkler için ne ifade ettiğini anlatan bir 
konuşma yaptı. Bu konuşmanın bir bölümü şöyleydi: “Nevruz, toprağı ‘Ana’ olarak gören 
büyük bir düşünce sisteminin, kökü binlerce yıl geriye giden bir kültürün bayramıdır.  Bu 
“ortak” kültürün kucakladığı, yine çok geniş bir coğrafyada hüküm süren Türk dünyası, 
baharın gelişini, yani toprak anamızın baharla birlikte yeniden uyanışını, Nevruz veya bir 
başka deyişle Ergenekon Bayramı olarak kutluyor. Farsça "Yenigün" anlamına gelen bu 
bayrama, çeşitli Türk boyları "Nevruz, Navruz, Novroz, Ergenekon, Bozkurt, Çaðan, Yeni 
Gün, Yengi Kün, Yeni Yıl", gibi, adlar vermiş.  Nevruz Bayramı, Türkler için aslında bir 
takvim değişikliğini ifade eder. Türkler yeniyılı, baharla, yani toprak ananın uyanışıyla 
başlatırlar. Bu nedenle Nevruz Bayramı, baharın gelişinin kutlandığı bir "yeni yıl" 
kutlamasıdır. Bu büyük gelenek, ortak kültür mirası olarak günümüze kadar aynen gelmiş ve 
bu özelliğiyle, millet bağını güçlendiren en önemli kültürel ögelerden biri olmuştur.”.  Bu 
konuşma, sayın Dr. Bahar Çınarlı tarafından anında İngilizceye çevrildi.  

Devamı sayfa 9 da… 
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 

 
 

 
 
 

 

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’un Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin açılışı ve egemenliğin ilanı ile Türk çocuklarına 
armağan ettiği 23 Nisan, Vancouver’da bu yıl da milli bir 
bayram ve çocuk şenliği olarak kutlandı. 
Çocuklarımızın ve gönüllü öğretmenlerimiz Sn. Güler Dedeal 
ve Sn. Şebnem Uçar’in aylar süren özverili çabaları ile 
hazırlanan sahne programı koro, şiirler, folklor gösterileri ve 

resitalleri içeriyordu. Sahne etkinliklerini cemiyetimiz genç üyelerinden Eda Karacabeyli ve Verda 
Erşahin İngilizce ve Türkçe olarak başarı ile sundular. Büyük çocuklarımızdan oluşan folklor ekibimiz 
Silifke yöresinden iki dans sergilerken, küçükler ekibimiz de Atabarı’ni sundular. Nazde Edeer ve 
Derin Karcabeyli’nin gitar resitalleri büyük alkış aldı. 
Polonya ve Macaristan çocuk folk dans grupları sahneye renk kattılar. 
Azeri çocuklarımızın okuduğu şiir ve şarkılar da büyük beğeni topladı. 
Programa son anda katılan Sn. Joyce Johnstone ve köpeği Toby de 
çocuklarımızın hayranlığını kazanan ilginç bir dans gösterisi sundular. 
Demet Edeer ve Nurşen Ertüzün’un beraberce koordine ettiğı ‘Küresel 
İşınma’ konulu resim sergimize katılım bu yıl ne yazık ki istenen 
düzeyde gerçekleşmedi. Gelecek yıllarda daha iyi olacağını umuyoruz. 

Sahne etkinliklerine katılan çocuklarımıza Berna Akoğlanoğlu ve 
Serpil Karar’in ‘fund raising’ etkinliği sonucu alınan ödüllerini Sn. 
Erol Karacabeyli sunarken, en küçük katılımcılarımız olan sevimli 
üçüzlerimize ödüllerini cemiyetimizin en yaşlı üyelerinden Sn. 
Hadiçe Batur verdi. 
Sahne etkinlikleri sonunda çocuklarımız palyaço, pinata vb. 
oyunlara geçtiğinde büyüklerimiz de ‘bake sale’ masası etrafında 
sohbeti koyulaştırdılar. Her yıl olduğu gibi 23-Nisan etkinliklerine 
katkılarını sürdüren arkadaşımız Sn. Fatma Telli’nin organize ettiği 
‘bake sale’ masamız börek-çörekleri ve kahve–çayı ile büyük ilgi 

Vancouver Türk-Kanada cemiyetinin düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı kutlamaları 22 Nisan 2007 Pazar günü 12:30-3:30 arası 
Capri Hall’da yapıldı.  
Demet Edeer’in koordinatörlüğünde ve birçok gönüllünün katkıları ile 
hazırlanan gösterileri yaklaşık yüz elli kişi izledi. UBC Öğrenci Derneği ve 
Vancouver Adası Türk Kanada Dostluk Derneği ile olan dayanışma bu 
etkinliğimizde de sürdü.  
Açılış konuşmasından sonra yapılan saygı duruşunu ve milli marşları cemiyet 
başkanımız Sn. Erol Karacabeyli’nin ve Fahri Konsolosumuz Sn. Mehmet 
Sezginalp’in 23 Nisan içerikli konuşmaları izledi. 

Demet EDEER Nurşen ERTÜZÜN 
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Gerçek anlamda gelen herkese keyif veren bir 
gösteriydi. Keyif almanın ötesinde, bizleri geldiğimiz 
topraklara götürdü, maneviyatımızla buluşturdu. 
Hissettirdi. Akşam Nanaimo'ya dönerken, haftanın 
yorgunluğundan hiçbir eser kalmamıştı. Emeği geçen 
herkese teşekkür ederim.  Umarım bir sonraki durağı 
Victoria yapabiliriz. 
 

Tolga 
 

(Tolga Habalı – Vancouver Adası Türk Kanada 
Dostluk Derneği Başkanı ve Türk-Kanada Cemiyeti 
Yönetim Kurulu Üyesi) 
 

 
 
Sevgili Arkadaşlar, 
 
Diğer arkadaşlarımın anlamlı duygularını aynen 
paylaşıyorum. Genco Erkal'in 70’lerde Dostlar 
tiyatrosunda solo olarak verdigi "Kerem Gibi" 
performansından sonraki duygularım tazelendi sizin 
şiir ziyafetinizin sonunda. Performansınızı izleyenlerin 
bana söyledikleri övgüler o kadar derin ve duygulu ki 
kelimelerle ifade etmem güç. Ama şunu söyleyeyim. 
Oradaki insanlara Kanada'da yaşadıkları 
yaşayacakları en güzel Pazar günlerinden birini hediye 
ettiniz. Ne mutlu bize ki sizin gibi değerli ve özverili 
insanlarımız var 
. 

Sağ olun var olun. 
 

Erol 
 

(Erol Karacabeyli – Türk-Kanada Cemiyeti 
Başkanı) 
 
 
Sevgili Dostlar, 
 

29 yıldır Kanada’da yaşıyorum, ve en duygulandığım 
gün oldu. Şiir ziyafetini verenleri ve planlayıcılarını en 
içten duygularla kucaklıyorum, tebrik ediyorum.  
Bence bu bir ilk oldu Vancouver’da. Daha evvel 
folklör, şarkı ve çocuk şiirleri yapılmıştı. Ama böyle 
hazırlıklı, profesyonel, edebi bir kültürel faaliyetin 
yapıldığını hatırlamıyorum. Umarım bu etkinlik 
Victoria’da tekrarlanabilir.  
Bahar’in dokumentari, UBC Türk Öğrenci Derneği’nin 
Mario Levi söyleşisi, arkasından görkemli bir şiir 
sunumu toplumumuzu en güzel şekilde temsil eden 
etkinlikler. 
  

Yeniden hepinizi tebrik ediyorum.   
 

Yusuf 
 

(Prof. Yusuf Altıntaş – Türk Kanada Cemiyeti 
Üyesi) 

Şiir günü 12. sayfadan devam 
 

Sevgili Arkadaşlarım, 
Aradan iki gece geçmiş olmasına rağmen Pazar akşamı 
aldığımız coşkulu alkış halen kulaklarımda. Ardından 
seyircilerden gelen güzel kelimeler ve göz yaşları, başarılı bir 
performans sergilediğimizin en güzel ve duygulu habercileriydi.  
 

Güler  
(Güler Aylar – Siir dinletisi müzisyenlerinden ve Türk-
Kanada Cemiyeti etkinlik koordinatörlerinden.) 
 

 
Sayın Osman Hakan Bey,  
Muhteşem Şiir günü ile, Ruhum dinlenmis..Bedenim ile birlikte 
huzur icinde..Hayata renk geldi sanki. Sizi ve arkadaşlarınızı 
kutluyorum...Müthiş bir gün idi!... Selamlar. 
 
Rezan Rona 
(Rezan Rona – Türk Kanada Cemiyeti Üyesi) 

Şairlerin Listesi: 
 

Ahmet Haşim, Behçet Necatigil, 
Yahya Kemal Beyatlı, İlhan Berk, 
Faruk Nafiz Çamlıbel, Özdemir 
Asaf, Ahmet Hamdi Tanpınar, Attila 
İlhan, Nazım Hikmet Ran, Mehmet 
Çınarlı, Necip Fazil Kısakürek, Can 
Yücel, Asaf Halet Çelebi, Ümit Yaşar 
Oğuzcan, Ahmet Muhip Dıranas, 
Ahmed Arif, Ziya Osman Saba, 
Turgut Uyar, Cahit Sıtkı Tarancı, 
Edip Cansever, Orhan Veli Kanık, 
Cemal Süreya, Oktay Rıfat Horozcu, 
Ece Ayhan, Melih Cevdet Anday, 
Gülten Akın, Fazıl Hüsnü Dağlarca, 
Hilmi Yavuz, Bedri Rahmi 
Eyüboğlu, Ataol Behramoğlu. 
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Dr. Bahar ÇINARLI 

“İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı 
Önce hafiften bir rüzgar esiyor; 

Yavaş yavaş sallanıyor 
Yapraklar, ağaçlarda; 

Uzaklarda, çok uzaklarda, 
Sucuların hiç durmayan çıngırakları 

İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı.”                                  

                                 Orhan Veli Kanık

Vancouver’de 1. Türk Şiiri Günü 

British Columbia’daki ilk Türk şiir  
etkinliği, 4 Mart günü Türklerin 
yoğun katılımıyla Vancouver’da 
gerçekleştirildi. Tiyatral özellikler de 
taşıyan bu gösteride, tüm şiirler canlı 
müzik eşliğinde okundu. Aynı 
zamanda, güftesi şiirlerden oluşan ve 
halkımızın beğenisini kazanmış bazı 
şarkılar da söylendi. İzleyiciler 
zaman zaman söylenen şarkılara 
severek katıldılar. Bu şiir 
dinletisinin, bu şekliyle yalnızca 
Vancouver’da değil, Kanada’da bir 
ilk olduğu düşünülüyor. Üç ay süren 
yoğun bir prova dönemi ve ateşli 
tartışmalardan sonra, göz kamaştırıcı 
bir şiir dinletisinin ortaya çıktığı 
rahatlıkla söylenebilir. Bu gösterinin 
en önemli özelliklerinden biri, 
gösteriyi sunan şiir ekibinin, 
Vancouver’da yaşayan çok çesitli 
meslek gruplarına ait amatörlerden 
oluşmasıydı. Ancak, ortaya çıkan 
performans, değme profesyonellere 
taş çıkartacak düzeydeydi. Turkish 
Canadian Society ve UBC Turkish 
Student Society çatısı altında 
gerçekleştirilen bu gösterinin tam 
anlamıyla bir ekip çalışması olması, 
Vancouver’da yaşayan tüm Türk 
topluluğunu sevindirmiş ve 
umutlandırmıştır. Şiir gününde yer 
alan şairler, 1980 öncesi, modern 
Türk şiirinin büyük ustaları arasından 
seçildi.  Şiir gününde şiirleri okunan 
şairlerin sayısı, Simurg efsanesinden 
yola çıkarak oluşturuldu (Bkz. dip 
not). Simurg efsanesinde geçen 
Farsça “Simurg” sözcüğünün kelime 
anlamı “30 kuş”tur. Şiir gününün 30 
şairini temsilen sahnede 30 adet gül 
bulundurulmuş, her şairin şiirinin  

Bahar Çınarlı, Şeyda Taylanlı ve 
Çağrı Yavuz; düz yazı metinler, Kaan 
Erşahin tarafından okundu. Okunan 
tüm şiirlere Güler Aylar ve Erman 
Yavuz gitarları ve zaman zaman da 
sesleriyle eşlik ettiler ve daha öncede 
belirttiğim gibi, güftesi şiirlerden 
oluşan, gönüllerde yer tutmuş 
şarkıları seslendirdiler. Ayrıca bu ikili 
kendi besteleri olan birer şarkı da 
söylemişlerdir. 
Organizasyonda Türk-Kanada 
Dernegi yönetim kurulu üyesi Dr. 
Bahar Çınarlı ve UBC Türk Öğrenci 
Derneği başkanı Kaan Erşahin aktif 
olarak yer aldılar. Program sonunda 
Türk-Kanada dernegi başkanı Erol 
Karacabeyli tüm grup adına Osman 
HAKAN A.’ya teşekkür edip, çicek 
ve gösteride yer alanlara sunulmak 
üzere birer şiir CD’si armağan etti. 
Yurt dışında yaşamaktan dolayı 
epeydir duyamadığımız ve hasretini 
çektiğimiz şiirler eşliğinde Türk dili 
ve edebiyatının zenginliğini tekrar 
yaşadık. Birlikte duygulandık,  
hüzünlendik, ağladık, sevindik ve çok 
mutlu olduk. Büyük bir şairimizin de 
söylediği gibi, Vancouver’da ilk defa 
hep birlikte “Bu hasret bizim” 
diyebildik. 
İşte benim yukarıdaki satırları 
yazmama neden olan, gösteriden 
sonra izleyenlerden aldığım onlarca 
sevgi dolu mesajdan bir kaçı:  

okunmasının ardından, dolu olan 
vazodan, boş olan vazoya bu güller birer 
birer aktarılmıştır. Programın bitiminde 
ise, şiir gününe katılan hanımlara, şiir 
ekibi tarafından tek tek dağıtılmıştır. 
Ayrıca gösteride her şair birer ikişer 
paragrafla kısaca tanıltılmış ve beyaz 
perde üzerinde şairlerin fotoğrafları 
izleyicilere gösterilmiştir.  
Gösteri, program danışmanı ve sanat 
yönetmeni şair ve yazar sayın Osman 
HAKAN A.’nın Simurg Efsanesi’nin 
anlatımıyla başlamış, şiirlerin okunması 
ve şarkıların söylenmesiyle devam 
etmiştir. Gösteri bitiminde, yine sayın 
Osman HAKAN A. güzel ve anlamlı bir 
kapanış konuşmasıyla, Türk dili ve 
edebiyatının zenginliği ve derinliği 
hakkında önemli bilgiler vermiştir. Şiir 
gününe katılan Türk topluluğu arasından 
bazıları, günün güzelliği ve 
anlatılanların ardından kendilerini 
tutamayıp ağlamışlardır. Sanıyorum 
hepimiz şiir gününden kendi dil ve 
kültürümüzle gurur duyarak ayrıldık.  
Sahne tasarım ve yönetimini Çağrı 
Yavuz, müzik yönetmenliğini Erman 
Yavuz’un üstlendiği bu dinletide, şiirler, 
Osman HAKAN A., Eylül Arslan, 

 
 Page 9 TOPLUM Haziran 
gördü. 'Bake sale' masamızı her zaman olduğu gibi birbirinden lezzetli ürünlerle donatan 
hanımlarımıza ve beylerimize pekçok teşekkürler. 

Bu yıl Türk toplumu olarak 23 Nisan sonrası salonu temiz bırakma konusunda büyük bir ilerleme 
kaydettik. Dağılmadan önce herkes dekorların indirilmesi, sandalyelerin / masaların kaldırılması, 
çöplerin toplanması konusunda beraberce çalıştı. Böylelikle yük birkaç kişinin omzuna ağır bir şekilde 
kalmadı. Hepimiz ufak bir çaba harcayarak toparlanmayı kısa sürede, başarılı bir şekilde yaptık. 
Dekorun, ses düzeninin hazırlanmasında ve etkinlik sonrası toplanmada emeği geçen herkese bir kez 
daha teşekkürler. 

2007 Vancouver Türk Kanada Cemiyeti 23 Nisan kutlamalarının 
sonunda koordinatör Demet Edeer emeği geçen herkesi sahneye 
davet ettiğinde kısa sürede sahneyi doldurduk ve adım atacak yer 
kalmadı. Bu da bize başarılı bir etkinlik için ne kadar çok katılım ve 
destek gerektiğini bir kere daha gösterdi. 
 
Toplum olarak gönül ve emek birliği ile çalışarak daha nice başarılı 
etkinlikler gerçekleştirmek dileği ile… 
 

 
 

 
Sayfa 7’nin devamı: “Nevruz Bayramı Kutlandı” 
 

İkinci bölümde müziğin başlamasıyla birlikte, Polish Community Centre gösteri salonunun hemen 
her köşesi bir anda dans pistine dönüştü. Salonun bir çok yerinde masalar ve sandalyeler kenarlara 
çekilerek, muhteşem dans gösterileri için yerler açıldı. Çok geçmeden oynak ve ritmik Azeri 
ezgileriyle kanları tutuşan misafirler geleneksel Azeri dansı yapmaya başladılar. Türkiyeli 
Türklerin de dans ve müziğin büyüsüne kendisini kaptırarak, Azerilerle birlikte dans etmeleri 
görülmeye değerdi. Müzik, dans, ortak ritim ve ezgilerin, birbirlerinden ayrı düşmüş bu insanları 
bir anda aynı duygularda buluşturması heyecan vericiydi. Dans ve müzik gece yarısına kadar 
aynen devam etti. Gecenin bitiminde salondan ayrılırken, farkında olmadan Türklüğüm ve kendi 
kültürümle ne kadar gurur duyduğumu hissettim. 

British Columbia’da yaşayan Azerilerin vatan hasreti, söylenen şarkılardaki her sözcük ve her 
ezgiyle, sahneden salona doğru yayılırken, yürekten yüreğe bir gökkuşağı gibi uzandı ve nice 
Nevruz Bayramlarının habercisi oldu. Hiç şüphesiz, gecede göze en çok çarpan şey, Türkiyeli 
Türkler ve Azerilerin Nevruz Bayramı münasebetiyle gösterdikleri birlik ve dayanışma ruhuydu. 
Farklı ülkelerden gelen onlarca insan, aynı kültür etrafında Ergenekon sevincini, gerçek ve ışıl ışıl 
bir kardeşlik çemberi içinde omuz omuza paylaştılar. Sanıyorum bundan böyle 16 Mart 2007 
Cuma gecesi bu yönüyle zihnimde parlamaya devam edecek ve bende her zaman özel bir yeri 
olacak. Sözlerimi Azeri kardeşlerimin söylediği gibi, “Nevruz Mübarek”, diyerek bitirmek 
istiyorum.   
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Dr. Bahar ÇINARLI 

FESTIVE TURKISH NIGHT 

   BRAVO Turkish Student Society of UBC 
 

The – now becoming traditional – Turkish Night took place on 
March 31, 2007 at the GSS Ballroom at UBC with great 
participation of around 200 guests. 
4 

This year the Turkish Night became even a bigger hit with the 
support and attendance of the Turkish Canadian Society and the       
Turkish Canadian Friendship Society of Vancouver Island members. 

The event tickets which were only 
$10 were sold out immediately.  
 

During the evening guests enjoyed 
the genuine Turkish home made foods, and the legendary Turkish coffee 
served with Turkish Delight. The entertainment was very impressive and 
interesting with three different live bands sampling Turkish folk music. The 
belly dancer with her sparkling costume and amazing movements changed 
the ambiance of the night. After her stunning performance the audience was 

ready to jump on the stage and dance the night away. And so they did!. With excellent selection of Turkish 
pop music the DJ set the mood and guests danced until closing time. 
 

Big bravo to the Turkish Students Society of UBC, and thank you very much the volunteers that have 
contributed.  
 
 

It would not be possible without the volunteers…  
This was the 5th Turkish Night since Turkish  
Student Society of UBC was constituted in  2002. 
All were very successful in several aspects: 

Promoting Turkish culture and heritage, tourism 
as well as the Turkish cuisine; gathering 

graduate students – both 
from Turkish origin and 
others who are interested in 
or affiliated with Turkey – for an evening full of food, music and 
dance. Through delicious homemade food, deserts, and fine Turkish 
coffee, live performances of popular and folk music and dance, 
Turkish Nights have always been the opportunity for us to share our 
rich culture with UBC graduate students and the community at large.  

 

Turkish Night is not the only event organized by Turkish Students, but definitely the most challenging one. 
We aim to reach as many students as possible, so the tickets including food are sold for $10 or less, which 
leaves no room for labour costs. Therefore the most important challenge organizers face is finding enough 
volunteers to run the event: from setting up the room, preparing / serving food to performing on the stage.  

Kaan ERŞAHİN 
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On behalf of the Turkish Student Society of UBC, I am honored to say that this year we had almost 30 
volunteers, who have fulfilled various tasks with dedication. An interesting statistic – different from 
previous years – was that 20 % of the volunteers were students at Simon Fraser University and 40 % were 
non-students. Another first was the support of Turkish Canadian Society (Vancouver) and Turkish 
Canadian Friendship Society of Vancouver Island which helped us to reach a larger audience. This event 
was a good example of what we can achieve once we engage different groups in our society and work all 
together. Over 200 guests enjoyed the evening, many were impressed by the outstanding performances and 
services provided by the volunteers and named it a “success”…  
 
Turkish Night was indeed a success, which we all enjoyed and are proud of taking a part. On behalf of the 
organizing committee I would like to thank everyone (see attached) who has contributed to this event… It 
would not be possible without the volunteers… 
 
Contributions from volunteers (listed in alphabetical order of surnames): 
Live Music Performances (in the order of appearance): 
1. Çağla Altıntaş (violin), Orçun Göksel (guitar), Şebnem Uçar (vocal) 
2. Demet Edeer (vocal), Erdal Kün (baglama) 
3. Güler Aylar (guitar-vocal), Erman Yavuz (guitar-vocal), Yusuke Kotani (guitar) 
Food preparation (6 different items for 200 people):  
Demet Sesli made her facilities available and led a team of volunteers: Özen Aşık, 
Burcu Bulgurcu, Kaan Erşahin, Verda Kocabaş Erşahin, Esra Burcu Özdemir, Pınar 
Pekçağlayan. 
Event room / equipment setup: Çağdaş Çavuşoğlu, Derya Ekici, İlker Hacıhaliloğlu, Serdar Kabaca, Flavio 
Wasniewski 
Admission: Çağdaş Çavuşoğlu, Orçun Göksel, İlker Hacıhaliloğlu. 
Food and beverage serving: Çağrı Aksay, Özen Aşık, Burcu Bulgurcu, Gözde Çözen, Mina Jang, Münevver 
Menekşe, Esra Burcu Özdemir, Pınar Pekçağlayan. 
Turkish coffee and desert sale: Özen Aşık, Burç Dizdar, Gözde Çözen, Verda Kocabaş Erşahin, Çağrı Yavuz 
Culture/ Tourism booth and crafts sale: Demet Edeer 
MC and event coordinator: Kaan Erşahin 
DJ: İlker Hacıhaliloğlu 
Event room clean-up: Çağdaş Çavuşoğlu, Kaan Erşahin, Orçun Göksel, İlker Hacıhaliloğlu, Verda Kocabaş 
Erşahin, Esra Burcu Özdemir, Flavio Wasniewski 
 

Other Contributions: 
Turkish delight donation: Hüseyin Bayazıt – producer of Turkish delight in Surrey, B.C. 
Transportation: Rübab Arım 
Culture/Tourism booth material: Turkish Canadian Society and Demet Edeer. 
Event announcement and ticket sales: Turkish Canadian Society, Vancouver Island Turkish Canadian 
Friendship Society 


