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İÇERİK  |  Ad Soyad

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
•   Mevcut tüzüğünü yeni BC Societies 
Act’e uygun hale getirmek
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GELDİK HAZİRAN’A...
Demet Edeer

� 6 Mart 2022 :  Online Türkçe 
derslerimiz başladı. 
Bright Future programını seçtik ve sevgili 
Gülfiliz Öncel öğretmenimiz önderliğinde 
derslerimiz haftada bir devam ediyor.

Değerli Toplum Üyelerimiz,
Toplum Dergimiz, Ağustos 2020’den beri online olarak yayınlanmaya devam ediyor. İlk 
sayımızda ana konumuz, Covid-19 idi ve Dr. Bonnie Henry’nin “Be kind, be calm, be safe.” 
çağrısı ile başlamıştık. Pandemi döneminde yayınımız üç ayda bir düzenli olarak devam etti 
ve iki yılı doldurmak üzereyiz. Başta dergimizin grafik tasarımını gerçekleştiren Sinem Atasoy 
arkadaşımız olmak üzere emek veren herkese, tüm yazarlarımıza pek çok teşekkürler!.. Hep 
birlikte birbirinden önemli konuları işledik dergimizde. Eğitim, çevre, sürdürülebilirlik, sanat, 
kadın sorunları ilk anda akla geliverenler... Dergimiz için farklı konu önerilerinizi, yazılarınızı, 
resimlerinizi bekliyoruz!
Geçtiğimiz mart, nisan mayıs aylarında neler oldu; Turkish-Canadian Society (TCS) nelerle 
uğraştı, nelere emek verdi? Sizler için kısa bir özet sunmak istedik: 

� 20 Mart  2022:  ATAA UN 
Committee’sine katılmamız için gelen 
daveti kabul ettik. 
Yaklaşık iki yıldır Assembly of Turkish 
American Associations (ATAA) ile ortak 
çalışmalarımız sürüyor. ATAA’nın Kuzey 
Amerika çapında düzenlediği etkinliklere bizim 
dışımızda Kanada’dan iki dernek daha katılıyor 
(Turquebec, Turkish Society of Canada). Bu 
yıl TCS olarak ATAA’nın en önemli kollarından 
biri olan UN Komitesine katılmamız için davet 
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aldık ve Yönetim Kurulu oylamamız sonucu 
görevi kabul ettik. Bu komitenin etkinlikleri 
UN Newsletter’ları yoluyla büyük kitlelere 
ulaşıyor. Komitedeki  dernekler olarak,  
UN’in belirlediği/kutladığı günlerden birer 
tane seçtik. Seçtiğimiz günle ilgili kutlama 
çalışmasını  ATAA altında bir proje olarak 
yürüteceğiz. Biz DÜNYA BARIŞ GÜNÜ’nü (21 
Eylül) seçtik. Bu projede görev almak isteyen 
herkesi bizimle iletişime geçmeye davet 
ediyoruz. 
(president@turkishcanadiansociety.org)

�  25 Mart  2022 :  BC Arts Council Arts 
Impact Grant’i aldık.
Bu grant BC Arts Council grant’leri arasında en 
prestijli olan grant’lerden birisi. 2022’de 18-20 
Kasım tarihlerinde gerçekleştireceğimiz VTFF 
için yazdığımız ve $30K ile ödüllendirildiğimiz 
bu grant’le bu yılki film festivalimizin kalitesini 
daha da yükseltmeyi hedefliyoruz.

�  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı hazırlıkları, her hafta sonu 
buluşmalarla sürdü.
Sahne gösterilerinde rol alacak çocuklardan, 
ailelerinden ve pek değerli gönüllü 
öğretmenlerimizden oluşan yaratıcı, üretken, 
içten bir takım mart ayı ortasında çalışmalarına 
başladı. Olympic Village Creekside’da ya 
deniz kenarında ya da Creekside Community 
Centre’daki odalarda gerçekleştirdiğimiz 
çalışmalar, 23 Nisan öncesine kadar devam etti.

�  16 Nisan 2022:  Sevim Mete 
Onursal Üyelik Töreni / Atanur Doğan 
Watercolur Workshop
Daha önceki dönemde TCS Yönetim 
Kurulumuzda genel sekreter olarak görev yapan 
arkadaşımız Sevim Mete, sağlık sorunlarından 
ötürü görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı; 
5 Aralık 2021 tarihinde yapılan TCS AGM 
toplantımızda kendisine onursal üyelik 
verilmesi kararı alınmıştı. Bu bağlamda 
hazırlanan plaketi, 16 Aralık 2022’de Creekside 
Community Centre’da gerçekleştirdiğimiz 
mütevazı bir törenle toplumumuz adına 
kendisine sunduk.

mailto:president@turkishcanadiansociety.org
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Yine 16 Nisan’da Creekside Community 
Centre’da, dünyaca tanınan ve International 
Watercolour Society (İWS)’nin de kurucusu 
olan sulu boya ressamı Atanur Doğan ile 
bir sulu boya atölyesi düzenledik. Bu TCS 
etkinliğimize ressam Asuman Doğan da katkı 
sağladı. Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu 
katılımcılarımız arasında beş yaşlarında bir 
konuğumuz da vardı.

�   23 Nisan 2022 :  Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı Kutlamamız
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
kutlamamızın sahne etkinlikleri kısmını UBC 
NEST binasının üst katında rooftop garden’da 
gerçekleştirdik. Haftalardır çalışmış olan 
çocuklarımız; Nasreddin Hoca fıkralarını 
dramatize ettiler; koro olarak şarkılar, 
marşlar sundular; dans gösterileri ve müzik 
konserleri sergilediler. Katılım çok yüksekti 
ve çocuklarımız çok mutluydu. Kutlamamızın 
ikinci bölümü; aşağıdaki çayırlık alanda ebru 
sanatı ve yüz boyama köşeleri, halat çekme 
yarışı, geleneksel oyunlar, palyaço / balon 
etkinlikleri ile neşeli bir çocuk şenliği olarak 
devam etti.

�  21 Mayıs 2022 :  Turkish Tunes-5
Turkish Tunes adlı community music 
etkinliğimiz beş yıl aradan  sonra yine 
gerçekleştirildi. Scottish Cultural Centre’da 
önce bir saatlik socializing/networking 
sırasında Lokanta Vancouver’in hazırladığı 
yemeklerden tadıp içkilerini yudumlayan 
misafirlerimiz daha sonra iki bölümden oluşan 
sahne etkinliklerini izlediler. 

Birbirinden değerli müzisyenlerimiz ve 
dansçımız gönüllü olarak sahne aldılar 
(Müge Büyükçelen/Robert Holliston, Özen 
Aşık, Parvin Fatemi/Shahbaz Farid, Defne 
ve Çağın Çetinyürek / Mustafa Kemal Akar, 
Eda Yıldırım/Ali Emre Özköse, Tayfun Sözer, 
Aytan Vakılı Azar, Mutlu Bahar, Musiki Parea, 
Yesare Sonay/Oğuzhan Can) ve daha sonra da 
yine gönüllü olarak çalan DJ Kuvoko sahne 
aldı ve dans, gece yarısına kadar sürdü. Bu 
etkinliğin gerçekleşmesinde TCS Yönetim 
Kurulu üyelerimiz yanında;  teknik ekip olarak 
Serkan Ülgen, Barış Tuncer ve Oğuzhan Can;  
MC’lerimiz Yeliz Ferrari, Taylan Altıok; bar/
içki satışı ekibimiz İbrahim Çınaroğlu, Murat 
Nart Öncel ve presentasyon, dekor kurma, 
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kaldırmada da pek çok gönüllü arkadaşımız 
(Canberk Mergen, Beril Kalkan, Berna 
Babayiğit Akpınar, Esra İşcan Atay, Pınar 
Balkaya, Negar Golkar, Gülfiliz Öncel, Fırat 
Çetinkaya, Emre Akkuş, David Gagnon) çalıştı. 
Poster ve broşür grafik düzenlemelerimizi Beril 
Kalkan arkadaşımız yaptı. Fotoğraflarımızı 
Damla Hazal Gürer ve John Fee; videolarımızı 
Sefa Sözen ve Bahar Çınarlı çektiler. Emeği 
geçen tüm arkadaşlarımıza bir kere daha çok 
teşekkür ediyoruz.

�  30 Mayıs 2022 :  MLA Greene ile 
toplantı
Richmond Steveston bölgesinden seçilmiş 
olup BC Parlamentosu’nda MLA olarak görev 
yapan Sayın Kelly Greene, aynı zamanda 
Parliamentary Secretary for Environment 
görevini de yürütmektedir. Toplantı talepleri 
üzerine bir online toplantı düzenlendi ve çok 
verimli bir görüşme oldu.

Hep birlikte daha da güzel etkinlikleri 
gerçekleştirip toplum yaşamımıza, BC’nin 
kültürel mozaiğine renk katmaya devam 
edeceğiz. Bu etkinliklerin hiçbiri, çok değerli 
gönüllülerimiz olmadan gerçekleşemezdi. 
Kendilerine toplumumuz adına bir kere daha 
pek çok teşekkürler!..

Demet Edeer
Türk-Kanada Derneği Yönetim Kurulu adına
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GEZEGENDEKİ EN YAŞANILASI 
ŞEHİR : VANCOUVER

Seyhan Can

“Yeni bir ülke bulamazsın, başka bir deniz bulamazsın.
Bu şehir arkandan gelecektir.
Sen gene aynı sokaklarda dolaşacaksın,
aynı mahallede kocayacaksın;
aynı evlerde kır düşecek saçlarına.
Dönüp dolaşıp bu şehre geleceksin sonunda.
Başka bir şey umma-
Ömrünü nasıl tükettiysen burada, bu köşecikte,
öyle tükettin demektir bütün yeryüzünü de.”

-Kavafis’in dizeleri, Cevat Çapan’ın çevirisiyle-

Ülkemin kaosundan, her gün 
değişen baş döndürücü günde-
minden bir ay da olsa  uzaklaş-
mak iyi geldi bana. Kocaman 
bir ömre sığdıramadığım birçok 
şeyi bir aya sığdırdım. Yeni bir 
ülke, başka bir deniz bulama-
yacağımı bile bile, dünyanın en 
büyük okyanusunun yüreğine 
kadar sokulduğu bir şehirde 
her şeyi ama her şeyi, geri 
döneceğimi bile unutarak bir ay 
yaşadım.
Kanada’ya ilk gidişim  Toron-

to’ya idi. Kıtalar arası ilk uçu-
şumdu. Bir yıl sonra, 2017’nin 
yazında bu kez Vancouver yo-
lundaydım. O yıllarda THY’nin 
doğrudan uçuşu olmaması 
nedeniyle  yolculuğumuz, uzun 
ve  yorucu; Montreal’den sonra 
aşırı türbülans nedeniyle biraz 
korkutucu olsa da oğluma ka-
vuşma  heyecanı ve  gecenin 
geç saatlerinde uçağın pence-
resinden gördüğüm şehrin ışık 
seli, yolculuğun çileli kısmını 
unutturdu bana.

Oğlumun anlattıklarından, gön-
derdiği fotoğraflardan, daha 
önce yaptığım araştırmalardan 
az çok bir fikrim vardı aslında 
Vancouver hakkında. 1886’dan 
önce Granville veya Gastown 
olarak anılan şehir, adını odun-
culara içki ikram edip onları 
buraya yerleşmeye ikna eden 
Gassy Jack’ten almış; kereste 
sanayiciliği ve Pasifik Demir-
yolu sayesinde hızla büyüye-
rek, daha sonra Vancouver 
olmuştu.  Merak ettim, neden 

Ömrümü tükettiğim şehirden, çok uzaklardaki bir başka şehre gidip başka evleri, so-
kakları; başka yaşamları gördüğümde yaşadığım şehrin de arkamdan geleceğini san-
mıştım. Yanılmışım. 
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Vancouver diye… Aslında Ge-
orge Vancouver adlı bir kâşif 
kaptanın anısını ve soyadını 
taşıyordu Vancouver. Kuzey 
Amerika’nın Büyük Okyanus 
kıyılarındaki araştırmalarıy-
la tanınan bu İngiliz denizci, 
San Fransicso’dan başlaya-
rak British Columbia’ya kadar 
bütün kıyı bölgesinin haritasını 
çıkarmış ve Büyük Okyanus 
ile Kanada’nın kuzeydoğusun-
daki Hudson Körfezi arasında 
kesintisiz bir boğaz olmadığını 
kanıtlamıştı. 
Dünyanın en yaşanılası kent-
leri sıralamasında en başta yer 
alan Vancouver;  suyu, somo-
nu, keyfi bol bir şehirdi. Sushi 
cenneti olduğu söyle-
niyordu. Ilıman havası 
nedeniyle Kanada’nın 

İzmir’i olarak biliniyordu. Daha 
ilk günlerde anladım ki Vancou-
ver, Kanada’nın İzmir’i olabilirdi 
ama Türkiye’nin İzmir’i olamaz-
dı. Çünkü haziran ortasında 
olmamıza rağmen sıcaklık, 
gündüzleri yirmi derece civa-
rındaydı.  Günler çok uzun-
du; hava saat ondan sonra 
kararıyor, sabah dört gibi de 
aydınlanıyordu. Kışın da tam 
tersi tabii.  Oğlumun kaldığı ev, 
Dunbar ile Collingwood arasın-
daydı; okyanus ise bir sokak 
ötemizde… Nâzım Usta’nın 
Vera’sına yazdığı şiirini mırıl-
danarak seyrettim, Pasifik’in 
şehrin kalbine uzanan kıyıları-
nı…  

Hint Okyanusu’nu seyrettim bu sabah.
Okyanuslar  üstüne bir çift sözüm var sana:
Kıyısından seyredilen okyanus

farksızdır  Marmara açıklarından.

Kıyısından seyrettiğim Pasifik 
Okyanusu, farksız gibi görünse 
de Marmara açıklarından, yine 
de bir fark vardı. Koca okyanu-
sun “gel git”lerini görmüştüm 
çünkü.   Gece, deniz  idiyse 
gördüğüm;  gündüz, denizin 
altıydı. Vancouver’da beni ilk 
etkileyen, Pasifik’ti aslında. 
Gördüklerim, okyanusun bü-
yüklüğünü anlamam için yeterli 
olmasa da  “gel git”lerini gör-
mek, tesellim oldu. 
Kaldığımız evin çok yakınında 
olan Jericho, şehrin en neşe-
li  plajlarından biriydi. Bir eli 
yeşile, diğer eli maviye uzan-
mış; başıyla da  limana giden 
gemilere yol gösteriyor gibiydi. 

Sahilde  okyanusun arma-
ğanı kütükler vardı. Plajın 
yakınlarında, görür gör-
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mez sevdiğim, neden benim 
ülkemde de böylesi yapılmaz, 
dediğim  bir çocuk parkı bulu-
nuyordu. Salıncaklar plastikten 
değil ağaçtan yapılmıştı. Park; 
huzurlu, sakin ve güvenliydi. 
Bir de ahşap bir çerçeve vardı 
parkın içinde. Fotoğraf çekil-
sin diye konmuştu sanırım. 
Çerçevenin üstünde  “What 
do you see?” diyordu ve altta 
da “Many stories exist in the 
landscape” yazıyordu. Bu yazı 
uyarıyordu aslında beni, çünkü 
ben de biliyordum ki “görmek 
başka, bakmak başkaydı”. 
Örneğin o çocuk parkında ve 
Downtown’da gördüğüm bank-

lardaki 
yazılarda 
kimlerin 
hikâyesi 
vardı aca-
ba? 
Keşke 
benim 
şehrimde 
de olsa 
dediğim 
ve bugün 
bile park 

deyince hemen aklıma gelive-
ren bir çocuk parkı daha gör-
düm, şehrin merkezinde… Bir 
adı var mıydı bilmiyorum ama 
ben “Islak Park” demek iste-
rim. Çünkü geniş bir alanda, 
fıskiyelerin altında;  çocuklar, 
suyla dans ediyorlardı. “Islak 
Park”ı gördüğüm gün, ben 
de çok eğlendim. Kanada’nın 
kuruluşunun 150. yıl dönü-
mü kutlanıyordu. Bütün şehir 
Downtown’daydı. Bu satırları 
okuyanlar da belki oradaydı. 
Geçit töreni yapılacaktı. Ben 
de Türk topluluğunun arasına 
karışıp elimde bayrakla cad-

deyi boydan boya yürüdüm. 
Dil, din, ırk ayrımı olmaksızın 
her milletten insanın bir araya 
geldiği, hem kendi bayrağına 
hem de yaşadığı ülkenin bay-
rağına gururla sahip çıktığı 
anlamlı ve güzel bir gündü. O 
gün orada bir kez daha gör-
düm ki; farklılık demek, zen-
ginlik demekti. Farklılıkta bir 
başka güzellik vardı. Herkesin 
elinde kendi bayrağı olsa da, 
yürekleri yaşadıkları ülke için 
çarpıyordu. Kanada’yı çekici ve 
güzel yapan en önemli özelliği 
de buydu sanırım.  
Şehirde  gözüme çarpan bir 
şey daha vardı ki, insanların  
Vancouver’ı sevdiklerine dair 
bir  işaret olarak algıladım 
bunu.  Taşıtların plakalarında 
“Beautiful British Columbia” 
yazıyordu. Evet Vancouver gü-
zeldi;  sakinleri de yaşadıkları 
şehrin güzel olduğunu biliyor 
ve bundan gurur duyuyorlar, 
şehirlerine sahip çıkıyorlardı. 
Gerçekten çok güzel,  düzenli 
ve temiz bir şehirdi  Vancouver.  
Örneğin Kitsilano’da denize dik 
sokaklara  Dunbar, Alma, Col-
lingwood gibi isimler; denize 
paralel sokaklara da numaralar 
verilmişti. İsteseniz de kaybo-
lamazdınız. Bu şehirde  en çok 
hoşuma giden, bu sokaklardı. 
Çiçeği ve ağacı bol, yemyeşil 
sokaklardı. Çoğu sedir ağacın-
dan yapılmış evler, çiçeklerle 
dolu bahçeleriyle bir güzellik 
yarışmasına hazırlanır gibiydi 
bu sokaklarda.  
Şehirde trafik çok düzenliy-
di, yayaların ve bisikletlilerin 
önceliği vardı. Trafik ışığının 
olmadığı ara sokaklarda yola 
adımınızı attığınız anda, ön-
celik sizindi; araçlar hemen 



yol veriyorlardı size. Otobüs 
şoförleri çok kibar, anlayışlı  ve 
esprili idiler. Havalı olduklarını 
da yazmalıyım. Siyah eldiven, 
kalın çerçeveli siyah gözlük; 
en önemli aksesuarlarıydı. 
Otobüse binerken mutlaka size 
selam veriyorlardı, hangi kapı-
da olursanız olun, otobüsten 
inerken de siz onlara teşekkür 
ediyordunuz. Şoförler; bilet 
kontrol etmiyorlardı, otobüsün 
bütün kapılarından girebiliyor-
dunuz yani. Bilet atmak sizin 
inisiyatifinizdeydi. Yine de  her-
kes, bilet kullanıyordu. 
Etkilendiklerim arasında dün-
yanın en iyi yirmi üniversitesin-
den biri olan UBC’yi anmadan 
geçmek olmaz. Bu güzel üni-
versite, Pasifik Okyanusu’nun 
deniz feneri gibiydi.  Personeli 
veya mezunu olan sekiz kişi, 
Nobel ödülü almıştı. Üç Ka-
nada başbakanı bu okuldan 
mezun olmuştu. Kanada’nın 
yerlilerine vefasının bir göster-
gesi olan Antropoloji Müzesi, 
Japon Bahçesi’ndeki renga-
renk çiçekleri ve tabii oğlumun 
doktorasını yaptığı fizik bölü-
mü;  Vancouver ziyaretimizden 
kalan en güzel anılar olarak 
hâlâ belleğimde tazeliğini koru-
makta.
Vancouver’ın rasathanesi görü-
nümündeki Grouse Dağı; derin 
vadide iki ulu ağaca  kurulmuş 
bir salıncağa benzeyen köprü-
sü ile  Lynn Kanyonu;  içinde 
bin bir çeşit deniz canlısını 
barındıran Aquarium’u ve göğü 
delen ağaçlarıyla Stanley Park;  
sevgili arkadaşım Demet Ede-
er’le gezdiğimiz Buntzen Lake 
ve serin biralarımıza beyaz 
bulutları konuk ederek akşa-
mı karşıladığımız Steveston 

da ortak anılarımız olarak aile 
tarihimizin kayıtlarına geçti. Ay-
rıca, Downtown’da Convention 
Center’da izlediğim  Fly Over 
Canada sayesinde Kanada’nın 
bütün güzelliklerini kuş bakışı 
görmüş gibi oldum. Bir uçak 
simülasyonuydu bu… Kanada 
üzerinden uçuyordunuz; Kuzey 
ışıklarını, Toronto’yu, Vancou-
ver’i, Niagara Şelalesi’ni daha 
birçok yeri sanki uçaktaymış 
gibi yukarıdan izliyordunuz. 
Yahya Kemal’in “Sana dün bir 
tepeden baktım Aziz İstan-
bul”, Orhan Veli’nin “İstanbul’u 
Dinliyorum Gözlerim Kapa-
lı”;  Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 
“Bursa’da Zaman”ı yazdıkları 
şiirli şehirlerden biri miydi 
acaba Vancouver? Şairlerin ve 
yazarların kaleminde nasıl dile 
getirilmişti? İnternet sayesinde 
bu sorunun cevabını bulmak 
da çok zor olmadı aslında. 
“Vancouver” için de şiirler 
yazılmıştı. Bunlardan biri Philip 
Resnick’in “Vancouver” ismini 
taşıyan şiiriydi.  Resnick, Van-
couver hakkında “gezegendeki 
en yaşanabilir şehir” ifadesini 
kullanarak;  körfezi süsleyen 
gemileri, her santimetrekaresi 
değerli kumlarla örtülü kala-
balık plajlardaki piknikçileriyle 
ağustos ortasında bir öğleden 
sonrayı betimliyordu. Ağustos 
sonrasında olmasa da temmuz 
ortasında, Resnick’in gördük-
lerini Jericho Plajı’nda, Kitsila-
no’da ben de gördüm diyebili-
rim. Eğer izlenimci bir ressam 
olsaydım, Jericho‘daki kalaba-
lığın arasına karışır; limandaki 
yük gemilerini, sağ tarafımda 
kalan Stanley Park’ı , büyük 
apartmanlarıyla şehrin siluetini 
ve karşımdaki mor dağların 

We who grow old here 
have like Cavafy’s Alexandrians
learned to treat such messages with 
suspicion.
Those bereft of love
find little compassion betwixt conc-
rete condo towers,
those with few means dwell in the 
same Inferno’s circles
as the bereft of other cities, 
and those in hock to god of greed
are no less addicted to living in the 
suburbs of insatiability. 
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eteklerine yaslanmış Kuzey 
Vancouver’ı ağustos öğlesin-
de değil de akşam güneşinin 
sihirli ışıklarında resmederdim. 
Resnick gibi bu şehirde yaş-
lanmayacağıma göre, şehrin 
arka yüzünü düşünerek  bu 
romantik resme kara bulutları 
eklemek istemezdim. 
Her güzelin bir kusuru, her 
madalyonun bir arka yüzü var-
dır. Vancouver, müstakil evler, 
parklar, mutlu insanlar şehri 
olarak bilinse bile bu şehrin de 
bir arka yüzü vardı; Kingsway 
ve Hastings gibi bölgeler, 
şehrin yoksul kısımlarını oluş-
turuyordu. Dowtown, şehrin en 
hareketli ve zengin yerlerinden 
biriydi… Pahalı restoranlar, 
dünyaca ünlü markalar, eğlen-
ce mekânları hep buradaydı… 
Ama yine de aynı Downtown, 
evsizler ve uyuşturucu bağımlı-

larıyla doluydu. Ayrıca Vancou-
ver, pahalı bir şehirdi. Kiralar 
dudak uçuklatıyordu, yiyecek-
ler de öyle… 
Vancouver’ın keyfini yaşamak 
için iyi bir geliriniz olmalıydı ya 
da keyfini yaşamak için kısa 
süreliğine burada olmalıydı-
nız. Kendimi rahatlıkla ikinci 
gruba dahil edebilirdim. Çünkü 
oğlumun yaşadığı şehri gör-
mek, tanımak için gelmiştim 
buraya. Bir daha Vancouver’a 
gelebilir miydim bilmiyorum 
ama gördüklerim, yaşadıklarım 
ve tabii ki oğlum; bu şehri çok 
özletecekti bana. Kendim için 
yeni bir ülke, başka bir deniz 
bulamasam bile dünyanın en 
yaşanılası şehrinden  işte bu 
duygularla dönüyordum ömrü-
mü ve yeryüzünü tüketeceğim 
kendi sokaklarıma…
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BRITISH COLUMBIA’NIN 
GÖZDESİ VICTORIA DOWNTOWN

Begüm Çetin Kabataş

Vikipedi, özgür ansiklopedi der ki:

“Victoria, Kanada’nın Britanya Kolumbiyası eyaletinin başkenti. Kent,  Vancou-
ver Adası’nın güneydoğu ucunda, Juan de Fuca Boğazı kıyısında yer almakta. Kent 
merkezinde nüfus 74.000 kadar; bu hâliyle, eyaletin en büyük on üçüncü belediye-
sidir.  Victoria  kentinin etrafındaki on üç belediyeyle oluşturduğu Victoria büyükşehir 
alanının nüfusu ise 335.000 kadar.”

Beş yıldır Victoria’da 
yaşayan ve bundan çok 
keyif alan biri olarak 

eklemeliyim ki Victoria; şeh-
rin yoğunluğundan kaçan, 
sakin ve güvenli bir ortamda 
çocuk yetiştirmek isteyenler 
için tam bir cennet. Başka 
yerde yaşayamam derler ya 
tam da öyle. Tabii emekliler 
için de… Doğaseverler için 
ise bulunmaz bir nimet. Bu 
cennette yazın kamp, kano, 
yüzme, her tür doğa sporlarını 

bulabileceğiniz gibi, kışın da 
üç saat mesafede kayak mer-
kezleri ve kış sporları imkânı 
buluyorsunuz.
Victoria’dan, British Colum-
bia Eyaleti’nin en büyük şehri 
olan Vancouver’a ya da Ame-
rika’nın Washington Eyaleti’n-
deki Seattle şehrine feribotlar 
sayesinde kolaylıkla ulaşa-
bilirsiniz. Greater Victoria, 
oldukça çeşitli ve gezilmeye 
değer pek çok yer bulunan 
bir bölge. Ben, Victoria’yı 

gezmek isterseniz turunuza 
Downtown’dan başlamanızı 
öneririm. Hem ada havasını, 
insanların içten ve sıcak yak-
laşımını tecrübe edebilir hem 
de tam bir turist gibi tarihi ve 
kültürel pek çok zenginliği bir 
arada bulabilirsiniz.
Bastion Square’den  Wharf 
Street’e doğru yürüyerek 
Bastion Square çevresindeki 
trafiğe kapalı alanda bulunan 
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çok sayıda kafe, restoran ve 
plakçıda keyifli vakit geçirebi-
lirsiniz. Nobel ödüllü Kanadalı 
yazar Alice Münro ve eşinin 
kurucusu olduğu Govern-
ment Street üzerindeki asırlık 
bankanın karşısındaki Mün-
ro’s Books’u gördükten sonra, 
Trounce Alley Caddesi’nin 
125 yıl önce gazla aydınlatan 
ve hâlâ görebileceğiniz sokak 
lambalarına göz atıp ilerleye-
bilirsiniz.
Şehir merkezinin dışında ne 
olduğunu keşfetmek için, 
bisiklet kiralamak çok iyi bir 
fikir olabilir. Dallas Road’dan 
Clover Point Park ve Ross Kör-
fezi’ne gidebilir, yol üzerinde 
dondurmadan Taco’ya çok 
çeşitli lezzetler tadabilirsiniz. 
Dallas Road üzerindeki okya-
nus manzarası, özellikle gün 
batımında size harika manza-
ralar sunacaktır.
Fisherman’s Wharf ’ta kısa bir 
mola verdikten sonra, Dallas 
Road’da güneye, yolcu gemi-
lerinin yanaştığı büyük iske-

le Ogden Point’e, oradan da 
Beacon Hill Park’a doğru sahil 
yolunda devam edin. Bisikle-
tiniz varsa, parkın etrafında 
gezebilir veya Ross Körfezi ve 
Gonzales Plajı’na devam ede-
bilirsiniz. Bisiklete binmek 
size göre değilse, Dallas Road 
Waterfront Trail’de yürüye-
bilir ve Holland Point Park, 
Fonyon Beach, Finlayson Point 
ve Spiral Beach’ı ziyaret edebi-
lirsiniz.
Biraz daha kültürel bir tur 
hayal ettiyseniz, o zaman 
Empress Hotel ile BC Parla-
mento Binaları arasında yer 
alan Royal BC Museum tam 
size göre… Ayrıntılı galerilerle 
farklı ortamlar sunarak her 
yaş ve tercih için harika bir 
müze niteliği kazanan Royal 
BC Museum’da  “İlk Halk-
lar Galerisi”, “Modern Tarih 
Galerisi”, “Doğa Tarihi Galeri-
si”ni ve farklı gezici sergileri 
ziyaret edebilirsiniz. Özellikle 
bir İMAX filmi izlemek isti-
yorsanız, müzede en az üç saat 

geçirmeyi planlamalısınız.
Daha  sakin bir tur hayal et-
tiyseniz, Juan de Fuca Boğazı 
kıyısında yer alan Beacon Hill 
Park, size yeter de artar bile… 
Victoria’nın en büyük ve en 
değerli parkı olan Beacon Hill 
Park, 200 dönümlük bir ara-
zide, Victoria şehir merkezin-
deki otellerin çoğuna yürüme 
mesafesinde, bu nedenle yü-
rüyerek veya bisikletle parka 
kolayca erişebilirsiniz.
Beacon Hill Park’ta yapılacak 
birçok etkinlik var. İster çiçek-
ler arasında bir yürüyüş yapın 
ve Goodacre Golü’nde ağlayan 
söğütlerin önünde fotoğraf 
çekin, isterseniz Beacon Hill 
Petting Zoo içinde bulunan ke-
çileri sevip onlara yem verin. 
Havalar, henüz yaz gelmiş gibi 
hissettirmese de bu yaz plan-
larınıza mutlaka Victoria’yı 
dahil edin ve ada havası alıp 
sevdiklerinizle Victoria Down-
town’un tadını çıkarın.

BRITISH COLUMBIA’NIN GÖZDESİ VICTORIA  |  Begüm Çetin Kabataş
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SASAMAT LAKE
Bahar Çınarlı

Bizim Anadolu’nun izniyle.

Sasamat Lake is located within Belcar-
ra Regional Park in Port Moody, Brit-
ish Columbia. It is an hour drive from 
Vancouver downtown. The parking lot 
is located near the northeast end of the 
lake at White Pine Beach. This sandy 
beach offers water fountains, wash-
rooms and many picnic tables.

‘Sasamat’ is the indigenous name for 
the lake, originating from the peoples 
who lived in the Coquitlam region of 
British Columbia.

I personally did not spend much time 
at the White Pine Beach, the main 
recreational area at Sasamat Lake. 
Instead, my goal was to hike the nature 
trails that surround the lake, capturing 
the beauty with my camera while nour-
ishing my soul. So, I headed directly to 
the 3.2 km trail that loops around the 
lake.

The trail winds its way through an 
old-growth forest full of many Doug-
las-fir and large cedar trees. It was 
delightful and easy, but, perhaps, a bit 
too easy for those seeking to get into 
shape. 

At the entrance of the trail there was 
a Covid-19 related sign stating “The 
Sasamat Lake Loop Trail is now one-
way only”, as well as the -now usu-
al- 2 metre social distancing message. 
During the hike, I came across similar 
signs, with some adding the reason for 
the one-way foot-traffic requirement, 
such as the following “This is due to 

An overall view of the Sasamat Lake.

Another view of the trail by the lake.

Swimmers in pristine waters.
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narrowness of the trail, high use, and 
the need for physical distancing”.

Ironically, on an overcast day at the 
end of May, I found the trail to be 
quite empty. I suspect the signs were 
placed there in anticipation of the 
summer crowds who would soon be 
arriving at the lake later in the year. 

As I continued on the trail, I came 
across the Sasamat Outdoor Club, 
which offers programs for many com-
munity groups and local schools. It 
still had not yet opened for the sum-
mer. 

During my hike around the lake, 
I passed several tiny beaches and 
groves of evergreen bushes and tall 
trees. At several points along the trail, 
I felt very much welcomed by a num-
ber of delightful lookout points. Each 
provided astounding views of the 
lake and nearby mountains through 
the trees and tiny beaches.

The most popular activity at the lake 
is hiking. And I did meet a few friend-
ly hikers along the way.

Sasamat Lake is one of the warmest 
lakes in Greater Vancouver. Its beauty, 
accessibility, and warmth make this 
lake a great one for swimmers. 

On this visit, I saw 2 individuals in 
body suits, who appeared to be pro-
fessional swimmers. As they swam, 
the two individuals rarely lifted their 
heads out of the water to breathe. 
On each stroke, they quickly plunged 
their heads right back into the water. 
For the most part, I could only see 
their arms and their orange -coloured 
floats.

I saw a few people paddling and kay-
aking on the lake, activities along with 
fishing which are very popular in the 
park. 

The moment when 2 professional swimmers crossed paths.

Swimming and kayaking are popular activities.

Paddle boarding is another popular activity.

The trail by the lake was lovely.
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At the south end of the trail there is a 
floating bridge that crosses the span 
of the lake. This narrow white floating 
bridge flanked by the forests on either 
end of the connecting trail, was a de-
light to my eyes. It has a couple of docks 
built into it, making it a great spot to 
toss in a fishing line or to jump in for a 
short swim.

I spent a good deal of time on the 
floating bridge, in quiet contempla-
tion, adoring the natural splendor and 
quietly observing the various activities 
at the lake.

At one point, 8 young people arrived 
with their back-packs. They wasted no 
time changing and jumping in the pris-
tine waters. Their individual positive 
attitudes and warm collective energy 
were contagious and exhilarating.

On a neighbouring dock I witnessed 3 
people casually fishing.

While heading hiking back on the loop 
trail, towards where I had initially 
started, at While Pine Beach, the sun 
occasionally peered through the clouds, 
playing peekaboo with me. Nature like 
this that is pristine looks even more 
stunning when there is even an ounce 
of sunshine.

It was a perfect day.

I hope to share my set of photographs 
from my next adventure, which will 
undoubtedly be from another park loca-
tion in “Beautiful British Columbia”.

bc.notreanatolie@gmail.com

Old articles by Bahar Çınarlı»

Bahar Çınarlı / Notre Anatolie / Bizim 
Anadolu / June 10th, 2020

Bizim Anadolu’nun izniyle.

A few people relaxing by the lake.

Nature offering raspberries.

Garbage bins at the entrance of the lake by the White Pine 
Beach. Along my hike I also saw bins for dog waste. They 

were all designed to be bear-proof.
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VANCOUVER’DA KAMP 
Özlem Tekmek Kaymakçı

Yaz mevsiminin gelmesiyle 
kamp sezonu da yavaş yavaş 
açılıyor. Biz bu sene sezonu 
mayıs ayında açarak sınırları-
mızı biraz zorlamış olduk ama 
havanın açık olması ve yaptığı-
mız planlama sayesinde kamp 
günlerini güzel geçirdik.
 
Kızımız doğmadan önce de gitti-
ğimiz zamanlar oldu ama şimdi 
altı yaşında olan kızımızın ikinci 
yaşından itibaren düzenli olarak 
kampa gidiyoruz. BC’de kamp 
rezervasyonunu kampı planladı-
ğınız tarihten iki ay önce yapa-
bilirsiniz. Pandemi nedeniyle 
özellikle son iki yılda en revaçta 
olan tatil yöntemi, kamp oldu. 
Kamp, özellikle çocuklu ailelerin 
en çok tercih ettikleri bir tatil bi-
çimi olduğundan, rezervasyonlar 
erkenden doluyor. 

1Marshmallow: Modern bir şekilde tipik haliyle şeker, su ve bir süngerimsi madde kıvamında çırpılmış, 
genellikle sığır jelatininden oluşan şeker bazlı şekerlemedir. Küçük silindirik parçalar halinde kalıplanır ve 
mısır şurubu ile kaplıdır. Eş anlamlı olarak, birçok ülkede bu şekere Chamallow da denilmektedir. (Vikipedi)

Biz, yağmur yağma olasılığı 
az olduğu ve hava daha sıcak 
olduğu için temmuz ve ağustos 
aylarını tercih ediyoruz. Genel-
likle tek yer rezerve edip iki aile 
gidiyoruz. Bu yıl biraz farklı oldu, 
dört aile olarak kampa gittik. 

Kamptan bir hafta önce hazır-
lıklar ve heyecan başlıyor. Arka-
daşlarla iş bölümü yapıyor, alış-
verişe çıkıyoruz. Kamp zamanı 
geldiğinde, hava kararmadan 
çadırlarımızı kurmayı ve yeme-
ğimizi yemeyi hedeflediğimiz için 
cuma günü öğleden sonra yola 
çıkıyoruz.

Orman yoluna girip de dağ ko-
kusunu alınca içimiz kıpır kıpır 
oluyor. Kamp yerine varır var-
maz, çocuklar etrafı keşfe çıkı-
yor, erkekler çadırları kurmaya 
koyuluyor, kadınlar ise yemek 
hazırlığıyla meşgul oluyorlar.  

Yemekten sonra, “marshmal-
low”1lar yapılıp çocuklar yatırı-
lıyor. Hava aydınlık olduğundan, 
çocukların uyuması, saat dokuz 
veya onu buluyor. Sonraki zaman 
büyüklere ait artık… Ateş ba-
şında önce sessizlik, sonra biraz 
muhabbet… Doğanın kucağında, 
haftanın yorgunluğunu üstümüz-
den atma çabası… 

Cumartesi sabahı, erken uya-
nan çocuk yoksa, kuş sesleriyle 
uyanıyorsunuz. Çocuklar erken 
uyandıysa çoktan çadırdan çıkıp 
ya boyama yapıyorlar ya da 
çevreyi inceleyip oyalanıyorlar. 
Hava, saat dokuz gibi ısınmaya 
başlıyor. Kahvaltı hazırlıkları da 
başlıyor bir yandan. Kimi kahve 
yaparken, kimi çocukları doyur-
maya çalışıyor; kimi domates, 
peynir doğruyor. Hiçbir iş ace-
leyle, bir yere yetişirmişçesine 
yapılmıyor. En güzeli de bu… 
Herkes, kamptaki hayatı kendi 
hızında, kendi saat diliminde 
yaşıyor. 

Öğleden sonra sahile gidilecekse 
atıştırmalıklar alınıp, soğutu-
cular hazırlanıyor. Akşama dek 
sahilde vakit geçiriliyor. Akşam 
yine yemek, yine marshmal-
low… Ateş başında muhabbet, 
kıkırdamalar ve yatış… 

Pazar sabahı biraz daha hızlı, 
biraz daha aceleci olunuyor.  
Çünkü kamptan çıkış saati 11. 
Hızlıca kahvaltı ediliyor, eşyalar 
toplanıyor, kamp sonu fotoğraf-
ları çekiliyor. Artık dönüş yoluna 
çıkma zamanı... 
 
Kamp sonunda kıyafetleriniz is 
kokmuştur, bedeniniz yorgundur 
ama zihniniz dinlenmiştir. Aklı-
nızda kalan ise, çocukların bir-
biriyle ve doğayla çok iyi zaman 
geçirdiği güzel anılardır.   
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Kampa niye gidiyoruz?

• Çocuklar, çok mutlu olur. Anne babasıyla çadırda yatıp, ateşin 
etrafında oturup ateşi izler, muhabbete katılırlar. Marshmallow yap-
mak, doğada yürüyüşe çıkmak, gölde yüzmek onları mutlu eder.
• Büyükler için kamp; yeme, içme, muhabbet, gülme, aile bağlarının 
kuvvetlenmesi ve dostlukların pekişmesi için en uygun ortamdır. 
Kanadalı aileler için kamp; yeme içmeden çok bisiklete binme, uzun 
yürüyüşlere çıkma anlamına geliyor olsa da Türk aileler için; koko-
reçten pesto soslu karidesli makarnaya, ekşili köfteden kısıra kadar, 
bir bakıma yeme içme şölenidir. 

Kamp öncesi hazırlıklar:

• Rezervasyon: En az iki ay önceden yerinizi ayırtmalısınız.
• Lokasyon: Şehre yakınlığı nedeniyle Caltus Lake, Harrison Hot 
Springste’ki Hicks Lake, Alice Lake, Golden Ears; tercih ettiklerimiz 
arasında. Çoğunun tuvaleti ve banyosu var ama bazılarının tuval-
eti, pit (çukur). Provincial Park’ın kamp yerleri iki ailelik ya da dört 
ailelik olabiliyor.  Üstelik Provincial Park, özel kamp yerlerine göre 
daha sakin. 

Kampa götürülmesi gereken malzemeler:

• Tarp (tarpaulin) : Muşamba, branda ve tente özelliği gösteren bu malzeme sayesinde, bütün gece yağ-
mur yağsa bile hiç ıslanmadan kampı geçirebilirsiniz.
• İp: Tarpı germek ve bağlamak için gerekiyor.
• Çadır: Bence çadırın çok büyük olmasına gerek yok. Dört kişilik bir aile için iki çift yatağı içine sığdıra-
bilecek, kurulumu kolay ve su geçirmeyen, bir çadır olması yeterli. 
• Şişme yatak: BC’de akşamları hava sıcaklığı epey düşük olduğundan; şişme yatak, kamp için gerek-
li… Yatağı şişirmek için el pompası veya arabaya takılan pompalar kullanılabilir. 
• Tulum: Üşümeden, konforlu bir kamp geçirmeniz için en önemli kamp malzemelerinden biri. 
• Battaniye: Özellikle küçük çocukların tulumu üstlerinden atması durumunda battaniye işe yarıyor. 
• Yastık, çarşaf
• Fener
• Ateş yakmak için çakmak ve ateş başlatıcı
• Odun: Kamp yerlerinde satılıyor.
• Çöp torbası
• Soğutucu
• Barbekü ve ocak: İki aile için bir barbekü ve bir ocak yetiyor. Barbeküde hamburger, sosis gibi etler 
pişirilirken; ocak su ısıtmak, kahve yapmak, makarna pişirmek için kullanılıyor. 
• Bardak, tabak, çatal: Çevreye duyarlı olmak isterseniz, melamin türünden yıkanabilir tabaklardan alın. 
Bulaşık yıkamak istemezseniz tek kullanımlık kağıt ve plastik türü ürünler işinizi görebilir.   Biz sürekli 
kampa gittigimiz için, artık bir mutfak kutumuz var ve içine melamin setimizi mutlaka koyuyoruz.
• Tava, tencere,mug
• Su bidonu: En az bir tane olmalı.
• Terlik veya su ayakkabısı: Yürüyüş için gerekli olabilir.
• Yiyecek içecek: Kimi konserve tercih ediyor ama biz genellikle yumurta, hamburger, sosis, kuşbaşı et, 
makarna, sucuk, yoğurt, domates, salatalık, sebze, meyve, bol cips, pancake mix, şarap, bira; çocuklar 
için snack bar, marshmallow, süt, meyve suyu… gibi yiyecek ve içecekleri almadan yola çıkmıyoruz. 
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VANCOUVER  ÇEVRESİNDEKİ 
KAYAK MERKEZLERİ
SKI RESORTS IN THE 
VANCOUVER AREA  Yazı: Kayra Özdemir

Fotoğraf: İmge Akçalı Özdemir 

Vancouver, yakın çevresindeki çeşitli kayak merkezi 
seçenekleriyle Kanada’nın doğa sporlarına açılan 
belki de en güzel kapısıdır. Bu yazımda, Vancou-
ver’daki kayak merkezlerinden dördünü sizlere tanıt-
mak istiyorum.

Whistler 
Dünyaca ünlü Whistler Blackcomb, Kuzey Ameri-
ka’daki bir numaralı kayak merkezidir, hatta dünya-
nın en iyisi olarak bilinir. Vancouver’dan araba ile 
bir buçuk saatlik mesafede bulunan bu tesis; muaz-
zam çeşitlilikte inanılmaz bir araziye, Whistler ve 
Blackcomb dağlarının eteğinde dağ evi tarzı yapı-
ları da içeren bir dağ köyüne sahiptir. 2010 yılı Kış 
Olimpiyatları’na ev sahipliği yapmış olan Whistler, 
kayağa yeni başlayanlar için de birçok ders olanakla-
rı sunar. Kayak ve snowboard’un yanı sıra, Olimpik 
Park’ta kar ayakkabısıyla yürüyüş, kızakla kayma ve 
kayakla atlama gibi sportif etkinlikler için de ideal 
olan Whistler bölgesi,  oldukça popüler “hike ro-
taları”, dağ yürüyüşü ve tırmanış  tatilleri için dört 
mevsim tercih edilecek yerlerin başında gelir.

Cypress 
2010 Kış Olimpiyatları’na da ev sahipliği yapan 
Cypress Mountain, Vancouver’da bulunan en büyük 
kayak merkezidir ve şehir merkezine arabayla 30 
dakika uzaklıktadır. Bu kayak merkezi, her seviye-
den kayakçı için çok sayıda pist sunmaktadır. Çocuk 
asansörleri, Magic Carpet ve harika bir kayak okulu 
ile aile dostu bir kayak merkezidir. Aile için ayrı res-

Vancouver is the gateway to perhaps some of the 
best outdoor sports in Canada, with a variety of ski 
resorts, some only 15 minutes away. Among these 
ski resorts, Whistler is praised as one of the best in 
the world. I’ve compiled a list of four of the greatest 
choices in Vancouver.

Whistler
World-renowned, Whistler Blackcomb is ranked as 
the #1 ski resort in North America, and is sometimes 
recognized as the best in the world. Just an hour and 
a half drive from Vancouver, this resort boasts an 
enormous variety of incredible terrain and a cha-
let-style pedestrian village at the foot of the Whistler 
and Blackcomb mountains. The 2010 Winter Olym-
pics were hosted here, and it offers many different, 
great lessons for beginners. In addition to skiing 
and snowboarding, the Olympic Park offers snow-
shoeing, tobogganing, and ski jumping. With highly 
popular “hike vacations” in the summer, this location 
can be enjoyed during all four seasons.

Cypress
The largest ski resort in Vancouver, Cypress Moun-
tain, is about 30 minutes from the city centre and 
also hosted the 2010 Winter Olympics. This ski 
resort has a variety of slopes for skiers of all abil-
ities. It’s an excellent ski resort for families, with 
children’s lifts, a Magic Carpet, and a fantastic ski 
school. There is a family restaurant as well as a 
restaurant for those over the age of 19, which serves 
alcohol. Night skiing is accessible until 10pm, if 
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you want to avoid the crowds. With exceptional 
snow-making skills, it is possible to ski here even in 
the early season.

Grouse
Only a 15-minute drive from downtown Vancouver, 
Grouse is easily accessible by car or public transport. 
Unfortunately, there can be long waits and queues 
during holidays, as the ski area can be reached via 
gondola from the parking lot. Grouse has 33 runs, 
half of which are suitable for night skiing until 
10pm. Its runs are mostly geared towards interme-
diate and advanced skiers. Grouse also offers much 
more fun than just skiing, with snowshoe tours and 
even a wildlife sanctuary full of bears.

Seymour
Mount Seymour has a relaxed, laid-back, fami-
ly-friendly atmosphere and is a great choice for those 
looking for something nearby. It is smaller than the 
other ski resorts mentioned in this list, but its tickets 
are cheaper. Apart from skiing, tobogganing and 
“Snowtubing” are also available here. High altitudes 
ensure that Seymour’s snow quality is always good.

You can rent ski equipment at the four ski resorts we 
mentioned above and book your lesson from their 
websites. There is a range of passes you can buy, de-
pending on how often you wish to ski. For Whistler, 
an Edge Card, which allows 5 or 2 days of skiing, 
is a good option for beginners. If you are thinking 
about skiing all the time, it would be ideal to get a 
seasonal pass. For Cypress, Gold/Silver-extra/Silver/
Sky pass options offer different possibilities. There 
are certain times for the purchase of these passes, 
and keep in mind that they sell out quickly.

As we enter the summer, you may be thinking, where 
are we discussing skiing? But these passes that I 
mentioned above are announced in certain periods 
and are sold out immediately. Therefore, they must 
be purchased in advance. I hope this article has been 
useful in giving you a short introduction, and I wish 
you a fun Vancouver winter with plenty of skiing.

Kayra Ozdemir
June 2022

toranı ve 19 yaş üstü için daha sakin olan ikinci bir 
restoranı vardır. Pistlerde kalabalıktan kaçınmak is-
tiyorsanız, gece kayağını tercih edebilirsiniz. Harika 
kar yapma olanaklarına sahip tesiste, erken sezonda 
kayak yapmak da mümkündür.

Grouse
Vancouver şehir merkezine arabayla sadece 15 
dakika uzaklıkta bulunan Grouse’a araba veya toplu 
taşıma ile kolayca erişilebilir. Park yerinden ka-
yak alanına gondola ile ulaşılabildiğinden ne yazık 
ki, tatillerde uzun beklemeler ve sıralar olabiliyor. 
Grouse, yarısı, gece 10 pm’e kadar gece kayağı için 
uygun olan 33 piste sahiptir. Koşulları, daha çok orta 
ve ileri düzey kayakçılara yöneliktir. Grouse, ayrıca 
kar ayakkabılı turlar ve hatta ayılarla dolu bir vahşi 
yaşam sığınağı ile ziyaretçilerine sadece kayak yap-
maktan çok daha fazla eğlence olanakları sunar.

Seymour
Seymour Dağı; rahat, aile dostu bir atmosfere sahip-
tir ve yakınlarda bir şeyler arayanlar için harika bir 
seçimdir. Bu listede adı geçen diğer kayak merkez-
lerinden daha küçüktür ve  biletleri diğerlerine göre 
daha ucuzdur. Burada, kızakla kayma ve “snowtu-
bing” mevcuttur ve  hepsi bir arada bulunur. Yüksek 
irtifa, Seymour’un kar kalitesinin her zaman iyi 
olmasını sağlar.

Yukarıda sözünü ettiğim dört kayak merkezinde de 
kayak ekipmanı kiralayabilir ve ders almak için web 
sayfalarından yerinizi ayırabilirsiniz. Kendi kullanı-
mınıza uygun sıklıklarda “Sezonluk pas” dediğimiz 
kart almanızı öneririz. Böylece fiyat avantajlarından 
yararlanabilirsiniz. Whistler için 2 veya 5 günlük 
“Edge Card” olanağı, yeni başlayanlar için iyi bir 
seçenek olarak akılda tutulabilir. Sürekli kaymayı 
düşünürseniz, sezonluk pas almanız ideal olur. Cy-
press Gold/Silver- extra/ Silver/Sky pas seçenekleri, 
değişik  olanaklar sunar. 

Yaza girerken kayak nereden çıktı, diye düşünebilir-
siniz. Sözünü ettiğim pas ve kartlar, belli sürelerde 
ilan edilir ve hemen tükenir. Bu sebeple, önceden 
alınması gerekir. Kayak merkezlerini kısaca tanıttı-
ğım bu yazımın, Vancouver’a yeni gelen arkadaşların 
kayak heveslerini arttırmada yararlı olması umuduy-
la, herkese eğlenceli ve bol kayaklı bir Vancouver 
kışı dilerim.   

Kayra Özdemir
Haziran 2022
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PLANT BASED EATERY OF 
VANCOUVER 

Murat & Gülfiliz Öncel

We are a couple from Izmir, Turkey and have been vegan for 6 years. We try to discover plant-
based eatery options whenever we visit a city. Since we have been living in Vancouver for 6 
months and planning to spend our next years here, we are doing our best to find plant-based 
restaurants and give them a try. Here we list some of our favourite ones, which includes both 
fancy restaurants and to-go places. Enjoy your own adventure! 

MILA

Looking for a fancy plant-
based restaurant to dine in? 
“Mila” is a good option with 
a wide range of choices from 
all around the world, includ-
ing sushi, lasagne, burgers, 
tacos, pasta, salads and more. 
They have a dynamic menu 
which makes you want to give 
it a try every once in a while. 
They have a variety of choices 
when it comes to sushi. Mila 
Roll is an all-time favorite 
and a couple of days ago they 
introduced a new Lemongrass 
Futomaki, which is amazing. 
Smash Burger is good for Burg-
er Lovers, but not least, the 
Fish Burger is also a delightful 
option if you want your food 
handheld. From beer, wine, 

spirits to cocktails and non-al-
coholic ones; they have drinks 
for almost every taste which 
are a good match with foods in 
quality. With hospitable hosts, 
delicious meals and a cozy at-
mosphere, Mila is a great place 
to have dine in.
Be sure to make a reservation 
before you go.
We don’t think anyone would 
leave unhappy after a dinner 
in Mila!

185 Keefer St., Vancouver, BC
Sunday - Thursday: 11:30am - 
10:00pm
Friday - Saturday: 11:30am - 
12:00am
Saturday + Sunday Brunch: 
10:30am - 2:30pm

All Time Favourite M
ila Roll &

 C
ornerstone Cocktail

Corn Hush Puppies as a Starter

In the mood for a dessert, not 
heavy, creamy, and smooth? 
Vegan Pudding & Co. is the 
shop you are looking for and 
they have been serving on 
422 Richards Street since 2011. 
Understood from the brand 
name, they are famous for their 
thirteen different puddings, 
but our favourite dessert is 

Crème Brulee with various fla-
vours. They torch it after you 
order, just how it is supposed 
to be. They also sell coffee with 
plant-based milk and cream 
options. The first time we tried 
their black coffee, we were 
amazed at how balanced it 
was. Having tried numerous 
numbers of coffee shops in 

Vancouver, this is probably the 
best under 3$ coffee we have 
ever had. 

101-422 Richards Street, Vancou-
ver, BC, Canada
Open: Monday – Saturday, 12pm 
to 5:30 pm / Sunday, Holiday 
Closed

VEGAN PUDDING & CO
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All Time Favourite M
ila Roll &

 C
ornerstone Cocktail

Corn Hush Puppies as a Starter

Toona Melt French Baguette

TORN

A plant-based French restau-
rant, what an exciting combi-
nation!  “Torn” is well known 
for its freshly baked French ba-
guette sandwiches. We tried all 
five of them and enjoyed every 
single one. Toona Melt French 
Baguette is our favourite, made 
with a secret toona recipe and 
fresh avocado, arugula, toma-
toes, and a drizzle of balsamic 
and melted cheese. Every bite 
is a trip to a French coast with 
a summer breeze. They can’t 
define themselves as “restau-
rant”, serving only sandwiches 
and they know that! They have 
hot and cold dishes, including 
a very interesting and modern 
version of Ratatouille, Beef 
Gratin, Rice a la Nicoise and 
Smoked Salmon Penne. Their 

sides are “Frenchy” also, like 
French Tabbouleh, and even 
if you are not a fan of brussels 
sprouts, their Roasted Brussels 
Sprouts are so delicious. We 
enjoyed every single bite of it. 
Besides their sandwiches and 
mains, they also have desserts. 
We are literally like Apple 
Crumble.
Do yourself a favour and order 
one of the foods on the menu. 
Bon Appetite!

200 Granville Street, Vancouver, 
BC, Canada 
On Granville St and Cordova St, 
take the stairs up to Granville 
Square. They are inside Creme de 
la Crumb coffee shop.
Open: Monday- Saturday, 11 am- 
3pm / Sunday Closed!

Who doesn’t love hot dogs, 
but these ones are “Good Dogs 
Plant Food”! A casual, Ameri-
can plant-based hot dog eatery 
which is another beautiful 
place to have lunch or dinner. 
Kracken’s Lacking’ Dog has 
both sour and sweet flavours 
in it. For a spicy bite, you 
can go with Hail Seitan, but 

Want to have a quick plant-
based meal? BeetBox is an 
American style fast-food 
restaurant that will satisfy 
you with every bite. Nashville 
Fried Chick-Un Sandwich, 
Burger with Cheeze are two 
main dishes with a side option 
of Crispy Onion Rings, which 
is our favourite. If you feel like 
having a refreshment, we sug-

we must warn you it is “Hot 
Spicy”.  Not only hot dogs but 
also other Canadian favourites 
are on the menu, like Poutine 
and Salads. For a fast-food 
restaurant, their dessert op-
tions are unexpectedly good. If 
you visit them for dinner, you 
should also try their cocktails. 
They have a surprisingly good 

gest going with one of the Hot 
Sides. They are big in portion 
and rich in flavour. Fast-food is 
not supposed to be unhealthy, 
right? Warm Bowls with lots 
of add-on options will make 
your meal tasty and healthy. 
They did not forget about you 
too, salad-lovers; with two 
Cold Sides Salad options. The 
beverage menu is not rich but 

bar which makes you want to 
visit them just for a drink, even 
when your belly is full.

1331 Robson Street, Vancouver, 
BC, Canada
Open Tuesday- Sunday, 11 am-
Late
Monday Closed!

sufficient. Beer and kombucha 
are our favourites. 
Having a bite in BeetBox is 
fast, tasty, and expected, which 
means no surprise!

1074 Davie Street, West End, 
Vancouver, BC
Open: Daily 11:00 am - 9:30 pm

GOOD DOGS PLANT FOOD

BEETBOX
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HAZİRAN’DA NELER OLDU

PİKNİK

‘Yaza Merhaba’ pikniğimiz 19 Haziran 2022 Pazar 
günü, Babalar Gününde, Vancouver’da Kitsilano Bea-
ch’te gerçekleştirildi. Uzun bir aradan sonra açıkha-
vada bir araya gelen toplum üyelerimiz getirdikleri 
güzel yemekleri paylaştılar, sohbet ettiler, top oyna-
dılar. Kemal Akar Bey’in udu ile çaldığı parçalara 
eşlik ettiler. 
Çocuklarımız hemen yakındaki çocuk 
parkında kurtlarını döküp eğlendiler. 
Arzu Yorulmaz Hanım’ın hediyesi olan 
cheesecake’in mumlarını üfleyip aramızda 
bulunan babalarımızın Babalar Gününü 
kutladılar. 
Ve elbette günün en önemli olayı tavla tur-
nuvamızdı. Şampiyonluk yine Cuma Çiçek 
Bey’in oldu. Kendisini bir kere daha tebrik 
ediyoruz.
Bir sonraki pikniğimizde görüşmek üzere!

TÜRKÇE KİTAPLAR

22 Haziran 2022 günü Richmond Public Library yetkilileri ile görüşerek 
Turkish-Canadian Society ve Richmond Library’nin ortaklaşa 

yürüteceği bir çalışmayı başlatmış olduk. Hede-
fimiz; Richmond Library’de Türkçe kitaplardan 

oluşan bir rafı başlatabilmek ve kitap seven, oku-
yan kitlemizi Türkçe kitaplarla buluşturabilmek. 
İlerde bu konuda daha ayrıntılı duyurularımızı 

sizlerle paylaşacağız.
Turkish-Canadian Society’e üye olarak duyuruları-

mızı takip edebilirsiniz.

EN GENÇ ÜYEMİZ

19 Haziran 2022’de Turkish-Canadian Society Yönetim Kurulumuzda 
saymanlık görevini yürütmekte olan Selda Ünver arkadaşımız anne 
oldu. Aileyi kutluyor, aramıza katılan minik ALEX’e sağlıklı bir ömür 
diliyoruz.
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Pek Yakında;
Lütfen Turkish-Canadian Society Facebokk ve Instagram 

sayfalarını takip edin / Please follow the Turkish-

Canadian Society FB and Instagram Pages.

• TCS web sayfamız yenileniyor. / A refreshed TCS 

website is coming soon.

• Richmond Public Library’e bir Türkçe kitaplar rafı 

geliyor. / Soon there will be a shelf of Turkish books in 

Richmond Public Library.

• Ağustos sonunda ‘Yaza Veda’ pikniği planlıyoruz. / ‘A 

Farewell to Summer’ picnic will be held at the end of 

August.

• DÜNYA BARIŞ GÜNÜ’nü (21 Eylül) ATAA UN etkinliği 

olarak kutlayacağız. / Will celebrate International Peace 

Day (September 21) under the ATAA UN Committee.

• 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türk-Kanada Dostluk 

Günü kutlama planlamaları sürüyor. / Planning on the 

way for the October 29th Republic Day and Turkish-

Canadian Friendship Day celebrations.

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

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.

executive@turkishcanadiansociety.org

https://www.youtube.com/channel/UCnaL9DgDOpIbusTlYLSSlbg
https://www.youtube.com/channel/UCnaL9DgDOpIbusTlYLSSlbg
https://twitter.com/TCS_BC
https://www.instagram.com/tcsvancouver/
https://twitter.com/TCS_BC
https://www.facebook.com/TurkishCanadianSocietyVancouver
https://www.facebook.com/TurkishCanadianSocietyVancouver
https://turkishcanadiansociety.org/
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