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Hızır Lokması        
Hızır’in inancımızdaki yerini Hızır Lokması etkinliğimizde 
deyişlerimiz, siirlerimiz ve lokmalarımız eşliğinde değerli 
canlarımızla paylaştık. 
 
Gençlik Ödulleri  
Kuzey Amerika'daki Alevi dernekleri (MACC, PSA NY, PSA 
DC) Amerika’da yaşayan Alevi çocuk ve gençlere yönelik 
yarismalarin ilkini 2020’da düzenlemiştir. Yarışma kategorileri, 
katılma şartları ve ödüller web sitemizde ve sosyal medya 
kanallarımızda yayınlanmıştır. Siir, Resim, Kulturel Elci e 
Hizmet kategorilerinde odul kazanan çocuk ve gençlerimiz 25 
Ekim’de duzenlenen Zoom toplantisi ile duyurulmuş ve odulleri 
kendilerine iletilmistir. 
 
Aşure Günü 
Hz. Hüseyin ve Kerbela Şehitleri’ni anmak, onların HAK ve 
adalet yolunda göstermiş olduğu direnişi tekrar hatırlamak 
amacıyla her yıl pişirip paylaştığımız Aşuremiz bu sene de 
pişirilmiştir. Pandemi nedeniyle toplu olarak bir araya 
gelemediğimiz için pişirilip ayrı ayrı paketlenen Aşurelerimiz 
canlarımıza dagıtılmıstır.  
 
2 Temmuz Sivas Katliamı Anması  
2 Temmuz Sivas Katliamında yitirdiğimiz canlarımızı Alevi 
dernekleri olarak (MACC, PSA NY, PSA DC, Kanada Alevi 
Derneği) çevrimiçi bir etkinlikle andık. 
Kuzey Amerika Alevi Dernekleri temsilcilerinin organize ettiği 
bu anmaya Türkiye’den Mehmet Turan Dede'nin yaktığı çerağ 
ile başlandı. Virginia’dan Ayfer Karakaya-Stump hocamız 
Sivas Katliamı ile ilgili bilgilendirici bir sunum yaptı. Ayrıca 
Amerika’nın değişik bölgelerinde yaşayan canlarımız, Pir 
Sultan Abdal'a ve Sivas Katliamında yaşamını yitiren 
ozanlarımıza ait deyiş ve turkuleri seslendirdiler, şiirler okudular. 
 
İnanç ve kültürel değerlerimizi sizlerin destegiyle yasatıyoruz. MACC kar amacı gütmeyen 
(501(c)3) bir kuruluştur ve sizlerin bağışlarıyla bu etkinlikleri düzenlemektedir. MACC’a 
yaptığınız bağışlar, organizasyonumuzun 501(c)3 statüsünden dolayı vergiden düşülebilir. 
İlginiz ve desteğiniz için şimdiden teşekkür ederiz.  

Saygılarımızla, MACC Yönetim Kurulu 

Etkinliklerimiz  
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YOUTH AWARDS SIVAS COMMEMORATION ASHURE DAY HIZIR LOKMASI 
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Hızır Lokması  
Our community members came together to share Hızır 
Lokması in 2020 for the second time. Hızır Lokmasi (name 
given to any food shared with others, especially for a special 
occasion) was shared with our community along with 
traditional songs and poetry.  
 
Youth Awards            
Alevi associations in North America (MACC, PSA NY, PSA 
DC) have organized a series of contests for childern and young 
community members. Contest categories included Poetry, 
Drawing, Service and Cultural Ambassoador. The awardees in 
these categories were announced during a Zoom meeting held 
on October 25th, and award notifications have been posted on 
our website and social media channels. 
 
Ashure Day             
Following the fast of Muharrem, we cooked our Ashure 
(prepared from a variety of grains, fruits and nuts, 12 in number 
to represents 12 imams) and shared it with community 
members to commemorate Hz. Hüseyin and those who were 
martyred in Kerbela. Due to covid-19 pandemic, we could not 
gather as a community. Prepared and individually boxed 
Ashure dish was distributed to community members.   
 
Sivas Massacre Commemoration 
Alevi organizations in North America (MACC, PSA NY, PSA 
DC, Canadian Alevi Cultural Center) came together with an 
online event to commemorate the lives we lost during the 1993 
Sivas Massacre in Turkey. 
Mehmet Turan Dede connected to this online event from 
Turkey. Alevi-Bektashi historian Ayfer Karakaya-Stump gave 
an informative talk about the Sivas Massacre. The community 
members read poems and sang folk songs from Pir Sultan 
Abdal and poets who lost their lives in the Sivas Massacre. 
 
MACC is a 501(c)3 organization and needs your support to organize these activities. We can 
continue to share our belief and cultural values and keep these traditions alive with your 
support. Your donations are tax-deductible. 
We thank you one more time for your attention and support. 

Sincerely, MACC Board of Directors 

Etkinliklerimiz  


