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TURKISH-CANADIAN SOCIETY 2021-2022 YÖNETİM KURULU 

HEDEFLER

BC kültür mozaiğine katkıda bulunmak, 
toplumumuz içinde birlikteliği ve 
dayanışmayı geliştirmek üzere Türk-
Kanada Derneği’nin 

• Üye ve gönüllü sayısını arttırmak 

• iletişimini arttırmak 

• Etkinliklerini arttırmak 

• Kurumsallaşmasına ağırlık vermek  
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CREEKSIDE COMMUNITY 
CENTRE’da 16 NİSAN 

Demet Edeer

Önce derneğimizin eski yönetim kurulu üye-
lerinden Sevim Mete arkadaşımızın Onursal 
Üyelik Plaketini takdim etmek üzere ufak bir 
tören yapıldı. Daha sonra da değerli ressam 
arkadaşımız Atanur Doğan’ın önderlik/eğit-
menlik yaptığı suluboya resim atölyesi çalışması 
gerçekleştirildi. 

Sevim Mete arkadaşımız 24 Mayıs 2020 günü 
dernek tarihimizde ilk defa online ortamda 
gerçekleştirilen TCS Yıllık Genel Kurul To-
plantımızda seçilen ekibimizde yer almış, 
dernek sekreterimiz olarak görev yapmıştı. 
Sevim arkadaşımızın kayıtların, arşivlerin to-
parlanması, yeni BC Dernekleri Yasası’na uyum 
için gereken tüzük değişikliği çalışmasının 
yapılması, üyelik işlemlerimizin ve web sitem-
izin iyileştirilmesi, Toplum Dergisi task grubu-
nun oluşturulması ve dergimizin düzenli olarak 
çıkarılması, ‘mental health’ destek grubunun 

oluşturulması gibi pek çok önemli konuda 
büyük emekleri oldu. Ne yazık ki Sevim ark-
adaşımız, seçildiği Yönetim Kurulu dönemini 
sağlık sorunları nedeniyle tamamlayamamış; 
5 Aralık 2021’deki TCS Genel Kurulumuzda oy 
birliği ile kabul edilen ‘special resolution’la ken-
disine yaşam boyu Turkish-Canadian Society 
onursal üyeliği verilmişti. 

Yönetim Kurulu ekibimiz Sevim Mete’ye onur-
sal üyeliği ile ilgili plaketinin sunulması için 16 
Nisan’da küçük bir tören düzenledi. Covid-19 
pandemisinin halen sürüyor oluşu ve Sevim’in 
sağlık durumu nedeniyle bu tören sınırlı bir 
davetli katılımı ile gerçekleştirildi. Önce bir 
sunumla Sevim arkadaşımızın derneğimize ve 
buradaki toplumumuza katkıları hatırlandı. 
Sonra da plaket sunumu gerçekleştirildi. Küçük 
ama çok güzel bir etkinlik oldu ve Sevim çok 
mutlu oldu. 

16 Nisan 2022’de Vancouver’daki Creekside Community Centre, 
Turkish-Canadian Society (TCS) etkinlikleri ile doldu taştı. 

https://www.youtube.com/watch?v=LLhKL1O-cgg

https://www.youtube.com/watch?v=LLhKL1O-cgg
https://www.youtube.com/channel/UCnaL9DgDOpIbusTlYLSSlbg
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Bu törenden sonra aynı mekanda derneğimiz-
in düzenlediği ilk sulu boya atölyesi etkinliğini 
gerçekleştirdik. Etkinliği sunan, dünyaca ünlü 
sulu boya ressamımız Atanur Doğan’dı. Sevgili 
eşi ressam Asuman Doğan da atölye boyun-
ca öğrencilere destek oldu. Atanur Doğan ve 
Asuman Doğan İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Bölümünden mezunlar. Atanur 
Doğan, daha Türkiye’deki ilk yıllarından başla-
yarak günlük yaşam koşuşturmaları içinde 
insan portrelerini çalışagelmiş. Özellikle kırsal 
kesimden kadın yüzleri, kahvede çay içip oyun 
oynayan erkek portreleri bilinen çalışmaları ar-
asındadır. Kanada’ya göçtükten sonra da portre 
çalışmaya devam eden Atanur, 2004 yılında 
Portrait Society of Canada tarfından dünyanın 
en iyi beş portre ressamından biri seçilmiştir. 

Atanur Doğan, 2012 yılında International Water 
Color Society (IWS)’i  kurmuştur ve on yıldır 
da bu kuruluşun başkanlığını yürütmektedir. 
Kanada ve Türkiye sulu boya ressamları ar-
asındaki bağı kurabilme girişimi ile başlayan bu 
proje, bugün 110’un üstünde ülkeye yayılmıştır 
(Café galerileri, sanat okulları, müzeler, sanat 
köyleri ve daha pek çok kuruluşlar). IWS Glob-
al Art Network’ün hedefi, sanatçılar arasın-
da köprüler kurarak dünya üzerinde barış ve 
kardeşliğin gelişmesine yardım etmektir. 

Böylesi donanımlı bir sulu boya ressamımızın 
atölyesinden yararlanma olanağı bulan 
katılımcılarımız, Atanur Doğan’dan çok değer-
li teknikler öğrenip etkinlik süresinde kendi 
çalışmalarını da gerçekleştirmişlerdir. Özellikle 
anne veya babaları ile birlikte etkinliğe katılan 
genç arkadaşlarımız iki kuşağın yan yana ve 
zevkle resim çalışması yapabileceğini de göster-
mişlerdir. 

Turkish-Canadian Society, gelecekte de Atanur 
Doğan ve daha pek çok ressamımızla atölye 
çalışmaları gerçekleştirmeyi planlamaktadır. 
 
Demet Edeer 
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BACK OF THE STAGE
Sevinç Çetinkaya

should definitely start by mentioning 
how busy and fruitful this year was, for 
the Turkish-Canadian Society (TCS) of 

Vancouver. Many different activities were 
organized by our great volunteer team, 
including the National Sovereignty & Children’s 
Day Celebration, a Workshop by watercolour 
artist Atanur Doğan, an honorary membership 
celebration for Sevim Mete, Turkish Tunes-5 
community music event, the Summer Picnic, 
the opening of a Turkish bookshelf in Richmond 
Library, Turkish lessons by Gülfiliz Öncel, 
three issues of TOPLUM Magazine, the UN 
International Peace Day online celebration, the 
9th Vancouver Film Festival (VTFF),  an after-
concert cocktail reception honouring cellist 
Jamal Aliyev and pianist Fazıl Say and last but 
not least, the Celebration of the Turkish Republic 
Day & Turkish Canadian Friendship Day.

Every event has its own task group, and these 
group members spend many hours per week 
to be able to prepare a nice, meaningful, and 
big event organization, and to contribute to the 
Turkish community and to the arts and cultural 
fabric of the BC society at large.

We care about you. We care 
about our language and 
esteemed culture. Therefore, along 
with many other activities, Turkish Tunes-5 
was organized to sing all those amazing songs 
together, to smile together, and to recall various 
lyrics from the Anatolian music that you might 
enjoy singing together with your family. Our 
Canadian friends were also together with us to 
enjoy the rich variety of Turkish tunes…

Who doesn’t like to read in 
their native language? We built up 
a Turkish bookshelf from scratch in Richmond 
Library to help our society to access Turkish 
books easily. This collection includes novels, 
children’s books, Turkish culinary books, and 
many more.  To provide as many diverse books 
as possible, before sending those to the library 
every book was examined by our members as 
per the requirement criteria of the Richmond 
library.

Additionally, Gülfiliz Öncel who is a very 
passionate, dedicated young teacher, gives 
Turkish lessons to children once a week without 
any financial expectation. Although she has 
quite an intense work schedule, she loves being 
able to dedicate some time to the children of our 
community.

We care about our children. 
That is why our volunteers 
spend hours and hours 
deciding which colour children 
might love the most, or which 
game might be more fun for 
them, during our events. I 
believe that some memories are very special 
even if we don’t recognize them at that 
moment. After years, we will remember them 
effortlessly. National Sovereignty & Children’s 
Day Celebration is one of the most important 
celebrations, for both children and families 
living in Canada. During the celebration seeing 
children running around with tremendous joy, 

I
Turkish Tunes-5 Task Group Debrief 

Toplantısı  - May 27, 2022

AGM 
Feb 6, 2022
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excitement, and fun motivates us to organize 
better events for them the next time. We had 
many memorable moments during our events, 
and we know that children are the shiniest 
colours during the events we organize. I believe 
they have their own methods to communicate 
with their peers, and it is full of creativity. As 
a member of the Turkish-Canadian Society, I 
would be so glad if we contribute positively to 
their childhood memories.

We care about our society, 
and always discuss what we 
can do more to harmonize 
Canadian Culture and Turkish 
Culture while keeping the 
characteristic features of both 
preserved. Turkish culture is enormously 
rich and has an endless capacity to shine... I 
realized this fact after I started to live abroad. 
However, as the Board of the Turkish-Canadian 
Society, we have very limited resources in 
terms of finances and other aspects. I should 
underline again the fact that we are a non-profit 
organization, and every event we organize is 
fully volunteer-effort-based. This is the most 

important value in Canada. Honestly, there 
is another world in backstage of every event 
we organize, which is quite dynamic and 
creative, involving a lot of brainstorming, 
planning, sharing and caring for each other 
as a team. Each time we have additional/new 
volunteers, they have such amazing energy and 
motivation which creates quite an entertaining 
atmosphere in working together. And the joy of 
accomplishment is amazing!

We know that regardless of the location we 
live in, being part of a community brings 
responsibilities. The Turkish-Canadian Society 
also has its vision, responsibilities, and 
motivation. I do not know every single member 
of the Turkish community here in Vancouver, 
but we all know that there is strength in 

numbers.  Therefore, I would like to 
invite you to take your own 
responsibility and become a 
member of your Society, the 
Turkish-Canadian Society, to 
create a powerful community.

Sincerely,
Sevinç Çetinkaya

Cumhuriyet Task Group 
Sep 20, 2022

TCS Talks (Atanur Dogan ile soylesi - 
Eser Ince) April 13, 2022

https://www.youtube.com/
watch?v=0WsxHF-_R7M&t=2148s

Turkish Tunes-5 Task Group Debrief 
Toplantısı  - May 27, 2022

UN Peace Day Task Group toplantısı - 
July 23, 2022

AGM 
Feb 6, 2022

23-Nisan Task Group toplantı

https://www.youtube.com/watch?v=0WsxHF-_R7M&t=2148s
https://www.youtube.com/watch?v=0WsxHF-_R7M&t=2148s
https://www.youtube.com/channel/UCnaL9DgDOpIbusTlYLSSlbg
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı
April 23rd National Sovereignty & 
Children’s Day Celebration
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CUMHURİYET KUTLAMAMIZ 
Murat Öncel

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, yıllardır 
yoğun katılımla düzenleniyor. 29 Ekim’in Bri-
tish Columbia’da aynı zamanda Türk Kanada 
Dostluk Günü olarak da kutlanması, güne 
Kanada’da yaşayan Türkler için farklı bir an-
lam katıyor. Biz gönüllü görev grubu olarak 
iki buçuk ay öncesinde bu yükü omuzlarken, 
nasıl bir sorumluluk üstlendiğimizin farkın-
daydık. Vancouver’da bize eşlik edecek değer-
li misafirlerimize layık bir kutlama organize 
etmek için tüm görev grubu, özel hayatların-
dan ayırdıkları vakitlerde çalışarak özveride 
bulundular. Ve balo günü gelip çattığında, he-
pimiz organizasyonun son halkası olan salon 
hazırlıkları için buluştuğumuzda heyecan ve 
gurur doluyduk. Artık hazırlıklar tamamlan-
mış ve misafirler gelmeye başlamıştı. 

Sunuculuğunu Sn. Begüm Kabataş ve Sn. 
Oğuzhan Can‘ın yaptığı gecenin açılışı Sn. 
Mutlu Bahar’ın üflediği ney eşliğinde Sn. 
Yeşare Sonay tarafından söylenen “Hasre-
tinle Yandı Gönlüm” türküsüyle açıldıktan 
sonra günün önemini belirten konuşmalar 
Türk-Kanada Derneği Başkanı Sn. Demet 
Edeer, Görev Grubu Üyesi Sn. Murat Öncel ve 

Tarihin en büyük çağdaşlaşma 
hareketlerinden birisine imza atmış 
olan Mustafa Kemal Atatürk ve 
onun yol arkadaşlarını hatırlamak 
ve bize armağan ettikleri değerli 
Cumhuriyet’in yeni yaşını kutlamak 
için bu sene yine Vancouver’da, Türk-
Kanada Derneği’nin düzenlediği 
baloda bir araya geldik.  



T.C. Vancouver Başkonsolosu 
Sn. Taylan Tokmak tarafından 
gerçekleştirildi. Yemek arası-
nın ardından Sn. Özlem Kay-
makçı ve Sn. Gökhan Başaran, 
bize unutulmaz bir zeybek 
gösterisi sergilediler. Ve gece-
nin en unutulmaz karelerin-
den birisi de çocukların yere 
oturarak sahnenin etrafına 
dizilip bu gösterinin adeta bir 
parçası olmaları ve çoğu Ka-
nada’da doğmalarına rağmen 
kültürümüzle kurdukları bağa 
tanıklık etmekti. Türkiye’nin 
ezgilerini bize Sn. Nurhak 
Çiçek solo gitar performansı 
ile ulaştırdıktan sonra adeta 
Cumhuriyetimizin, doğu ve 
batının köprüsü olma yolun-
da bizi enternasyonal kültüre 
entegre edişini simgeleyen 
tango gösterisi Sn. Sefa Sözen 
ve Sn. Maya Tepegöz tarafın-
dan sunuldu. Düşünün ki bir 
kültür, yüzyıllardır sahip oldu-
ğu zeybek ile bir dünya klasiği 
tangoyu aynı gecede sahne-
leyebiliyor ve Cumhuriyet’in 
kültürümüzün zenginleşmesi-
ne ne kadar katkıda bulunduğu 
böylece kanıtlanıyor. Gecenin 
kapanışı ise DJ performansıyla 
Sn. Kerem Gürel tarafından 
yapılırken; balonun son saati, 
herkesin yerlerinden kalkarak 
birlikte marşlar söyleyip dans 
ettiği muhteşem anlara sahne 
oldu. 

Tüm programı Sn. Ali Dos’un 
teknik sorumluluğu üstlen-
mesiyle “Turkish-Canadian 

11 TOPLUM | Aralık 2022 |

CUMHURİYET KUTLAMAMIZ  |  Murat Öncel



| TOPLUM | Aralık 202212

Society” Youtube kanalından canlı 
olarak yayınlamayı başardık. Siz de 
eğer o gecede yanımızda olamadıy-
sanız veya tekrar izlemek isterseniz, 
kanalımızı ziyaret ederek tüm prog-
ramı veya yirmi iki dakikalık özeti 
görüntüleyebilirsiniz. 
 
Dolu dolu ve göz açıp kapayıncaya 
kadar geçen balo boyunca, hedef-
lediğimiz gibi bir coşku ve kutlama 
havasını yakalamış olduk. Kendi-
lerini kapıdan uğurlarken; salonu 
doldurmuş olan değerli misafirlerin 
yüzündeki mutluluk ve heyecan, 
bir maraton halinde geçen hazırlık 
sürecinin tüm yorgunluğunu unut-
turduğu gibi, bize sonraki senelerde 
devam etmemiz için fazladan güç 
de verdi.  
 
Vancouver Türk-Kanada Derne-
ği; ülkesinden binlerce kilometre 
uzakta, kültürüyle bağını korumaya 
çalışan herkes için bu geceyi dü-
zenlemeye devam edecektir. Önü-
müzdeki yıl, diğer tüm yıllardaki 
coşkusuyla ama yüzüncü yılı olması 
nedeniyle mümkün olan en yoğun 
katılımla bayramımızı kutlamak 
istiyoruz. Bu yazıyı okuyan herkesi 
2023 yılında yapılacak olan 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı’na davet edi-
yor ve şimdiden gecenin coşkusunu 
birlikte yaşamak için sabırsızlanıyo-
ruz.  
 
Cumhuriyetimizin nice yaşlarını 
birlikte kutlamak dileğiyle… 
 
Murat Öncel 
https://www.youtube.com/watch?v=z6_
DH8rTMfw

CUMHURİYET KUTLAMAMIZ  |  Murat Öncel
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TÜRKÇE KONUŞUYORUZ 
Gülfiliz Öncel 

Ben Gülfiliz. İlkokul altıncı 
sınıftaydım öğretmen olmaya 
karar verdiğimde. Bu fikir, bana 
rol model olan öğretmenlerim 
sayesinde gönlümde yeşerdi.  
Her biri birbirinden yetenekli 
ve özverili insanlardı. Eğitim 
hayatım boyunca bu hayalim-
den hiç vazgeçmedim ve eğitim 
fakültesine gittim. Anadolu’nun 
uzak bir köşesine gitmeye 
yürekten hazırdım. Gittim de! 
Öğretmenliğe Mardin’in 
Kızıltepe ilçesinin bir sınır 
köyünde başladım, 
oradan İzmir’e ve 
Vancouver’a ulaşan 
bir hikayem var ama 
bu belki de bir baş-
ka yazının konusu 
olabilir. 
 
Dil, kültürün kuşaklar 
arasında aktarımı, bireyin ken-
disini ifade etmesine olanak 
sağlayan, yaşamın ve varoluşu-
muzun en önemli araçlarından 
birisidir. Çift dilli büyümek ya da 
ikinci bir dil öğrenmek, birey-
lerin zihin gelişimine olduğu 
kadar akademik hayatlarında 
da yardımcı olacak; problem 
çözme, analiz yapma, empa-
ti duygusunun gelişimine de 
katkı sağlayacaktır. Hedef dile 
küçük yaşlardan itibaren maruz 
kalmak, dil üretim sürecinde 
de olumlu rol oynamaktadır. 
Bu yazının ana konusu, Turk-
ish-Canadian Society Vancou-

ver’ın yedi-on bir yaş arasındaki 
çocuklara sunduğu Türkçe dersi 
hizmeti. Aslında ben buna ders 
demekten ziyade Türk dilini 
konuşma pratiği yaptığımız, 
çocukların heyecanlarını ve 
neşelerini paylaştığı, arkadaş 
olduğu, haftada bir buluştuğu-
muz bir etkinlik demeyi tercih 
ediyorum. Planını benim oluştur-
duğum on haftalık bir program 

gerçekleştirdik bu yıl. Her haf-
tanın konusu ve teması farklı 
olmakla birlikte çalıştığımız 
dil bilgisi yapıları da haftalara 
göre değişiklik gösterdi. Benim 
amacım, sosyal dili ve eğitim 
dili İngilizce olan çocuklar için 
mümkün olduğunca Türkçe 
konuşmalarına olanak yarat-
maktı. Bu yüzden ve onların 
ilgi duyacağı okuma parçaları-
na ağırlık vermeye çalışırken 
Türkiye ile de aralarında bir 
bağ kurmalarını sağlayacakları 
okuma parçalarını seçmeye özen 

gösterdim. Okuma parçalarımız 
sırasıyla, selamlaşma ve kendini 
tanıtma, alfabemizi tanıyalım, 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 
hayatı, Milli Bayramlarımız, 
Türkiye’nin coğrafi konumu 
ve akrabalarımız nerelerde 
yaşıyor, mevsimler nasıl oluşur, 
dünyamız ve gezegenler, ark-
adaşlık ve en iyi arkadaşlarımız, 
hayvan dostlarımız idi ve son 
haftada da görsellerden hikaye 

oluşturma, eğlenceli sorular 
ve bilmecelerle pro-

gramımızı tamam-
ladık. Bir öğretmen 
olarak çocukların 
gelişimine tanık ol-
mak, beni her hafta 

daha da neşelendir-
di ve aldığım güzel 

dönütlerle de heye-
canım katlanarak arttı.  

 
Benim gönüllü olarak yürüt-
tüğüm bu çalışma, siz değerli 
toplum üyelerinin Turkish-Ca-
nadian Society’e yapmış olduğu 
bağışlarla desteklenmektedir. On 
hafta boyunca pazar günleri saat 
on, on bir arasında Zoom üzerin-
den etkinliğimize katılan değerli 
çocuklara ve siz özverili ailelere 
teşekkürler.  
 
Yeni maceralarda görüşmek 
dileğiyle. Sağlıkla kalın, sevgiler. 
 
Gülfiliz Öncel 

Her şey hayal etmekle başladı.  
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VANCOUVER TURKISH FILM 
FESTIVAL (VTFF) - 2022 

Özlem Tekmek Kaymakçı

Ekip olarak güzel bir işe daha imza 
atmış olmanın haklı gururuyla giri-
yoruz 2023’e. 

Evet, VTFF 2022’den bahsedi-
yorum. Covid dolayısıyla 2 yıl art 
arda online düzenlenen VTFF, bu 
yıl ‘’ Filmi salonda seyretmenin de 
tadı başka canım ‘’ ya da ‘’ Ne zaman 
gala olacak, sevdiklerimize sarılıp, 
step and repeat önünde poz vere-
ceğiz, güzel yemekler eşliğinde Türk 
sineması’ndan bahsedeceğiz?’’ di-
yenlerin muhteşem katılımıyla Vanc-
ity’de (açılış galası ve film gösteri-
mi) ve SFU Woodwards’da (diğer 
film gösterimleri ve panel ) Kasım 
2022’de gerçekleşti. 

Çok emeği geçen insan var festival-
de ve bu yıl dokuzuncusunu böyle 
başarılı bir şekilde sunduysak; işin 
ucundan tutan herkesin sevgisi, kat-
kısı, fikri, vakti var bu emekte. Film 
seçiminden, toplantıların ayarlan-
masına; panelden, panel konusunun 
bulunup panelistlerle iletişimden, 
kısa filmlerin tek tek izlenip seçilm-
esine; hangi konuğu getirelimden, 
konuğumuzu havaalanından nasıl 
alsaklara; sponsor ve destek topla-
maya, gönüllü toplanıp ayarlan-
masından, hediye kutularını, dekor 
malzemelerini taşımaya; sosyal me-
dya postlarından, videoları,  fotoğrafı 
kim çekeceklere; biletlerin afişlerin 



tasarımından, onların çıktılarının alın-
masına; bütün bunların iletişiminden 
ve insan ilişkilerinin yönetiminden bir 
de  finans akışlarının yapılmasına; daha 
ne sayayım ki… Altı gönüllüden oluşan 
bir ekip ve arkasında ve yanında dağ 
gibi Türk cemiyeti , seyircisi ve diğer 
gönüllüler, destekçiler sayesinde her 
şey. 

Geçen yıllardan farklı olarak, British 
Columbia Art Council’den çok güzel 
bir destek alarak başladık bu yılki 
çalışmalara. Geçmiş yıllarda yaptığımız 
başvuruların da etkisiyle, derneğimizin 
çatısı altında düzenlenen en katılımlı 
etkinliklerden biri olduğunun farkına 
varmış olmalılar. Bu etkinliğin devam-
lılığı için, 10. yılda daha keyifli çalışıp, 
daha da başarılı bir festival organize 
edebilmek için; bir an önce kolları 
sıvayıp hazırlıklara başlamak için mo-
tiveyiz. 

Tabii ki değişiklikler olacak, büyüyen 
her organizasyonda olduğu gibi, bizim 
de kişilere bağlılıktansa, sistemleşe-
bilmek, kurumsallaşabilmek ya da 
biraz daha profesyonelleşip, Vancou-
ver halkına daha da kaliteli bir festival 
yapabilmek adına, fikirlerimiz, çalışma-
larımız var ama her zaman siz izleyicil-
erden ve Türk toplumundan gelecek 
fikirlere ve desteğe de açız  ve açığız. Bu 
festival hepimizin…. 

VANCOUVER TURKISH FILM FESTIVAL (VTFF) - 2022   |  Özlem Tekmek Kaymakçı
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https://www.youtube.com/watch?v=S9FCCM14Ov-

I&ab_channel=Turkish-CanadianSociety

https://www.youtube.com/watch?v=S9FCCM14OvI&ab_channel=Turkish-CanadianSociety
https://www.youtube.com/watch?v=S9FCCM14OvI&ab_channel=Turkish-CanadianSociety
https://www.youtube.com/channel/UCnaL9DgDOpIbusTlYLSSlbg


AFTER-CONCERT RECEPTION for 
FAZIL SAY and JAMAL ALIYEV 

Demet EdeerOctober 30, 2022 – Playhouse Theatre, Vancouver

When we heard about the 
Jamal Aliyev – Fazıl Say 
Vancouver concert that 
would take place on October 
30th our first reaction was: 
Great! Maybe, they will be 
our guests of honour dur-
ing our celebration of the 
Turkish Republic Day and 
Turkish-Canadian Friendship 
Day event on October 29th. 
Unfortunately, this did not 
work as they were flying into 
Vancouver in the early morn-
ing on October 30th, the 
concert day. 

Then came a cascade of 
emails and phone calls with 

many people. The initial plan 
for a big gathering some-
where Downtown to honour 
the artists was crashed when 
we learned that we could 
only hold an after-concert 
party in the concert venue, 
Playhouse. The rest was a 
big challenge… The space/
venue they could offer us 
was for 100 people only. 
Quite small… As we learned 
that we could only invite 
people who would be at-
tending the concert, the 
challenge got doubled, may-
be tripled. We had no idea 
who in the audience would 
be from the Turkish com-

munity. As expected, we did 
not have access to the guest 
list… Now, we had to figure 
out who had tickets for this 
concert. Started with the 
previous and current TCS 
choir members, then we con-
tacted Turkish musicians in 
our community for whom we 
had the contact info and TCS 
volunteers who participated 
in various task groups. It was 
a very stressful process… 
Just canceling this event or-
ganization would have been 
the easiest solution, but we 
did not want to do that. A 
World-renowned Turkish pia-
nist/composer, Fazıl Say, was 
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coming to our town, also 
pioneering a young cellist, 
Jamal Aliyev. We had to do 
something to honour them, 
either big or small.

So, we did. 

The concert was very im-
pressive, with pieces from 
Shubert, Fazıl Say, and Cesar 
Franck. Fazıl Say’s piece was 
‘Four Cities’, which was a 
musical journey across Ana-
tolia; featuring Sivas, Hopa, 
Ankara, and Bodrum with 
Fazıl Say’s own-life-based in-
terpretation. The Playhouse 

Theatre was jam-packed; as 
the Vancouver Recital Soci-
ety (VRS) general manager 
Sara Getz announced, the 
artists were playing for a 
“full house”. 

After the concert, the Turk-
ish-Canadian Society was 
delighted to be able to host 
a reception at Playhouse, in 
honour of Fazıl Say and Ja-
mal Aliyev. The Turkish Con-
sul General, Mehmet Taylan 
Tokmak, was able to join us, 
and as a surprise guest, we 
welcomed the actor/director 
Yılmaz Erdoğan as well. The 

atmosphere was very friend-
ly, and the attendees were 
able to chat and take pho-
tos together with the guest 
artists. 
 
We are grateful to the Van-
couver Recital Society for 
bringing these World-re-
nowned artists to our town 
and also for their support to 
make our modest after-con-
cert reception party happen. 
We are looking forward to 
furthering our partnership 
with the VRS in the future.

Demet Edeer

AFTER-CONCERT RECEPTION for FAZIL SAY and JAMAL ALIYEV   |  Demet Edeer
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TURKISH TUNES
Sibel Burcu Cesur 

Doğup büyüdüğümüz ülkeyi; 
dilini, kültürünü paylaştığımız 
insanları; ailemizi, dostlarımızı, 
anılarımızı, çocukluğumuzu, 
gençliğimizi, kısaca bizi biz ya-
pan her şeyi geride bırakıp çık-
tığımız göçmenlik yolculuğu, öyle 
göründüğü kadar kolay, sanıldığı 
kadar tozpembe değildir herkes 
için…  
 
Arkasında büyük bir cesaret 
barındırır aslında, bilinme-
zlerden korkmamak değil bel-
ki ama tüm o bilinmezliklerle 
göğsünü gere gere çarpışmaya 
hazır olmak demektir. Alışkan-
lıklarını geride bırakmak, 
kendini yeni bir ülkede yeniden 
keşfetmek, bodoslama içine 

daldığın bu yeni kültürle beraber 
yeniden yoğrulmak, yeni bir ben 
yaratmaktır biraz da…  
 
Göçtüğünüz ülkenin diline ne 
kadar hakimseniz, o kadar kolay 
olur uyum süreciniz. Yeni dostlar, 
yeni anılar biriktirirsiniz, derken 
bir bakmışsınız ki çoktan alışıp 
gitmişsiniz bir zamanlar yabancı 
olduğunuz bu topraklara.     
 
Ama değişmeyen bir gerçek 
var ki, ne kadar adapte olur-
sak olalım bu yeni vatanımıza, 
ne kadar hakim olursak olalım 
İngilizceye; bizi biz yapan, 
kültürümüzün temel taşı ana dil-
imizin bize verdiği huzuru, hazzı, 
anlamı daha da önemlisi der-



TURKISH TUNES  |  Sibel Burcu Cesur 

19 TOPLUM | Aralık 2022 |

inliği başka hiçbir dilin vermesi 
mümkün değildir genelde. İşte 
bu yüzdendir ki, kendi dilimizde 
okuduğumuz bir şiir, bir roman 
kadar etkileyemez bazen, o artık 
tamamen hakim olduğumuzu 
düşündüğümüz ikinci dilimizde 
okuduklarımız.  
 
Göçmenlerin en önemli sorun-
larından biri, kimlik karmaşası 
olmuştur yüz yıllardır. Kimi 
göçmen, kendi öz kimliğini kay-
betmemek adına, yeni ülkesine 
adapte olmakta zorlanır. Kimisi 
de yeni hayatının yeni diline, 
kültürüne tamamıyla adapte 
olayım derken, ana dilini, öz 
kimliğini geri planda bırakabilir.  
 
İşte tam da bu yüzden ve bu 
amaçla kurulan Turkish-Cana-
dian Society derneği, 1963’ten 
beri Vancouver ve çevresinde 
yaşayan tüm Türklere ve Türk 
dostlarına, kendi dillerinden, 
kültürlerinden kopmadan bir 
aidiyet oluşturmalarını sağla-
maya; Kanada toplumuna Türk 
kültür ve sanatını tanıtarak 
arada bir kültürel elçi görevi 
gerçekleştirmeye devam etme-
ktedir.  
 
Turkish-Canadian Society’nin 
yıllardır düzenlediği yüzlerce 
kültürel etkinlik arasında, 
Turkish Tunes etkinliği belki 
de bu amaca en uygun organ-
izasyonlarından biridir. Çünkü 
bir kültürü dili ile, ezgisi ile, 
aşkları, acıları ve mutlulukları 
ile en güzel anlatan şey belki 
de müziktir. Müzik, yüzyıllar 
boyu kültürleri kaynaştırmada 
en etkili araçlardan biri olmuş-
tur. Tamamen farklı dünyalara 
sahip iki kişi, aynı şarkının 
ezgisinde buluşabilir kimi zam-
an. Tanıdık bir nakarat, bir anda 
bir göçmenin kendisini, doğduğu 

şehrin sokaklarında gezerken ya 
da çocukluk anılarından birinin 
içinde bulmasına sebep olabilir. 
Sonuçta, hangimiz sevmedik 
çılgınlar gibi  ya da hangimiz 
bir Sezen Aksu şarkısını şahit 
etmedik aşkımıza, değil mi?  
 
İşte Turkish Tunes, yurdumuzun 
her yöresinden, her ezgiyi bir 
araya getiren ve toplum üye-
lerimizin, kültürümüzün en 
güzel yansıması olan müziğimiz 
eşliğinde, güzel bir dostluk 
gecesi yaşamasını sağlayan bir 
etkinlik.  
 
İlki 2009 yılında duzenlenen ve 
sonraki yıllarda üç kere daha 
tekrarlanan Turkish Tunes 
etkinligimize, Covid-19 pan-

demisi nedeni ile ara vermek 
zorunda kalmıştık. Bu sene yine 
gönüllülerimizin eşsiz desteği 
ile 21 Mayıs tarihinde Turkish 
Tunes etkinliğimizin beşincisi 
gerçekleştirildi.
 
Hem Türk hem de yabancı dost-
larımızın büyük ilgi gösterdiği 
gecede hem birbirinden değerli 
sanatçılarımızın sahne perfor-
mansları, hem özlediğimiz ezgil-
er, hem de birbirinden leziz Türk 
yemekleri bizleri bir geceliğine 
de olsa başka başka diyarlara 
götürdü. 
 
Gecenin açılışı Müge Büyükçel-
en’in violin, Robert Holliston’un 
piyano ile icra ettikleri, ünlü Türk 
bestecilerimizden Ahmed Adnan 



TURKISH TUNES  |  Sibel Burcu Cesur 
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Saygun’un muazzam eserleri ile 
yapıldı.  
 
Sonrasında ise önce Sayın Özen 
Aşık hocamızın seslendirdiği 
“Aman Avcı Vurma beni” parçası, 
Azeri dostlarımız Parvin Fatemi 
ve Shahbaz Farid’den Aksam 
mahnısı ve “Bu Qala Dasli Qala” 
türküleri ile devam ettik.  
 
Yeni çıkan albümü ile son gün-
lerin popüler isimlerinden olan 
Defne Çetinyürek, Kemal Akar’ın 
ud performansı eşliğinde Türk 
sanat müziğimizin özlediğimiz 
eserleri ile bizleri buluşturdu. 
 
Bitmeyen enerjisi ile sevgili Eda 
Yıldırım, gitarda Ali Emre Özköse 
ile zamansız pop şarkılarından 
bir demet sundular bizlere. 
 

Muhteşem gecemiz Tayfun 
Sözer’in nostaljik şarkıları ve 
Aytan Vakili Azar’ın dans perfor-
mansı ile devam etti.  
 
Verdiğimiz aralarda, pandemi 
süresince hasret kaldığımız o 
güzel sohbetlere, kahkahalara 
kavuştuk, biraz olsun sosy-
alleşip, dostlarımız ile hasret 
giderme ve yeni dostlar edinme 
fırsatı yakaladık. 
 
Gecenin ikinci yarısı ise Mutlu 
Bahar’ın muhteşem ney perfor-
mansı ve tamamı Kanadalılardan 
oluşan Musiki Parea’nın hareket-
li Türkçe parçaları ile başladı. 
 
Yeşare Sonay’ın, Oğuzhan Can’ın 
bağlama performansı eşliğinde 
seslendirdiği türküler ise bize 
bambaşka duygular yaşattı. 
 

Sevgili Defne Çetinyürek’in, 
Çağın Çetinyürek’in kusursuz 
gitar performansı eşliğinde ses-
lendirdiği, gençliğimize damga 
vuran parçalar ise tüm misafirl-
erimizi duygu doruklarına taşıdı. 
 
Son olarak ünlü DJ Kuvoka’nın 
haraketli parçaları ile kendini 
sahnede bulan dostlarımız, iki 
yıldır evde kalmanın acısını 
çıkarmak için adeta birbirleri ile 
yarıştı.  
 
Gece; kulaklarda tanıdık nağme-
ler, kalbimizde bir tatlı huzur 
ve gelecek güzel günlere doğru 
biraz daha fazla moral ve umut 
ile son buldu.  
 
Bir sonraki Turkish Tunes et-
kinliğimizde daha da coşku ile 
tekrar bir arada olmak dileğiyle. 
 
 
Sibel Burcu Cesur https://www.youtube.com/watch?v=11OKdoWsa5g&ab_

channel=Turkish-CanadianSociety 

https://www.youtube.com/watch?v=GBg4lEfrDCY&ab_
channel=Turkish-CanadianSociety

https://www.youtube.com/watch?v=11OKdoWsa5g&ab_channel=Turkish-CanadianSociety 
https://www.youtube.com/watch?v=11OKdoWsa5g&ab_channel=Turkish-CanadianSociety 
https://www.youtube.com/watch?v=GBg4lEfrDCY&ab_channel=Turkish-CanadianSociety
https://www.youtube.com/watch?v=GBg4lEfrDCY&ab_channel=Turkish-CanadianSociety
https://www.youtube.com/channel/UCnaL9DgDOpIbusTlYLSSlbg
https://www.youtube.com/channel/UCnaL9DgDOpIbusTlYLSSlbg
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ULUSLARASI 
BARIŞ GÜNÜ KUTLAMASI

Bilge Ataca MacDonald
Türk Kanada Derneği olarak, bu yıl Assembly of 
Turkish American Associations (ATAA)’ın Birleşmiş 
Milletler ile İlişkiler Komitesi’nde yer aldık. Birleş-
miş Milletler’in özel günlerinden birini seçip o günü 
kutlamak için bir etkinlik düzenlememiz istendiğinde, 
21 Eylül Uluslararası Barış Günü’nü seçtik. Bu günü 
seçmemizin başlıca nedeni, önceliği Türk kültürünü 
sanatsal ve kültürel etkinlikler ile yaşatmak ve paylaş-
mak olan derneğimizin var olabilmesi ve bu tür etkin-
likleri yapabilmesi için barış ve huzur dolu bir dünya 
gerekliliğidir. Bu yüzden dernek olarak dünyada barışı 
korumak, desteklemek ve muhafaza etmek en büyük 
sorumluluklarımızdandır. Ayrıca, çok zengin kültürü-
müz ile Kanada’nın kültürel mozaiğini zenginleştirerek 
barış dolu bir toplumun inşasında bize düşen görevi 
yapmaktır. Bu özel günü konuşmacılar ve çeşitli yaş 
gruplarından oluşan katılımcılar ile çevrimiçi bir et-
kinlik düzenleyerek kutladık. Düzenleme komitesinde 

Demet Edeer, Begüm Çetin Kabataş, Ali Dos, Sevinç 
Çetinkaya, Atakan Şengül, Sibel Cesur, Çiğdem Öztürk 
Çınaroğlu, Bilge Ataca MacDonald, Serra Uncu, Özde 
Sükan yer aldı.
Birleşmiş Milletler’in bu özel gün için bu yılki teması, 
dünyada ırkçılığın sonlandırılması ve barışın inşa edil-
mesi idi. Uzmanlıkları bu alanda olan akademisyenler, 
bu genel tema çevresinde çeşitli konuşmalar yaptı-
lar. Açılış konuşmasını Kanada Parlamentosu Üyesi 
Elizabeth May yaptı. Günümüzde ırkçılığın, dünyadaki 
savaşların ana nedeni olduğu ve milyonlarca insanın 
bu yüzden yaşadığı yıkım ve ölümden bahsetti. Univer-
sity of British Columbia Psikoloji Bölümü’nden Prof. 
Dr. Lynn E. Alden, savaşın ruh sağlığı üzerindeki etkisi, 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 
Bölümü’nden Doç. Dr. Şerif Onur Bahçecik, Uluslara-
rası Adalet Divanı’nın dünyada barışı sağlamasındaki 

rolü, Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden Doç. 
Dr. Ceren Acartürk savaşın çocuklar üzerindeki 
travmatik etkisi üzerine birer konuşma sundular. 
Ukrayna Savaşı etkilerini savaş sonrası Kanada’ya 
göçmek zorunda kalan bir çiftten dinledik. Ayrıca, 
gençler, onlarla yapılan mülakatlarda barış için dü-
şüncelerini aktardılar, çocuklar da resim ve şarkılar-
la etkinliğimize katkıda bulundular. Etkinliğimizin 
tüm teknik işlerinden sorumlu Ali Dos’a ve sunumu 
yapan Begüm Çetin Kabataş’a özel teşekkürlerimizi 
sunarız.

Etkinliğimizi Youtube adresimizden siz de izleyebi-
lirsiniz. 
https://www.youtube.com/watch?v=F_anO1HXJuI 

Bilge Ataca MacDonald
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Turkish-Canadian Society Yönetim Kurulu Üyesi, 
Victoria’da yaşayan sevgili Begüm Kabataş ve 
eşi Berat Kabataş’ın babası, Masal’ın dedesi 

ve Nevin Çetin’in biricik hayat arkadaşı Zafer 
Çetin’in 5 Aralık 2022 günü vefat ettiğini 

üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma 
Allah’tan rahmet; başta kederli ailesi olmak 
üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. 

Vefat ve Başsağlığı Mesajı

Toplumumuzun Kanada’da yaşayan değerli 
üyelerinden İzgi Tahirgil Göçer ve Ali Tahirgil 

ile, Turkiye’de yaşayan Tahir Tahirgil’in kıymetli 
anneleri Adile Tahirgil’in 10 Eylül 2022 günü 
vefat ettiğini üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. 
Merhumeye Allah’tan rahmet; başta kederli 

ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı 
diliyoruz.

Uzun yıllardır Kanada Vancouver’da yaşayan 
Kıbrıslı Yusuf Hasan Yeşilada Beyefendi’nin 18 
Şubat 2022 tarihinde vefat ettiğini üzülerek 
öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan 

rahmet; eşi Şenay Hassan Yeşilada Hanımefendi, 
çocukları Hasan, Pervin, Şencan, Pinar, Bülent 

ve torunları başta olmak üzere tüm sevenlerine 
başsağlığı diliyoruz.
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ÜYELİK

Hemen Şimdi Üye Olun,

Hem Gelecek Etkinliklerimize İndirimli Katılın,

Hem De Sizlere Çok Daha Güzel Etkinlikler 

Sunmamız İçin Bizlere Destek Olun! 

Genel Üyelik: $30

Öğrenciler için: $10

18 Yaş Altı: Ücretsiz

MUTLU YILLARMUTLU YILLAR
HAPPY NEHAPPY NEW YEARW YEAR

Pek Yakında;
Lütfen Turkish-Canadian Society Facebokk ve 
Instagram sayfalarını takip edin / Please follow the 
Turkish-Canadian Society FB and Instagram Pages.

• 2023 TCS Genel Kurulumuz Şubat ayında yapılacak; 
ayrıntılar yakında duyurulacak /2023 AGM is upcoming 
soon; please follow the upcoming announcements. 

• Önümüzdeki yıl Cumhuriyetimizin 100. Yılı. 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı ve Türk-Kanada Dostluk Günü 
kutlama planlamalarına başlıyoruz. Task group’da 
görev almak veya başka şekillerde katkıda bulunmak 
isteyenler executive@turkishcanadiansociety.org 
adresimizden bize ulaşabilirler. Emailin ‘konu’ 
bolumune “2023 Cumhuriyet Kutlamasi” yazazar 
misiniz lutfen? / Next year is the 100th anniversary of 
the Turkish Republic. Planning for the Republic Day 
and Turkish-Canadian Friendship Day celebrations 
has started. If interested in joining the task group or 
contributing in other ways please send an email to 
executive@turkishcanadiansociety.org , subject line 
including “2023 Republic Day Celebration” 

• TCS web sayfamız yenileniyor. / A refreshed TCS 
website is coming soon. 

• Richmond Public Library’deki Türkçe kitaplar 
rafımıza yeni kitaplar ekleniyor / Soon there will 
be additional books on our Turkish books shelf, in 
Richmond Public Library. 

mailto:executive@turkishcanadiansociety.org
mailto:executive@turkishcanadiansociety.org
https://bit.ly/3j6ZRYE
https://bit.ly/3j6ZRYE
https://bit.ly/3j6ZRYE


İLETİŞİM

Disclaimer for Toplum Magazine
TCS Toplum Magazine is a community effort. The Magazine allows for members of the community and members of TCS to provide 
material and sources helpful to others. The inclusion of a product, vendor, or service should not be construed as an endorsement 
of such product, vendor, or service. We strive to ensure the material provided by others is appropriate and neutral. However, the 
views and ideas written and expressed by authors who wish to have their work published do not reflect the views of TCS. TCS makes 
no representations or warranties of any kind, express or implied about the completeness, correctness, and authenticity of the 
information written by others. Any reliance you place on such materials is strictly at your own risk and this content should not be 

used solely as a basis for making any personal, business, legal or any other decisions.
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