THE TESSELAAR TULIP FESTIVAL

LÂLENIN
AVUSTRALYA
SERÜVENI
Türk Lâle Festivali,
Türk kültürünü müzik,
folklor, geleneksel el sanatları,
gösteriler ve Türk mutfağından
mükemmel örneklerle tanıtıyor.
H İ L K AT Ö ZG Ü N
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H
HER yıl eylül ayında Avustralya’nın Melbourne şehrinde düzenlenen Lâle Festivali, renk cümbüşüyle görenleri büyülüyor.
Avustralya’da yaşayan Türk soydaşlarımız
lâlesine kavuşmanın büyük gururunu yaşıyor.
Avustralya Türk Kültür Platformu,
ATCP (Australian Turkish Cultural Platform), ülkemizi ve zengin kültürümüzü
birlikte yaşadığımız diğer toplum insanlarına tanıtmak için gönüllü çalışmalar yapı-

yor. Lâle Festivali ülkemizin tanıtımı adına
özel bir önem taşıyor. Avustralya’da yaşayan diğer toplumlar lâlenin ana vatanını
Hollanda olarak biliyorlar. Festival ziyaretçileri lâle bahçelerinde Türk etkinliklerini
gördüklerinde hayretle bunun anlamını
soruyorlar. Lâlenin ana vatanının Türkiye
olduğunu öğrenen festival ziyaretçilerinin
Türk kültürüne ve Türkiye’ye olan ilgisi artıyor. Avustralya’da yapılan turizm tanıtım
kampanyalarının yanı sıra lâle festivali benzeri etkinliklerin, Türkiye’ye gidecek olan
Avustralyalı turist sayısının artmasında da
önemli bir etkisinin olduğu düşünülüyor.
Avustralya, aynı coğrafyada 200 farklı
toplum, 200 farklı dil ve 180 farklı din ve
kültürün bir arada uyum içinde yaşadığı
kültür mozayiğine sahip bir ülke. Çokkültürlülük politikası çerçevesinde kültürlerin korunması ve diğer toplumlara tanıtılması büyük önem taşıyor. Bu nedenle,
bu yıl onüçüncüsü düzenlenecek olan
Türk Lâle Festivali, Avustralya’da yaşayan
toplumları biraraya getirmek, ülkemiz
müziği ile tarih ve kültürünü tanıtmak,
kültürlerarası köprü oluşturmak, toplumumuzun kendine güvenini güçlendirmek ve buna paralel olarak da Avustralya
nezdindeki itibarını yükseltmek açısından
büyük önem taşıyor.
Haftasonu açık hava kültür şenlikleri
şeklinde düzenlenen Türk Lâle Festivali
bu yıl 15-17 Eylül 2017 tarihlerinde “Turkish Weekend - Celebrating the Origin of
the Tulip / Lâlenin Anavatanını Kutluyoruz” teması altında Tesselaar lâle bahçelerinde yapılacak ve böylece Avustralya’da

13. Türk Lâle Festivali gerçekleştirilecek.
Festival, Türk kültürü ve sanatının başarılı bir şekilde tanıtılmasının yanı sıra
Avustralya’da yaşayan diğer toplumlara
lâle çiçeğinin tarihi ve orijini anlatılarak
tanıtıma katkı sağlıyor.
Her yıl tekrarlanan festival, Avustralya
Türk Toplumu’nun yanısıra diğer toplumlar, komşu şehirler, Avustralya’nın diğer
eyâletleri, hatta yurtdışından gelen binlerce
ziyaretçinin akınına uğruyor.
FESTIVALDE NELER VAR?

Türk Lâle Festivali, Türk kültürünü müzik, folklor, geleneksel el sanatları, gösteriler ve Türk mutfağından mükemmel
örneklerle tanıyor. Avustralya Türk Kültür
Platformu tarafından düzenlenen festival,
üç gün süresince Türkiye’den farklı renkler, sesler ve esintiler sunuyor.
Lâle festivali kutlamaları bir yandan
Melbourne’da yerleşik vatandaşlarımızın
örf ve adetlerinin korunması ve böylece
ülkemizle olan bağlarının güçlendirilmesi,
öte yandan çokkültürlü ve çok etnili yapıya sahip Avustralya toplumuna ve ileri
gelen şahsiyetlerine Türk kültürünün tanıtılması amaçlanıyor.
Onbinlerce kişiye ülkemizin tarih ve
kültürünü tanıtma imkânı veren bu projenin bir diğer amacı ise Türkiye’ye turistik
amaçlı seyahati özendirmek ve artırmak.
Türk Toplumunun Avustralya’daki
varlığını hatırlatmak, Avustralya’ya Türk
göçünün başlangıcı olan 1968 yılından
beri katettiği yolu vurgulamak suretiyle
Türk insanını mânevî açıdan daha güçlü

Açık hava kültür şenlikleri şeklinde düzenlenen Türk Lâle Festivali bu yıl 15-17 Eylül 2017 tarihlerinde “Lâlenin Anavatanını
Kutluyoruz” teması ile Tesselaar lâle bahçelerinde yapılacak.
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kılmak, Avustralya’da belirli bir yere geldiğini göstermek ve bu süre zarfında Avustralya toplumuyla gerçekleştirdiği entegrasyona işaret etmek ise bir diğer amaçtır.
Türk kültürünün geleneksel unsurlarının çağdaş örneklerle birlikte sunulduğu festival kapsamında müzik, mehter
takımı, halk oyunları grupları, defile, Türk
motif ve desenleri sergisi, uygulamalı hat,
ebrû, minyatür, tezhip ve keçe sanatları,
bir devre adını vermiş lâle’nin tarihi gibi
tanıtıcı program, “Geçmişten Günümüze
Türk Moda Defilesi”, film gösterisi, sergiler, Nasrettin Hoca, şerbetçi ve çocuklar
için birçok değişik etkinliğe yer veriliyor.
Festivalde Türk giysileri gün boyunca
Türk ve yabancı gönüllüler üzerinde tanıtılıyor.
Festivalin en çok ilgi çeken etkinliklerinden bir tanesi festival ziyaretçileri için
organize edilen “helikopter uçuşları” oluyor. Uzun kuyrukların oluştuğu helikopter
uçuşlarında ziyaretçiler lâle bahçesininin
inanılmaz güzelliğini tepeden görme şansına sahip oluyorlar.
Çocuklarımıza kültürel değerlerimizi
eğlendirerek tanıtmak için de çeşitli etkinliklerin yer aldığı “Mini Kültür Çadırları”
kuruluyor. Çocuklar hem Türk kültür ve
sanatını öğrenip eğlenirken, aileleri diğer
etkinlikleri rahatça izleyebiliyorlar.
Festivale zaman zaman T.C. Kültür ve
Turizm Bakanlığı’nın görevlendirmesiyle
katılan ebru, hat, minyatür ve tezhip sanatçımızın çadırı önünde kuyruklar oluşmaktadır. Festivale geçen yıllarda, Hikmet
Barutçugil (Ebru), Doç. Dr. Süleyman

Berk (Hat), Münevver Üçer (Tezhip),
Esengül İnalpulat (Ebru), Seyit Ahmet
Depeler (Hat), Gülay Pelin (Minyatür/
Ebru), Dr. Nur Demirbilek (Minyatür),
Belgin Bolu (Ebru) katıldılar.
Türk mutfağından örnekler, Türk tatlı
ve kahvesinin tanıtıldığı ve satıldığı çadırlar, Türkiye tanıtımın çadırı Lâle Festivali’nin önemli çadırları arasında yer alıyor.
Festivalde Türk kültüründen renkli
görüntüler birçok ünlü fotoğrafçının ilgi
odağı oluyor. Özellikle uygulamalı sanatlarımızı kaçırmak istemeyen fotoğrafçılar
birbirleriyle adeta yarışıyorlar.
Festival, Melbourne’da yayın yapan
tüm radyolarda yarışma ve haber programlarıyla duyurulmakta, Avustralya Havayolu Qantas’ın iç uçuşlarında görüntülü
olarak yayınlanıyor. Avustralya’nın en çok
basım yapan gazetelerinden The Age ve
Herald Sun gazeteleri ve diğer yerel gazetelerde festivale geniş yer veriyor.
Bugüne kadar Türkiye dışında yapılmış en büyük Türk Lâle Festivali olma
özelliği taşıyan 13. Geleneksel Türk Lâle
Festivali, 15-17 Eylül tarihlerinde 357
Monbulk Road, Silvan adresinde yer alan
Tesselaar lâle bahçelerinde sabah saat
10.00’da başlayıp akşam saat 17.00’ye kadar sürüyor. Festival, kelimenin tam anlamı ile Türk kültürünü, Avustralya’nın
Melbourne şehrine taşıyacak.
Avustralya Türk Kültür Platformu öncülüğünde 2005 yılında ilki yapılan Festival bilgileri Avustralya Çokültürlülük
Vakfı desteğiyle UC Printing Pty tarafından Avustralya ilkokullarında okutulmak

amacıyla Turkish Delights - Traditional
Music and Dance adı altında kitap olarak
basıldı. Festivallerin üstün başarısı nedeniyle bu kitaba olan ilgi artmış ve kitap
Avustralya; Kanada, İrlanda, Yeni Zelanda
gibi birçok ülkede, çokkültürlülüğü tanıtmak amacıyla, yardımcı ders kitabı olarak
okutuluyor.
Viktorya Çokkültürlülük Komisyonu
her üç ayda bir yayınlanan ve Avustralya’nın tüm şehirlerine dağıtımı yapılan
VMC dergisinde defalarca festival etkinliklerine fotoğraflarla geniş yer verdiler.
Geleneksel Türk Lâle Festivali, 2008
yılında Viktorya Çokkültürlülük Komisyonu tarafından “Çokkültürlülük İlişkilerinde Üstünlük Ödülleri” katagorisinde
değerlendirilerek “Kültür Mirası” ödülünü aldı. Bu ödülün değerlendirmesinde
Avustralya’nın Viktorya Eyâletine çokkültürlülük alanında verilen servis önemli rol
oynadı. Genel Vali Prof. David de Kretser’in ev sahipliği yaptığı ödül töreninde
Viktorya Başbakanı John Brumby Kültür
Mirası Ödülü’nü Avustralya Türk Kültür
Platformu adına başkan Hilkat Özgün’e
takdim etti.
Avustralya Türk Kültür Platformu öncülüğünde 2005 yılında başlatılan ve geleneksel hâle gelen Avustralya Türk Lâle
Festivali, Avustralya resmî makamlarınca
Avustralya’da yapılan on iki büyük etkinlik
arasına girerek Viktorya Çokkültürlülük
Komisyonu’nun 2010 takviminde yer aldı.
Türk Lâle Festivali geçmiş yıllarda, T.C.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Avustralya Büyükelçiliği, Melbour-

ne Başkonsolosluğu, Viktorya Çokkültürlülük Merkezi, Avustralya Çokkültürlülük
Vakfı, Tesselaar Ailesi, Commonwealth
Bankası ve bazı diğer kurumlar tarafından
desteklendi.
Türk Lâle Festivali için hazırlanan belge ve dökümanlar, her yıl, olası benzer lâle
festivallerinde yararlanılabileceği düşüncesiyle topluca T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlıklarına gönderiliyor.
AVUSTRALYA TÜRK KÜLTÜR PLATFORMU

Avustralya Türk Kültür Platformu, ATCP
(Australian Turkish Cultural Platform)
Türkiye ve Türk kültürünün Avustralya’da tanıtılması için çalışmalar yapan,
Avustralya kanunları uyarınca resmî olarak kayıt olmuş, kâr amacı gütmeyen sivil
toplum kuruluşu statüsünde. Platform
bu amaç doğrultusunda seminerler, konferanslar, festivaller, konserler gibi etkinlikler düzenler ve Avustralya’da yasayan
toplumların Türk kültürünü daha yakından tanımasına temel sağlamaya çalışıyor.
Avustralya Türk Kültür Platformu,
Türk kültürünü Avustralya’da etkin ve etkili bir biçimde tanıtarak, kültürler arası
köprü oluşturmuş ve Avustralya’da yaşayan
Türk toplumunun saygınlığını arttırıyor.
Avustralya Türk Kültür Platformu’nun
2009 yılında Güney Kore toplumu ile birlikte iki ülke arasında dostluk ve kardeşliği
pekiştirmek, iki kültür arasında ortak bağlar kurmak ve Avustralya’da yaşayan diğer
toplumlara örnek olmak amacıyla başarıyla
gerçekleştirdiği “Turkish and South Korean Traditions Connecting in Australia”

ATCP (Australian Turkish Cultural Platform) Türkiye ve Türk
kültürünün Avustralya’da tanıtılması için çalışmalar yapan,
kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur.

Tesselaar lâle bahçelerinde düzenlenen festival.
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projesi tüm toplumların takdirini toplamış
ve örnek bir etkinlik oldu.
Platform, 2010 yılında Avustralya’da
Türk-Japon Dostluk Yılı Ortak Projesini başarıyla gerçekleştirdi. Avustralya’da
Türk-Japon Dostluk Yılı çalışmaları 2010
yılının Türkiye’de Japon Yılı ilan edilmesi
üzerine Hilkat Özgün ve Mari Heazlewood’un girişimleri ile başlatıldı. Amacı,
“2010 Türk – Japon Dostluk Yılı” vesilesi
ile gurur duyduğumuz her alanda Türkiye
ve Japonya’nın güzelliklerini, geleneksel
ve çağdaş yüzünü tanıtmak, Avustralya’lı
dostlarımızın ülkemizi ve dost ülke Japonya’yı daha yakından tanımalarını ve
anlamalarını sağlamak olan proje kapsamında Japonya Dışişleri Bakanlığı’nın izni
ile 2010 Japon Yılı logosu kullanıldı.
Avustralya Türk Kültür Platformu
geçmiş yıllarda Oyuncak Evi Kampanyası,
Türk Festivali, 19 Mayıs Kutlamaları, Turizm Fuarları kültür etkinlikleri, Yıldız İbrahimova, Önder Focan, Anadolu Güneşi
ve Şebnem Algın konserleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlamaları, Türk-Kore
Ortak Sergisi, Prof. Dr. Türkkaya Ataöv ve
Prof. Dr. Seçil Karal Akgün konferansları,
Gençlik Piknikleri, Açık Hava Sineması,
Belgesel gösterimleri, Anzak günü kutlamaları ve okullara yardım kampanyaları
gibi bir çok önemli projeye imza atmıştır.
Son on yıldır, Melbourne’da kültürlerin
buluşma noktası olarak bilinen Federasyon Meydanı’nın Türk kültüründen öreneklerle aydınlatılmasını sağlıyor.
Avustralya Türk Kültür Platformu’nun
2015 yılında, Avustralya’nın büyük şehirlerinde, Çanakkale Kara Savaşları’nın 100.
yıldönümünü anma amaçlı düzenledi Fotoğraf Sanatçısı Vedat Açıkalın’ın “Çanakkale: Dün ve Bugün Fotoğraf sergisi” ve
“Şehitlerimiz için 100 Örgü Çorap sergisi”
Avustralya’da geniş bir katılımla gerçekleştirilmiştir.
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