EDMONTON’DAN MERHABA
Edmonton’dan dergimize yazan Edmonton Türk derne¤i eski baflkanlar›ndan
Say›n Melahat Kahyal›o¤lu Haziran ay› içinde tam 4 defa göz ameliyat›
geçirdi. Geçmifl olsun.
Geçen say›lar›m›zda Edmonton’dan Say›n Sudi Kocao¤lu Edmonton Türk Evi
projesini nas›l baflar›ya ulaflt›rd›klar›n› anlatm›flt›. Bu say›m›zda
Edmonton’daki Türk Kültür Derne¤imizin kuruluflunun hikayesini biraz daha
derinlefltirmek istiyoruz.
Herfley 1967 y›l›nda Berlin’de AEG firmas›nda kar› koca tercüman olarak
çal›flmakta olan Kahyao¤lu ailesinin Edmonton’a göçmen gelmesiyle bafllad›.
O zamanlar Edmonton’da sadece 3-5 Türk ailesi vard›. Büyük bir Türk
toplumundan gelip o zamanlar köy gibi bir yer olan Edmonton’da yaflamaya
bafllayan dostlar›m›z bu duruma çok s›k›lm›fllar. Geriye dönmeyi bile
duflünmüfller. Sonra kendi çektikleri s›k›nt›ya düflmesinler diye her yeni gelen
Türk aileye yard›m etmeye bafllam›fllar. Böylece seneler geçmifl, yaln›zl›klar›n›
unutmufllar ve toplumlar› kalabal›klaflm›fl. Derken bir gün Alberta
Hukümeti’nden bir mektup alm›fllar. Mektupta “Sizi vatandafllar›n›za
yapt›¤›n›z yard›mlardan dolay› tebrik ediyoruz ve sizi Türk Cemiyeti Baflkan›
seçti¤imizi bildirmek istiyoruz. Cemiyeti kurma görevini size veriyoruz. En
k›sa zamanda haberlerinizi bekliyoruz ve muvaffakiyetlerini diliyoruz.”
Melahat Han›m bu mektuptan herkese bahsetmifl, çeflitli fikirler belirtilmifl
ama ortak bir karara var›lmam›fl. Zaman geçmifl ve Kahyal›o¤lu çifti hükümetten
Melahat ve Necmi Kahyal›o¤lu
resmi toplant›lar için davetiyeler almaya bafllam›fl. Kahyal›o¤lu çifti bu
davetlere kat›l›p malumatlar alm›fllar ve çevrelerini Türk toplumu ve Türkiye hakk›nda bilgilendirmifller. Zaman geçtikte daha da
kalabal›k bir toplum haline gelmifller ve bir gün Melahat Han›m’la Dr. Talip Bey bu konuda konuflurlarken derne¤i art›k resmen
kurman›n vaktinin geldi¤ine karar vermifller. Dr.. Talip Bey’in muayenehanesinin salonunda hep beraber toplan›lm›fl ve kurucu
üyeler seçilmifl: Tar›k Karsl›, Sudi Kocao¤lu, Melahat Kahyal›o¤lu, Dr. Talip Talibi ve Ahmet Çetin. Sonra Dr. Talip Bey’in
muayenehanesinin üst kat›ndak› daireyi kiralay›p Türk ve ecnebi dostlar›na bir parti vermifller.
Sonra flöyle devam ediyor Melahat Han›m: “Hepimiz çok
mutluyduk. Edmonton’lu bütün Türk vatandafllar›n çeflitli
fedakarl›klarlar›, çal›flmalar› ile bugünkü duruma gelen
cemiyetimizde az veya çok hepimizin eme¤i vard›r ve bundan
sonra da olaca¤›na eminim. Eflim emekli olunca 6 sene önce
Edmonton’dan Vancouver’a tafl›nd›k, Edmonton hakk›ndaki
yaz›lar›m› buradan yaz›yorum. Çünkü kalbimiz hala orada.”
En iyi dileklerimle,
Melahat Kahyal›o¤lu, Vancouver
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