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Editör’den
Mart ayını tarihimiz ve ortak kültürümüz için iki önemli günü barındırıyordu.
18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü, bağımsızlığımızı kazandıran kahraman askerlerimizi ve önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü …

Almanya’da Göçmen Bir Politikacı: Belit Onay
Panel: Turkish Society of Canada, Ryerson Centre for Immigration and
Settlement (RCIS) ve Ryerson University (RU) Faculty of Arts işbirliği ile
düzenlenen, Sn. Belit Onay'ın konuşmacı olarak ….

7th Annual Turkish Youth Congress
2014 yılı gençlik kongresi 15 Mart 2014 Cumartesi günü Ottawa'da gerçekleştirildi. Her yıl olduğu gibi The Council of Turkish Canadians öncülüğünde
organize edilen kongrede, bu yıl Carleton Universitesi...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Turkish Society of Canada gönüllüleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
bayramını bu yıl yine üç farklı etkinlik ile kutlamak için çalışmalarını devam
ettiriyor. Organizasyon Komitesi….

Mr. Chungsen Leung (M.P.) ile Toplantı
Turkish Society of Canada Yönetim Kurulu üyeleri, 14 Mart Cuma günü Federal Milletvekili Chungsen Leung'u ziyaret ettiler.

Mr. Chungsen Leung
son federal seçimlerde, Willowdale bölgesinden ...

Mr. David Zimmer (M.P.P.) ile Söyleşi
Şubat ayı içinde gerçekleşen Help is Here etkinliği sırasında Mr. David
Zimmer (Eyalet Meclisi Milletvekili, Willowdale) ile yaptığımız söyleşide
kendisinden hem etkinlik...

Mrs. Mari Rutka (Trustee) ile Söyleşi
Mari Rutka (public school trustee, Willowdale) ile yaptığımız röportajda, kendisinden Toronto District School Board'u (TDSB) tanıtmasını ve Help is Here
etkinliği hakkında bilgi vermesini ve beklentilerini ….

Berkin Elvan’ı Anma Toplantısı
11 Mart tarihinde henüz 15 yaşında aramızdan ayrılan kardeşimiz Berkin Elvan
için, 12 Mart günü Toronto’nun en işlek meydanında, Dundas Square'de bir
anma toplantısı düzenlendi...
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Şiir Köşesi
8 Mart’ın Dünya Kadınlar Günü olması dolayısıyla Telve’nin Mart ayı sayısı
için Kadınlarımızla ilgili bir şiir seçmek istemiştim. Ama geçtiğimiz günlerde
Türkiye’mizde …
/ Melek ÖKTEN

Reflections on the Turkish Youth Congress
March 15th, 2014 marked the seventh Annual Turkish Youth Congress hosted
by the Council of Turkish Canadians. The organizers deserve the biggest round
of applause for …
/ Ece Nur AKKÖK

Bilgisayar Oyunları ve Çocuklarımız
Teknolojik gelişmeler yaşamımızdaki birçok şeyi değiştirdiği gibi, çocukların
oyun alışkanlıklarını da değiştirdi. 1970 yılında piyasaya ilk sürülen video
oyunu ile birlikte …
/ Filiz DOĞAN

Çocuklarınızın Öğrenmesine Yardımcı 50 Yol
Eğitimin ve öğretim, çocuğun doğduğu günden başlayıp, yaşamının sonuna
dek devam eder. Hatta doğumdan önce, anne karnındayken öğrenimin önemli
yeri olduğu da …
/ Pervin ÖZDİLER HÜNER

Salât-ı Ümmiyye
Salât-ı ümmiyye, Türk dinî musiki ve özellikle de cami musikisi formunda bir
beste türüdür. Hazret-i Peygamber’e, ailesine ve yakınlarına dua ifadelerini
içerir...
/ Dr. İlhami GÖKÇEN

Muhteşem Yücel’ler
Hayranlarından birisinin tanımlamasıyla, Can Yücel “maskesiz” bir şairdi.
Düşündüğünü korkusuzca yazardı. Türk insanının bir çoğunun özel hayatındaki konuşma lisanı… /
Mahir AYDIN

Asuman’ca Lezzetler
Bu sayımızda hazırlaması kolay ve sağlıklı bir kabak yemeğimiz var. Köftesine
taze fesleğen, nane ya da maydanoz koyabilirsiniz. Ya da hepsinden biraz katabilirsiniz...
/ Asuman DİNÇER

İnsan Kaynakları Sayfası
SERİ
İLANLAR

Eleman arayanlar, hizmet almak isteyenler, gönüllüler bu sayfada okuyucularımıza ulaşıyorlar.
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Değerli Telve Okuyucuları,

ruz.

Mart ayını tarihimiz ve ortak kültürümüz için iki
önemli günü barındırıyordu. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü, bağımsızlığımızı kazandıran kahraman askerlerimizi ve önderimiz Mustafa Kemal
Atatürk’ü bir kez daha saygıyla andığımız gündü.

Bu sayımızda etkinlik haberlerimiz biraz fazla yer aldı. Almanya Aşağı Saksonya Eyaleti Milletvekili Sn.
Belit Onay’ın paneli, ve 7. Türk Gençlik Kongresi ile
ilgili haberlerimizi bu sayımızda bulabilirsiniz. Ayrıca
kongreye katılan genç gönüllümüz Ece Nur Akkök
kendi değerlendirmelerini yazısında bizlerle paylaştı.

Binlerce yıldır Türk kültürümüzün ortak bir değeri
olan, Afganistan’dan Kırım’a, Orta Asya’dan Balkanlara kadar çok geniş bir coğrafyada dini ne olursa
olsun tüm Türk topluluklarında ve bölgedeki farklı
ülkelerde kutlanan 21 Mart Nevruz bayramımızın da
kutlu olmasını, tüm ülkelere barış getirmesini diliyo-

23 Nisan yaklaşıyor. Geçen yıl 100’ü aşkın TSC gönüllü ordusu ile üç farklı mekenda üç farklı etkinlik
gerçekleştirmiştik. Bu yıl etkinliklerin daha geniş kapsamlı olarak düzenlenmesi için düzenleme komitemiz
çalışıyor. İlgili haberimizi bu sayımızda bulabilirsi-

Bu Sayıda
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siniz.
Geçen ay katıldığımız Help is Here etkinliğinde
Ontario Eyaleti Parlementosu Milletvekili David
Zimmer ve TDSB Willowdale Trustee Mari Rutka ile
yaptığımız ve hem etkinlik hem de gelecek planları
hakkındaki görüşlerini aldığımız söyleşilerin Türkçe
özetlerini de bu sayımızda bulabilirsiniz.
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için, şiirler ile de örneklendirilmiş keyifle okunacak
bir yazı.
Sn. Dr. İlhami GÖKÇEN Türk Müziğinin dini müzik
dalında bizi bilgilendirmeye devam ediyor. Bu ay konusu Salât-ı ümmiyye. İlgilenenlere duyurulur.
Asuman’ca Lezzetler bölümünde muhteşem bir fotoğraf eşliğinde, yine nefis bir tarif ile karşımızda.

Sevgili kardeşimiz Berkin Elvan için artık söylenecek
sözümüz kalmadı. 12 Mart’ta Toronto’da anısına dü- Yine bu sayımızda Duyurular bölümüne bir göz atmazenlenen toplantı haberini, onu bir kez daha hatırla- nızı öneririm. Sn. Filiz DOĞAN’ın Psikolojik Destek
mak isteyenler için hazırladık.
ekibi olarak, çocuk, ergen, yetişkin, anne, baba, bireylerin çözmekte zorlandığı kişisel ve ailesel konularda
Sn. Melek ÖKTEN bir aylık aradan sonra yine ara- psikolojik servis veren duyurusunu da bu bölümde
mızda. Gündemin getirdiklerinden kaçamadı ve bize bulabilirsiniz.
hüzünlü bir şiir gönderdi.
İnsan Kaynakları sayfamızda, iş arayanlar veya değişSn. Pervin ÖZDİLER HÜNER, bu ayki konusunu eği- tirmek isteyenler için iki duyurumuz var.
time ayırdı. Çocuklarımızın başarılı olması için anne
babalara ve doğal olarak çocuklarımıza yol gösteriyor. Yine bu sayımızda da emeklerini esirgemeyen, değerli
zamanlarını bize ayıran tüm yazarlarımıza ve gönüllüSn. Filiz DOĞAN, bu sayıda çocuklarımızın gelişi- lerimize teşekkür ediyoruz. Genç gönüllümüz Aylin
minde, bilgisayar oyunlarının etkilerini bilimsel araş- Erzurumluoğlu’na dizgi çalışmalarındaki desteği için
tırmalar ışığında değerlendiriyor.
de teşekkür ediyoruz. Gelecek sayımızda tekrar görüşmek üzere.
Sn. Mahir AYDIN, farklı bir konu ile karşımızda.
Can Yücel ve Hasan Ali Yücel hakkında ve mücadele- Saygılarımla,
leri ile ilgili biraz daha bilgi sahibi olmak isteyenler Hakan Alpay
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BEING A SECOND GENERATION IMMIGRANT IN
POLITICS IN GERMANY
Turkish Society of Canada,
Ryerson Centre for Immigration
and Settlement (RCIS) ve Ryerson
University (RU) Faculty of Arts
işbirliği ile düzenlenen, Sn. Belit
Onay'ın konuşmacı olarak katıldığı,
"Being a Second Generation
Immigrant in Politics in Germany"
konulu panel, 18 Mart 2014 salı
günü 18:00-20:00 saatleri arasında
Ryerson University, Ted Rogers
School of Management binasında
gerçekleştirildi.
kacı olarak, Birlik '90/Yeşiller
Belit Onay, 1981 Almanya doğum(Alliance '90/The Greens) partisinlu ve Türk kökenli bir Alman politiden 2013 yılında, Aşağı Saksonya

eyaleti parlamentosuna milletvekili
olarak seçilmiştir. University of
Hannover'dan Hukuk diploması,
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daha sonra University of Bremen
Hukuk fakültesinden doktora derecesi almıştır.
Panel başkanlığını RCIS Akademik
Direktörü Harald Bauder'in yaptığı,
Sn. Mustafa Koç'un (Professor, RU
Department of Sociology & Centre
for Studies in Food Security) destek verdiği panelde, Sn. Belit Onay
özellikle Almanya'da göçmenlerin
günlük hayatlarında ve politikada
karşılaştıkları zorluklar, politik sistemin çalışması ve göçmen hakları
konusunda tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.
Panelin devamında katılımcılar,
göçmenlerin ve bulundukları toplum içinde başarılı olmaları için
yapılabilecekler konusunda kendi
gözlemlerini aktardılar ve sorular
yönelttiler. Sn. Onay gerek Almanya'daki şartlara özel olarak ve genelleyerek gözlemlerini ve çözüm
önerilerini aktardı.
Etkinliğin gerçekleşmesinde katkıda bulunan tüm gönüllülerimize
teşekkür ediyoruz.
Bu Sayıda
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7th ANNUAL TURKISH YOUTH CONGRESS
CARLETON UNIVERSITY, OTTAWA
2014 yılı gençlik kongresi 15 Mart
2014 Cumartesi günü Ottawa'da
gerçekleştirildi. Her yıl olduğu gibi
The Council of Turkish Canadians
öncülüğünde organize edilen kongrede, bu yıl Carleton Universitesi,
Modern Turkish Studies Initiative
bölümü ev sahipli yaptı. Bu yılın
kongre başlığı " Turkish-Canadian
Youth in a Changing World" olarak
belirlenmişti. Turkish Society of
Canada, önceki yıllarda olduğu gibi
bu yıl da organizasyona maddi destek sağlamak amacı ile Sn. Belit
Onay'ın yol masraflarının karşılanması için değerli üyemiz Cengiz
Kahramanoğlu'nun katkılarını da
ekleyerek sponsor oldu.

the Human Geography in Palestine
by Dr. Nadia Abu-Zahra of the
University of Ottawa, a worrisome
look into Palestine as well as a
reminder of how bad things can get
in a country divided. We learned of
the past and present events of
Turkey and looked forward to the
future. It was a great opportunity to
meet, connect and share our ideas

dancing available. In the future, I
recommend avoiding March (due to
April exams) and November (due to
December exams). Also, the event
could be communicated better."
Selin Kahramanoğlu
Ayrıca yine kongreye katılan bir
başka genç gönüllümüz Ece Nur
Akkök'ün kongre ile ilgili izlenim-

Kongrede konularında çok yetkin
kişilerin sunumlarının etkisini anlamak için, kongrenin detaylarına
geçmeden önce, kongreye katılan
gençlerimizden Zeynep ve Selin
Kahramanoğlu'nun izlenimlerini
aktarmakta, konuların ve tartışmaların katılımcılar üzerindeki yansımalarını vermekte yarar olacak.
"The Turkish Canadian Youth
Conference was a great experience!
Every speaker had something
interesting and informative to offer,
whether it was an international
perspective from Germany, Dr. Belit Onay, or from his excellency the
former Turkish Canadian
ambassador, Dr. Rafet Akgunay,
everyone was eager to ask their
questions and we willingly went
overtime more than once. One
lecture that stuck in my mind was

with other Turkish Canadian lerini aktardığı ve bu sayımızda yer
alan yazısını da ilginize sunuyoruz.
youth." Zeynep Kahramanoğlu
"Generally, I thought the event Şimdi kongrenin detaylarını okuyuwent well. The speakers were cularımıza kısaca özetleyelim.
excellent, and their speeches were Kongre dili İngilizce olarak belirinvaluable to my learning of the lenmişti. Kongrenin açılış oturumu,
issues. I highly recommend Özay Mehmet, (Senior Fellow, Mobringing back most of the speakers dern Turkish Studies Initiative,
for future conferences. The banquet Carleton University), Zahide
was good, I enjoyed the food. I Sezerman, (Council of Turkish
liked that there was music and Canadians) ve Andre Plourde,
(Dean, Faculty of Public Affairs)

Bu Sayıda
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konuşmacılar farklı konulardaki
görüşlerini aktarırken, katılımcılar
Sabah oturumu ise Murat Saatci- da kendi görüşlerini ve sorularını
oglu, (University of Ottawa) yöneti- aktarma ortamı buldular.
minde üç ayrı konuşmacının suPanelde, Özay Mehmet, "Ataturk’s
numları ile devam etti.
Turkish Model: Is It Applicable to
Rafet Akgunay, (Middle East the Middle East?",
Murat
Technical University, North
C yprus ) konuşm a başl ı ğı nı
“Turkish Foreign Policy in a
Turbulent Region: An Academic
View From the Turkish Republic of
Northern Cyprus” olarak belirlemişti ve bu önemli konudaki görüşlerini gençlerle paylaştı.
katılımıyla gerçekleştirildi.

David Saltzman, (Principal,
Saltzman & Evinch P.C.),
"European Court of Human Rights
(EHCR) Judgment on Perinçek v.
Switzerland and its Implications in
North America" başlıklı konuşmasında görüşlerini katılımcılara akSaatçioğlu, “Turkish Secularism
tardı.
and the Canadian Youth”, Iyad
Belit Onay, (MdL, Member of Dakka , (Graduate, Norman
Lo w er S ax on Parliam ent, Paterson School, Carleton
Germany) "You Are More University), “The Syrian Conflict:
Powerful Than You Think: Youth Neo-Ottomanism, Secularism or
Nadia Abu-Zahra,
Impact and Involvement in Social What?”,
(University
of
Ottawa), “Human
Organizations and Politics" konulu
konuşmasında gençlerin bulunduk- Geography in Palestine, from
ları toplum içinde yapabileceklerini Ottoman Era to Present: Can
kendi tecrübeleri ışığında paylaştı. Secularism work?” ve Rouba AlFattal, (Carleton University &
Kongrenin öğleden sonraki bölü- University of Ottawa), “Turkish
münde düzenlenen açık panelde ise Secularism for Egypt?” konulu su-
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numlarında, Türkiye'nin bulunduğu
coğrafyadaki sorunlar, çözüm yolları ve özellikle laiklik unsurunun
çözüm içindeki yeri üzerinde tartışma ortamı yaratıldı.
Son oturum olarak düzenlenen ve
B i l gi n B u ber o gl u , Li n col n

McCurdy (TCA), Hüseyin Nurgel
(FTCA), Rafet Akgünay, David
Saltzman, ve Belit Onay'ın katıldığı
yuvarlak masa toplantısında ise yakın gelecek için eylem planı üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.
Önümüzdeki yıl yapılacak kongrenin el birliği ile daha geniş katılımlı
olmasını diliyoruz ve bu organizasyonun gerçekleşmesinde emekleri
geçen tüm değerli toplum üyelerimize, gençlerimize ve konuşmacılara teşekkür ediyoruz.

Bu Sayıda
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23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
ETKİNLİKLERİ
Turkish Society of Canada gönüllüleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramını bu yıl yine üç farklı
etkinlik ile kutlamak için çalışmalarını devam ettiriyor. Organizasyon komitesi, etkinlik programını son haline
getirerek, duyuruyu Türk ve Kanada toplumuna ulaştırmaya başladı.
Ulu Önder diyor ki:
"Bütün cihan bilmelidir ki, artık bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir
kuvvet vardır. O da milli egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir."
Türk Toplumunun Değerli Üyeleri ve Sevgili Çocuklarımız;
Cumhuriyet’imizin ilkelerine, Ulu Önder’imizin öğretilerine her zamankinden daha fazla sahip çıkma zorunluluğunda olduğumuz günümüzde, çocuklarımıza bu şuuru vermenin gayreti ile kendilerine verilen hediyenin
değerinin bilincini pekiştirecekleri ve bu gurur verici günü diğer kültürlerle paylaşacakları, Turkish Society of
Canada ve Türk Toplum Merkezi’nin ortaklaşa düzenledikleri ve üç farklı etkinlikle kutladıkları 23 Nisan
Uluslararası Çocuk Bayramı Haftasına davetlisiniz:
International Children and Youth Day Festival - Flag Raising Ceremony
3 Mayıs 2014 Cumartesi, 13:30-17:00 Nathan Phillips Square,Toronto
Toronto Belediyesi’nin katkıları ile düzenlediğimiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, siz değerli
toplum üyelerimiz, sevgili çocuklarımız ve çeşitli kültürlerden dünya çocuklarının katılımıyla unutulmaz bir
şenliğe dönüşecek.

Bu Sayıda
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Her yıl olduğu gibi bu yıl da Milli Marşımız eşliğinde Bayrağımızın göndere çekilmesiyle başlayacak olan etkinlik, Türkiye Cumhuriyeti Toronto Başkonsolosu Sayın Ali Rıza Güney ile birlikte, Parlamento, Eyalet ve
Toronto Belediyesi temsilcilerinin günün anlam ve önemini bildiren demeçleriyle devam edecek.
Etkinliğimizde, Toronto’nun kültürel mozaiğini temsil eden ülke çocuklarının sunacağı milli dans ve müzikleriyle, çocuklarımızın büyük zevk alacağı yüz boyama, balon şekillendirme, palyaço ve sihirbazlık gösterileriyle ve ikram edeceğimiz patlamış mısır, pamuk helva ve atıştırmalıklarla çok eğlenceli bir program sizleri bekliyor. Etkinlik ücretsizdir.
Zihinsel Engelli Çocuklar Spor Turnuvası
1 Mayıs 2014 Perşembe, 10:00-13:30 Centennial College, 941 Progress Ave. Toronto
Special Olympics Ontario ile birlikte düzenlemekte olduğumuz 2. Zihinsel Engelli Çocuklar Spor Turnuvası'nda, hiçbir engelin hayatın ritmini yakalamaya engel olmadığını hissetmek, anlamak ve zihinsel özürlü çocuklarımıza destek vermek için yanlarında olacağız.
Sizlerin katılımıyla daha da anlam kazanacak olan bu etkinlikte sizleri aramızda görmeyi ümit ederiz.
Yarışma dalları: Basketbol, futbol, bowling, curling, softball, floor hockey and races.

Uluslararası Çocuk Bayramı Kutlaması
Toronto Sick Kids Hospital 23 Nisan 2014, Çarşamba
Turkish Society of Canada, 5 yıldır “23 Nisan Uluslararası Çocuk Bayramı” kutlamaları çerçevesinde Toronto
Sick Kids Çocuk Hastanesinde düzenlemekte olduğu etkinliği bu yıl da hastanede uzun dönem tedavi gören
çocuklar ile birlikte Türk kilimleri dokuyarak gerçekleştirecek.

Bu Sayıda
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MR. CHUNGSEN LEUNG (M.P.) İLE TOPLANTI
Turkish Society of Canada Yönetim
Kurulu üyeleri, 14 Mart Cuma günü
Federal Milletvekili Chungsen
Leung'u ziyaret ettiler. Mr.
Chungsen Leung son federal seçimlerde, Willowdale bölgesinden Muhafazakar Parti milletvekili olarak
s e ç i l m i ş t i . A yn ı z a m a n d a
Parliamentary Secretary for
Multiculturalism görevini üstlenmiştir. Kendisi ile TDSP tarafından
organize edilen ve Şubat ayında
gerçekleştiren, önceki sayımızda da
haber olarak sunduğumuz "Help is
Here" etkinliğinde görüşme ortamı
bulmuş ve Türk Toplumunu daha
yakından tanıtmak ve karşılıklı fikir
alışverişinde bulunabilmek için ayrı
bir toplantı yapmayı kararlaştırmıştık. Mr. Leung'un ofisinde gerçekleşen toplantıya derneğimizi temsilen
Cenk Sayın ve Hakan Alpay katıldılar.
Toplantıda, Kanada'da ve özelikle
Ontario'da yaşayan Türk Toplumu
hakkında güncel bilgileri, toplum
olarak beklentilerimizi aktardık.
Mr. Leung, kendi çalışmalarını,
kendisinin ve partisinin yerel ve
uluslararası konulardaki görüşlerini
anlattı. Bizler de aynı konulardaki
düşüncelerimizi paylaşma fırsat ya-

kaladık. Derneğimizin çalışmaları tarafın da birbirlerini daha iyi tanıve gelecek planları hakkında bilgi- ma fırsatı yaratmıştır. Bu tip toplanlendirdik.
tıların bundan sonrada devam etmesi için derneğimiz çalışmalarını sürSon derece samimi ve açık bir ordürecektir.
tamda gerçekleşen toplantı, her iki
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MR. DAVID ZIMMER (M.P.P. ) İLE SÖYLEŞİ
Şubat ayı içinde gerçekleşen Help
is Here etkinliği sırasında Mr.
David Zimmer (Eyalet Meclisi Milletvekili, Willowdale) ile yaptığımız söyleşide kendisinden hem etkinlik hakkındaki görüşlerini almıştık. Kendisi Mart ayında Ontario
Liberal Hükümeti'nde
Aborjinlerden sorumlu bakan olarak atandı.

için Ontario'da geçerli olduğunu,
velilerin çocukları için en iyisini
bulmak istediklerini, ve yepyeni bir
ülkede bunun için gereken bilgilere
ulaşmanın zaman alabileceğini ama
bu ve benzeri etkinliklerin bu konuda çok yararlı olacağını sözlerine
ekledi.

Kendisine kabinedeki yeni görevinde başarılar diliyoruz.
Söyleşinin orijinal İngilizce sürümünü takip eden sayfada bulabilirsiniz.

Mr. Zimmer, bu etkinlik ile tüm
öğrencilerin ve velilerin, etkinliğe
gelerek kendilerine tanınan olanaklar hakkında bilgi sahibi olmalarını
ve gerekli yardımları nerelerden ve
nasıl bulabileceklerini öğrenmelerini hedeflediklerini belirtti.
Etkinliğin TDSB tarafından düzenlendiğini eyalet olarak kendisi tarafından ve federal olarak ise Mr.
Chungsen Leung (M.P.) tarafından
desteklendiğini ifade etti.
Özellikle eğitim sisteminin
Ontario'da nasıl işlediği ve yapısı
konusunda da etkinlik kapsamında
verilen seminerin dışarıdan gelen
göçmenler için yararlı olacağını
söyledi. Kendisinin Türkiye'ye gitmesi durumunda eğitim ile ilgili
karşılaşacağı belirsizliklerin aynısının, Türkler ve diğer göçmenler
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MR. DAVID ZIMMER (M.P.P. ) İLE SÖYLEŞİ—Devam
Can you please introduce
yourselves and the organisation.
What do you expect from this
organisation?
My name is David Zimmer and I
am the Member of Provincial
Parliament for Willowdale. We are
here in Earl Haig secondary school,
a very important secondary school
here in Willowdale. Earl Haig
serves Willowdale’s diverse
population and offers both a
fantastic academic education and an
enriched arts curriculum through
the Claude Watson arts program.
Every year, we host this education
and family services and youth job
fair so that the parents and the
children can come and visit all of
these booths and learn of all the
opportunities and programs that
Ontario offers students, youth and
families.

system, how the high school system
works, how the university system
works andthe kind of choices and
opportunities that are available for
youth and families.
Do you think that this
organisation is becoming more
and more bigger each year ?

dozen parents come up to me and
thank me and the other organisers
for putting this on because they
have found that there are great
opportunities, things available for
their children that they did not
know about until they came to this
event.
There is a lot of literature and
information here. There are several
of information in the brochure on
the various services, programs and
organizations that are here.
But you know, it can be challenging
for new Canadians who are not sure about how the education system
works. People deserve to have the
best for their children . I like to
imagine putting myself in their
shoes. Imagine if I had recently
moved to China or Turkey for
example. Imagine I didn’t know
how the system works
there. Imagine my parents didn’t
know how the system works. It
would be helpful to go to an
event like this to get a better
understanding of how the system
works.

If you walk through the show, you
will see that big gymnasium is full.
There isn’t any room for any more
tables. When we started a number
of years ago, it was a little
smaller, now it continues to grow
in both popularity and overall size.
This is a clear sign that this is a
valuable event that offers a good
se rv i c e t o t h e p eo pl e o f
Willowdale.
The event is sponsored by the Toronto District School Board , the
local trustee is Mari Rutka, it is also
sponsored by me on behalf of the
I have found the Help is Here! province, and sponsored by the feprogram to be very popular, deral Member of Parliament. We all
something people look forward to have great interest in education.
every year. The Navigating the
Education system session is What are the feedbacks coming
especiall y helpful for new from community about this Thank you for your time
Canadians who are trying to better event?
understand some of the
Thank you
complexities of the education So far today, I have had a half-a-
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MRS. MARI RUTKA (TRUSTEE, WILLOWDALE) İLE
SÖYLEŞİ
Mari Rutka (public school trustee,
Willowdale) ile yaptığımız röportajda, kendisinden Toronto District
School Board'u (TDSB) tanıtmasını
ve Help is Here etkinliği hakkında
bilgi vermesini ve beklentilerini
aktarmasını rica ettik.

olanaklardan haberdar olmaları ve
entegrasyon sürecinde yaşanan sorunlara ücretli veya ücretsiz verilen
hizmetlerle çözüm bulunması ile
eğitimdeki başarının da yükseleceğini ifade etti.

Kendisi ile Türk Toplumu'nu verilen hizmetlerden daha fazla yararlandırabilmek ve toplumumuzu ve
Ontario'daki varlığımızı TDSB'ye
daha fazla tanıtabilmek için yakın
gelecekte yeni etkinlikler düzenle-

Mari Rutka, TDSB'nin yaklaşık 550
okulda, 250.000 ilk öğretimde ve
160.000 lise öğretiminde öğrencinin eğitim hizmetlerini yöneten kurum olduğunu, öğrencilerin dünyanın her yerinden gelen geniş bir
yelpazede olduğunu ifade etti. Kendileri için öğrencilerin hem kendi
toplumunda hem de tüm toplumla
iyi bir iletişim sağlayacakları eğitim
veremeye çalıştıklarını söyledi.
Help is Here etkinliğinin 11 yıllık
görev döneminde kendisine değişik
toplum kurumları tarafından gelen
taleplerin değerlendirilmesi ile hayata geçtiğini, ilkini 5 yıl önce yaptıklarını ve temel amacın, topluma
hizmet veren kamu ve özel kurumlarla, bu hizmetlerden faydalanabilecek halkı bir araya getirmek ve
alınabilecek faydayı en üst düzeye
Bu yıl 54 farklı programın tanıtıldıçıkartmak olduğunu belirtti.
ğı etkinliğin, gelecek yıl daha büÖzellikle, buraya başka ülkelerden yük bir alanda ve daha fazla kurugöç etmiş öğrencilerin, Ontario eği- mun katılımıyla yapılmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.
tim sistemine alışmaları, velilerin
kendilerine tanınan haklardan ve

mek konusunda niyetlerimizi karşılıklı olarak ifade ettik.
Söyleşinin orijinal İngilizce sürümünü takip eden sayfada bulabilirsiniz.
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MRS. MARI RUTKA İLE SÖYLEŞİ—Devam
Can you please introduce your- been organizing this event? What we could arrange to have an interself and your organization to our are the major purposes of the preter come and speak with
them, go around with them and
readers?
event?
help them in their language. We are
I am the public school trustee for This is my tenth year, no actually also offering this year for the first
Willowdale. The public school sys- eleventh year, as trustee and as a time , a little session, a workshop
tem in Toronto is the Toronto Dis- trustee I have come across many that talks about public education in
trict School Board and it has about community agencies and services Ontario and how it works. Because
550 schools and about 250.000 stu- with all the other levels of govern- we know, you know, people come
dents from kindergarten to Grade ment, city government , provincial from all sorts of places. Sometimes
12. Another 160.000 adult learners government and the federal govern- education systems are different .
also take courses within the To- ment, and I have come to realize They start at different times of the
ronto District School Board, or there are many, many services and year. Maybe their courses go half
TDSB as we usually call it. Our programs that are out there to help the year then they start again or
students come from all over the families, to help children and youth maybe they start in kindergarten or
world and from here. We very and parents and to connect them to maybe they start at grade one,
much value and honour bringing their community to support them maybe they go up to grade 12,
into our system all of the cultural when they have different kinds of maybe they have another system for
backgrounds that we are so lucky to problems or issues. But, a lot of that, maybe they start doing math in
have here in Toronto. We really times people don’t know about a certain way at a certain age and
believe in that; we really believe in them. And a lot of those agencies they do it differently from how it
strong relationship building for stu- and programs don’t know how to has been done here and I know a lot
dents with one another, with their get word out to the community that of parents have questions about
teachers, with their commu- they are there. So I guess about six that and wonder what is my child
nity. We try to promote that in our years ago, well actually seven years learning. So we set up a session this
schools and I think we have a very ago, I brought a number of these year to help people know about
good public education system here. agencies and people together and those things. And I think the more
We do quite well in terms of testing we started talking about how we get people know about this information
and international rankings and so people to know more about them. fair, (we’ll try to keep doing this)
We came up with the idea of having hopefully the words spreads, the
forth. We are proud of that.
an information fair. So we had the more people come .
We recently had the opportunity to first one five years ago and this is
talk to ambassadors from 11 coun- the fifth year we’ve had this event. What are your plans for the futries in Europe and the thing that I think it is a great way for people ture of the event?
they were most interested in was to know about what is there to help
the multicultural piece of our edu- them in their community.
I am hoping we can keep this going
cation system. It is a very challengand I am hoping we can make it
ing thing in a city with people com- What do you expect from the even bigger. This year we have 54
ing from so many different places. communities to make this event different programs, services and
To really be teaching kids to value more useful for themselves?
agencies represented here. The
one another as individuals, and to
more we can find, the more we try
One of the things we offered last to keep including them and having
really care about others.
year and this year in particular them and people can learn about
Can you please tell us the back- was interpretation. So if people what they offer.
ground of this event? For how felt that they were not comfortmany years have you able speaking to people in English Thank you
Bu Sayıda
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BERKİN ELVAN’I ANMA TOPLANTISI
11 Mart tarihinde henüz 15 yaşında
aramızdan ayrılan kardeşimiz Berkin Elvan için, 12 Mart günü Toronto’nun en işlek meydanında,
Dundas Square'de bir anma toplantısı düzenlendi. Çok yoğun kar yağışı ve soğuk havaya rağmen, Toronto’da yaşayan 7’den 77’ye Türk’ler Berkin’in anısını yalnız bırakmadılar.
Berkin’in anısına konuşmaların yapıldığı, bildirilerin dağıtıldığı toplantı Berkin’in anısına saygı duruşu
ile devam etti.
2013 yılının haziran ayında, Taksim'de başından bir gaz fişeği ile
vurulduğunda 14 yaşında idi. Ekmek almak için çıktığı evine bir
daha dönemedi. 269 gün süren yaşam savaşını kazanamadı ve aramızdan ayrıldı. Oyun oynayacağı,
büyüyeceği, okula gideceği ve aydın bir insan olacağı yılları yaşayamadı. Oynadığı cam bilyeler küçük
mezarına bırakıldı. Okuldaki sırası,
evindeki yatağı boş kaldı. Arkasında kederli ailesini, arkadaşlarını ve
sevenlerini bıraktı.
O artık hepimizin kalbinde 14 yaşının verdiği güzel, temiz ve güler
yüzü ile yaşayacak ve hiç yaşlanmayacak.
Bu Sayıda

18

EDEBİYAT / ŞİİR

Yıl 8, Sayı 56

ŞİİR KÖŞESİ
Melek ÖKTEN
melek@rogers.com

Değerli Telve okurları,

Anneler Ağlamasın Artık

8 Mart’ın Dünya Kadınlar Günü olması dolayısıyla
Telve’nin Mart ayı sayısı için Kadınlarımızla ilgili bir
şiir seçmek istemiştim. Ama geçtiğimiz günlerde
Türkiye’mizde pırıl pırıl üç gencimizin daha, arka
arkaya şehit olmaları beni allak bullak etti! 15 yaşındaki Berkin Elvan, 22 yaşındaki Burakcan Karamanoğlu ve 30 yaşındaki polis Memuru Ahmet
Küçüktağ’in ölümü hepimizi yasa bogdu. Sadece
Berkin’in, Burakcan’ın, Ahmet’in anne-babalarının
degil, hepimizin bağrı yandı. Sadece gözü yaşlı sehit
anneleri degil tüm anneler isyan ettik! Anaların yürekleri dayanamıyor artık bu kadar acıya!

Annemin gözpınarlarında dökülmesin artık kanlı yaş
Umut olsun Anadoluda her sabah doğan güneş
Yeter dursun artık bu kirli savaş.
Memleketim hak etmiyor, kirlidir bu savaş
Analar karalar bağlamasın oturupta
Her gün ağıtlar yakmasın, Ahmedini Mehmedini
Yaşlı gözlerle beklemesin.
Kurumasın fidanlar sönmesin ocaklar
Nazlıdır Ahmedi Mehmedi ana kuzusu
Kıymetlidir gözpınarlarında akan her damla yaş
Güzel annemin.

Ömürlerinin baharında hayata veda eden üc gencimize
Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı ve sabırlar diliDünyanın en güzel yeridir benim memleketim
yorum. Acılarını yüreğimde paylaşıyorum.
Her köşesi hayat dolu, ayrı bir cennet memleketim.
İçtikce soğuk suyunu, soludukca bahar havasını,
Cocukların ve gençlerin ekmek almaya çıktığı zaman,
İnsana baska bir hayat verir benim memleketim.
yada protesto hakkını kullanırken öldürülmediği, annelerin ağlamadığı bir Türkiye için ....Daha mutlu,
Hasan der adı sanı yok kirlidir bu savaş
daha umutlu, daha demokratik bir Türkiye için
Dökülmesin artık annelerin gözünden kanlı yaş.
bugünden cok daha güzel günler görmek dileğiyle
Huzur isterim, iş isterim, birde ekmek aş
sizleri Hasan Ergönül’un yazdığı “Anneler Ağlamasın
Nazlıdır Ahmedi Mehmedi ana kuzusu
Artık” şiiri ile başbaşa bırakıyorum:
Kıymetlidir gözpinarlarında akan her damla yaş
Güzel annemin.
Hasan Ergönül

Bu Sayıda

19

TURKISH YOUTH CONGRESS

Yıl 8, Sayı 56

REFLECTIONS ON THE 7th ANNUAL
TURKISH YOUTH CONGRESS
Ece Nur AKKÖK

March 15th, 2014 marked the seventh Annual Turkish Youth Congress hosted by the Council of
Turkish Canadians. The organizers
deserve the biggest round of applause for taking the time out of
their busy schedules to ensure that
this conference takes place every
year, regardless of the challenges,
and holding the conference in different Canadian cities to diversify
our experience. Their hard work
and determination is the primary
leadership and mentorship example,
and I hope that future generations
remain inspired by their professional administration of such an
important event. Youth of Turkish
identity along with a number of individuals from different backgrounds gathered in Ottawa to par-

social matters concerning the Turkish community in international relations. Their willingness to share
their knowledge and experience
with youth and other young professionals is truly inspiring and something I strongly value as a student
seeking opportunities to meet influential people within my fields of

thank the speakers for their inspiring
level of professionalism and enthusiasm towards the topics they discussed
interest.
As a 5th year delegate, I want to discuss the overall purpose and importance of supporting youth conferences specifically targeting youth

These conferences provide youth with
the opportunity to receive leadership,
advice and mentorship from members
of their own ethnic community...
take in the conference held at
Carleton University. This year’s
speakers ranged from young professionals working within legal and
political fields, along with professors specialized in history, politics,
economics and a range of relevant

tioned, I do not want to focus this
discussion on the content of the
conference but rather the overall
purpose and importance of its existence. It is clear that discipline and
self-determination are crucial for
future success, but cooperation and
support from people who share
common values, particularly those

of Turkish heritage, although admission is not limited to associating
with a particular nationality. Firstly,
I want to thank the speakers for
their inspiring level of professionalism and enthusiasm towards the
topics they discussed. As men-

who belong to the same ethnic
community, have a long-term effect
on an individual’s level of motivation to strive for that success. My
commitment to attending these conferences has been influenced by the
level of respect delegates, speakers
and organizers demonstrate towards
one another within such a comfortable environment. These conferences provide youth, particularly
Turkish youth, with the opportunity
to receive leadership, advice and
mentorship from members of their
own ethnic community, strengthening their relations with their heritage along with providing youth
with opportunities to network with
professionals and other youth primarily of Turkish heritage in fields
relevant to their academic pursuit.
Although majority of discussions
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pertain to political, social and economic issues, I believe there is
room to incorporate topics regarding science and engineering with
the inclusion of professionals
within those fields for following
conferences.

of this conference, I want to express fessional direction and assistance,
my disappointment in the lack of particularly youth transitioning
funding provided for this year’s from academic life to professional
conference, which significantly de- life. I understand there may be leflected the number of delegates pre- gitimate reasons for withholding
sent in Ottawa. Funding is crucial funding for a politically-driven confor ensuring that youth can engage ference where controversial issues
in the conference without worrying regarding the current situation in
I have attended a range of confer- about how much it will cost them. Turkey may arise, however, as
ences during my undergraduate In general, youth have not attained leaders and mentors, I believe it
studies and furthermore in my current graduate studies, but there is an
undeniable unique nature to attend- I want to stress the importance of
ing a Turkish-organized conference
pertaining to political, economic supporting the Turkish youth conferand social discourse in comparison
to the general academic conference. ence once last time...
I share an instant connection with
majority of speakers, delegates and a substantial level of financial sta- should be the Turkish community’s
especially the organizers for having bility, and thus many familiar faces responsibility as a whole, regardless
shared the same history and having were absent this year due to the ad- of one’s affiliation or views, in crefaced similar allegations regarding ditional cost of having to accommo- ating opportunities for Canadians of
the Turkish population within Can- date themselves in Ottawa. I want Turkish heritage to interact with
ada.
to stress the importance of support- one another and share their knowlHowever, as I mentioned, coopera- ing the Turkish youth conference
tion and support to be the most cru- once last time, as I strongly believe
cial aspects in ensuring the success it holds potential for presenting new
opportunities for youth seeking pro-

edge with one another, while simultaneously influencing youth to pursue similar leadership roles in the
future.

Advertise online with TELVE
+1000 Turkish Canadians visit Telve’s site after it goes online.
www.turkishcanada.org is the most visited Turkish Community website
Attract the community’s attention with your advertisement.

Telve’s advertisement rates per issue:
Full page: $50
Half page: $25
1/4 page: $12.50
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BİLGİSAYAR OYUNLARI VE
ÇOCUKLARIMIZ
Filiz Doğan
Mental Health Counsellor / fdogan@mnlct.org

Aşağıdaki yazı, yazarın New
Symposium Ekim-2006 sayısında
yayınlanan makalesinden tercüme
edilmiştir. Yazının orijinaline aşağıdaki linkden ulaşılabilir.
http://dimagine.com.ua/
fulltext/2006(4)/
ys2006_44_4_1.pdf

Uluslararası oyun endüstrisinin yıllık cirosu 15 milyon doların üzerinde ve hedef kitle öncelikle 7-14 yaş
arası erkek çocuklar. Bu yaş grubunun hareket ve şiddete ilgisinden
dolayı oyun endüstrisi şiddet ve
seksi bir pazarlama aracı olarak
kullanmakta. Sonuç olarak çocuklar
ciddi boyutlarda şiddet ve seks içeriği olan bilgisayar oyunlarıyla oldukça önemli miktarda zaman geçirmekte. Birde bu çocukların saatlerce televizyon izlediğini düşünün.
Nasıl çocuklarımızı havası, suyu,

içeren oyunların çocuk üzerindeki
etkisini belirleyen faktörler. Çocuklar şiddeti taklit ediyor, bunları başkalarına vurmak, aşağılamak, ve
kabadayılık etmek için bir onaylama gibi algılıyorlar. Ayrıca bu çocuklar kötü davranışlara muhatap
kaldıklarında durumu kabullenip
yardım istemiyorlar. Üstelik bu
oyunlar gerçek hayattaki şiddet kurbanlarına karşı empatiyi azaltıyor.
Sonuç olarak bu oyunlar çocukların
düşüncelerini yönlendiriyor, duygusal duyarsızlaşmaya sebep oluyor

Teknolojik gelişmeler yaşamımızdaki birçok şeyi değiştirdiği gibi,
çocukların oyun alışkanlıklarını da
değiştirdi. 1970 yılında piyasaya ilk
sürülen video oyunu ile birlikte çocukların ve yetişkinlerin boş zamanlarını değerlendirme alışkanlık- Son yapılan çalışmalar gösteriyor ki viları giderek eskisinden çok farklı
hale geldi. Son istatistiklere göre, deo oyunları çocuklarımızın kültürel
Amerika'daki 2-17 yaş grubundaki
çevresini kirletiyor, beyin gelişimini
çocukların % 92’si video oyunlarını
oynuyor. Ancak aileler çoğunlukla olumsuz yönde etkiliyor ve saldırgan
bu oyunların içeriğinden ve çocuklarını nasıl etkilediğinden habersiz. davranışları teşvik ediyor.
Son yapılan çalışmalar gösteriyor ki
video oyunları çocuklarımızın kültürel çevresini kirletiyor, beyin geli- toprağı zehirli atıklarla kirletilmiş ve kadınlara ve farklı etnik gruplara
şimini olumsuz yönde etkiliyor ve bir çevrede yetiştirmek zorunda ka- karşı kalıp yargılar oluşturuyor.
saldırgan davranışları teşvik ediyor. lıyorsak, çocuklarımızın kültürel Eski çalışmalar genellikle bilgisaortamı da televizyon ve bilgisayar
İstatistiklere göre erkek çocukların oyunlarının içerdiği olumsuz davra- yar oyunlarının yararlarından bahsederdi ancak MRI’ın kullanımı
% 65’si, kızların %57’si günde 1-6 nış örnekleriyle kirletiliyor.
yaygın hale geldikten sonra beynin
saat arasında evde video oyunlarıyla vakit geçiriyor. Buna ilaveten Çocuğun yaşı, bilgisayar oyunları- çalışması daha ayrıntılı bulgularla
erkeklerin % 39’u ve kızların % na ne kadar zaman harcadığı, ailesi, araştırılmaya başlandı ve bilgisayar
16’sı 1-2 saat kadar internet yaşıtları yada yalnız başına bu oyunlarının beyni nasıl etkilediği
oyunları oynaması, şiddet ve seks daha objektif bir şekilde ortaya çıkcafelerde oyun oynuyorlar.
Bu Sayıda
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tı. Aşağıda bu konuda yapılan iki ma normal çocuk grubunun uzun
bilimsel araştırmadan bahsedilecek süre şiddet içeren oyunlara maruz
kalmalarının onlardaki alışılmamış
Ryotu Kawashima tarafından Ja- beyin aktivitesine sebep olduğunu
ponya’da yapılan bir çalışmada, gösteriyor. Şiddet içeren oyunlar
çocukların Nintendo oyunu oynar- beynin fonksiyonunda değişiklikleken ve aritmetik egzersizleri yapar- re sebep oluyor.
ken beyin fonksiyonları izlendi. Bu
çalışmada bilgisayar oyunlarının Sonuç olarak bu iki çalışma video
sadece beynin görme ve hareketle oyunlarının beynin frontal lobunu
ilgili ufak bir bölgesini aktive ettiği aktive etmediğini göstermekte. 20
gözlendi. Çok fazla süre bilgisayar yaşın altındaki bireylerde, frontal
oyunu oynayan çocuklar sadece bu lobdaki uyarı azlığı bu bölgedeki
bölgeyi aktif hale getirip beynin sinir hücrelerinin büyümesine ve
diğer önemli bölgelerindeki aktivi- yeni bağlantılar kurmasını engeller;
teyi en aza indiriyorlar ve bu durum dolayısıyla beynin şiddet ve saldıronların anti-sosyal davranışları ganlığı kontrol yeteneği azalır. Bilkontrol yeteneğini etkiliyor. Buna gisayar oyunu yerine, yüksek sesle
karşılık matematik egzersizleri bey- kitap okumak ve aritmetik egzersiznin sol ve sağ hemisferindeki leri çözmek beyin gelişimini olumfrontal lobları uyarmakta. Bu bölge- lu yönde etkileyen aktiviteler. Ayrıler öğrenme, hafıza, duygu ve dav- ca çocuklarımızın dışarıda oynamaranışların kontrolüyle ilgili bölge- ya ve yaşıtlarıyla arkadaşlık etmeye
lerdir.
de ihtiyaçları var.

bir rating işareti olduğunu bilmiyor.
Marketteki bazı oyunlar yaş gruplarına, eğitici olup olmadıklarına ve
ne kadar şiddet içerdiklerine ilişkin
işaretler taşıyorlar.
Anne babalar çocukları için her zaman en iyiyi ister, çocuklarının istediği her şeyi almak ister. Ama çocuğunuz bir bilgisayar oyunu istediğinde almadan önce onun içeriği
hakkında fikir edinin, Arada bir çocuğunuzla birlikte oynayın bu
oyunları, çocuğunuzun ne kadar bu
oyunlara zaman ayırdığını öğrenin
ve gerekiyorsa zaman sınırı koyun.
Çocuğunuzun odasına televizyon ve
bilgisayar koymayın.

Indiana üniversitesinde yapılan di- Şiddet içeren video oyunları çocuk-

Bilgisayar oyunu yerine, yüksek sesle
kitap okumak ve aritmetik egzersizleri
çözmek beyin gelişimini olumlu yönde
etkileyen aktiviteler.
ğer bir çalışma şiddet içeren oyunlarla olağan olmayan beyin aktivitesi arasındaki ilişkiyi ortaya koyuyor. Araştırmacılar biri normal, diğeri davranış bozukluğu olan iki
denek grubunun beyin aktivitesini,
onlar şiddet içeren video game oynarken ölçüyorlar. Bu çalışma da
gösteriyor ki davranış bozukluğu
olan çocukların frontal lobunda çok
az miktarda aktivite var. Aynı çalış-

lardaki saldırgan davranışları önemli ölçüde arttırmakta. Bilgisayar
oyunları televizyonda izlenen şiddetten daha fazla zararlı çünkü çocuk bilgisayar oyunundaki şiddete
aktif olarak katılıyor ve oyun tarafından ödüllendiriliyor.
Eğitici oyunlar da var piyasada,
ama yıldızı parlayan ve en çok satanlar en çok kanlı olanlar. Bir çok
aile bilgisayar oyunlarının üzerinde
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ÇOCUKLARINIZIN ÖĞRENMESİNE
YARDIMCI 50 YOL
Pervin ÖZDİLER HÜNER
Türk Edebiyatı Öğretmeni / peinhuner@hotmail.com
Eğitimin ve öğretim, çocuğun doğduğu günden başlayıp, yaşamının
sonuna dek devam eder. Hatta doğumdan önce, anne karnındayken
öğrenimin önemli yeri olduğu da
kanıtlandı. Üç ile beş yaşları bu
gelişimin en önemli ve en hızlı olduğu zamandır. Nihayet altı yedi
yaşlarında sistemli ve disiplinli olarak okul çağı başlar. Ne var ki, bir
çok anne babalar çocuklarının eğitim ve öğreniminde tüm ümitlerini
okul ve öğretmenlerden bekler. Oysa çocuklar, senenin belli aylarında
ve haftanın sadece beş gününü
okulda gider. Ve de günün an çok
beş altı saatini okulda geçirmektedir. Asıl önemli olan geriye kalan
zamanın nasıl değerlendirilmesidir.
İşte bu geniş zamandan sorumlu
kişiler tabii ki anne babalar ve ailedir. Ne zaman aile ve okul el ele
verip birlikte çalışırsa ancak o zaman çocuk eğitim ve öğretimden
üst seviyede faydalanır. Bu amaca
ulaşabilmek için Toronto Milli
Eğitim Müdürlüğü özel bir komisyon kurarak, ailelere faydalı olacağına inandığı değerli fikirlerini birleştirip elli madde olarak Eğitim
Dergilerinde yayınlıyorlar. Bu 50
öneri, anlaşılması kolay , oldukça

sade ve net bir ifadeyle kaleme
nüzde yazılmış kitapları okualınmış. Toronto’da Türk öğrencilemak da aynı derecede önemlirin yoğun olduğu bir okul müdürü
dir.
tarafından, bana Türkçe’ye çevir- 2. Çocuklarınıza hediye olarak
mem için verdikleri bu metni çok
kitap verin. Evinizde bir kütüpbeğendim.
Özellikle Kanada’ya
hane kurun.
yeni gelen ailelere faydalı olacağına 3. Evinizde çocukların resim yapinandığım için Telve’de okuyuculamaları ve yazı yazmaları için
rımızla paylaşmak istedim.
gerekli kağıt, kalem, zamk, ma-

Ne zaman aile ve okul el ele verip
birlikte çalışırsa ancak o zaman çocuk
eğitim ve öğretimden üst seviyede
faydalanır.
Dört bölümden (evde, sağlık ve
kas bulundurun.
emniyet, okulda ve Toplumda ) olu4. Devamlı çocuklarınızı halk küşan bu elli önerinin, çocuklara öğtüphanelerine götürün ve çocukretim ve eğitiminde önemli deslarınızın kendi kütüphane karttekler sağlayacak olan ilk 36 madlarını kendileri alıp, kendileridesinde ailenin evde neler yapabinin imzalamalarını sağlayın.
lecekleri aşağıdaki örneklerle açık5. Büyük çocuklarla, anadilinizde
lanmaktadır.
ve İngilizce yazılan gazeteleri
aile ders kitapları gibi kullanın,
EVDE
dünya ve yerel sayfalarındaki
1. Çocuklar, kendi başlarına okugüncel haberleri birlikte tartışın.
mayı öğrenmiş olsalar bile siz 6. Evinizde bir dünya haritasını
onlara okuyun. Çocuğunuzun
duvara asın, böylece çocuklar
ve sizin seveceğiniz kitapları
haberlerdeki olayların nerede ve
seçin. Kendi anadil ve kültürüismi geçen ülkelerin dünya üze-
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rindeki konumunu öğrenirler.
7. El altında sözlük ve diğer kaynak kitaplar bulundurun. Sizler
de bu kaynakları kullanarak çocukları teşvik edin.
8. Çocukların ‘’Çevre Düzeni
Koruma’’ projelerine katılmalarını
sağlayın
ve
onlara
‘’recycling’’ kağıt, cam, metal
gibi kullanılmış eşyaların kutulara konma işinden sorumlu tutun.
9. Matematik problemlerini çözerken gerçek hayattan örnekler
alarak çözün. Örneğin: arabayla
bir yerden diğer bir yere ne kadar gaz kullanıldı? Bir haftalık
mutfak masrafının yüzde kaçı
sakız, dondurma, cips (treats)
v.s reye harcanıyor? Pasta yaparken tarifte ne kadar şeker
konulacağını ölçtür.
10. Çocukların okulda öğrendikleri
yeni bilgi ve becerilerini pekiştirmek için onları çocukların
evde size öğretmelerini isteyin.
11. Çocukların okulda ne öğrendiklerini bilmek için ders kitaplarını gözden geçirin. Sonra da evde yapacağınız etkinlikleri onların ders konularına yardımcı
olacak şekilde hazırlayın.
12. Televizyon izlemekte zamanı
azaltmak için anlaşma yapın.
Seçilen programların bir kısmını beraber izleyin. İzlediğiniz
programla ilgili sorular sorarak
konuyu tartışın.
13. Çocuğunuzla birlikte yaptığınız
günlük işleri bir eğitim deneyi

Yıl 8, Sayı 56

gibi yapın. Örneğin: mutfak
veya izcilik toplantılarını ve
alışverişi yaparken beslenme
saatlerini yazın. Böylece her
hakkında konuşun; evde ortalığı
hafta ne yapacağını bilirler.
toplarken tabak, tepsi v.s eşya- 19. Çocuklar ev ödevlerini tamamların yerini organize ederken
larken, siz de o sırada çalışın:
tartışın.
faturaları hazırlayın, banka he14. Sadece çocukların başarılarını
saplarını kontrol edin, mektup
değil, gayretlerini de ödüllendiyazın.
rin.
20. Öğretmenin kontrol etmiş oldu15. Siz yeni bir şey, veya İngilizce
ğu ev ödevlerini, projelerini inöğrenirken, duvar kağıdı kaplarceleyin.Çocuğun yapmış olduğu

Matematik problemlerini çözerken gerçek hayattan örnekler alarak çözün.
ken, hislerinizi, duyduğunuz
zevk ve ilgilerinizi onlarla paylaşın. Çocuklarınıza öğrenmenin hayat boyu devam ettiğini
belirtin.
16. Saygı, güven, ilgi ve sorumluluk gibi olumlu değerlere önem
verin.
17. Çocuğunuzun yaşantısıyla yakından ilgilendiğinizi, onlara
okulları, öğretmenleri ve Sabah
ve akşamları yapılacak günlük
işleri muntazam bir şekilde ve
alışkanlık haline getirin. Çocuklara uyku saatinden önce yarım
saatlik bir şans verin ki istedikleri gibi hareket edip, rahatlasınlar. Sonra uykuya dalmadan
önce kendilerine kitap okuyun,
şarkı söyleyin veya konuşun.
18. Her çocuğun haftalık programı
için bir takvim veya çizelge kullanın. Çocuğun yapacağı işleri,
test günlerini, spor pratiklerini

yanlışları anlamasına önem verin.
21. Ev ödevleri için danışmanlık
yapın. Bu çalışmaya öncelik
verip, zaman ayırın ve soruları
cevaplandırın.
22. Her çocuk için, aynı odayı birden fazla çocuk paylaşsa bile,
birer ders çalışma köşesi ayırın.
Kendileri için gerekli araç ve
gereçleri kendilerinin seçmesine
hak tanıyarak öğrenmeyi zevkli
ve eğlenceli bir şekle getirin.
23. arkadaşlarıyla ilgili sorular sorarak belli edin.
24. Çocuklarınıza iş hayatınızla ilgili projeleri, günlük yaşantınızı
anlatarak onları kendi dünyanıza katın.
25. Çocuklarınıza diğer insanların
da yaşantılarından örnekler vererek, hayatta karşılaşılan zorlukların, ahlak bozukluklarının
diğerlerine bir ders olduğunu
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anlatın. Bir problem ele alıp, 31. Ailece hareketli olabileceğiniz
racağını öğretin. Örneğin: arkatüm aile bireylerinin buna birer
planlar yapın. Birlikte bisiklet
daş, polis, idareci, bir okul, yaçözüm yolu bulmaları gibi. Örsürmek, akşam yemeğinden
kın bir dükkan v.s…
neğin: sınıf arkadaşınızın kopya
sonra yürüyüş yapmak, evinize
yaptığını gördüğünüzde ne yapyakın parka gidip top oynamak OKULDA
mak gerekir?..
gibi…
26. İngilizce öğrenmeniz ve kulağı- 32. Ders programının dışındaki aşırı 37. Okulu ziyaret ederek, çocuğunızın bu lisana alışması için kükültürel faaliyetler gerginlik
nuzun öğretmenlerini ve müdütüphaneden kasetler, CD ler,
yaratabilir, dikkatli olun, çocukrü tanımağa çalışınız. Aileniz
kafiyeli şiirler ve şarkılar
ların okul sonrası ve hafta sonu
içinde olan önemli değişiklikleri
(örneğin: Raffi, Sharon, Lois ve
programları yoğun olmasın.
öğretmene bildirin.
Bram) alın, veya satın alın.
33. Gerginlik işareti olan: huzursuz- 38. Öğretmenine, çocuğunuzun ilgi27. Çocuğunuza kendi kültürünüzluk, uyku temposunun bozulmali eğitim ve öğretim yılında neler öğreneceğini sorun. Böylece
nelerin beklendiği bilinir. VeliÇocuğunuza kendi kültürünüzde şarkı- ler için tertip edilen ve öğretim
programının açıklandığı toplanlar ve kafiyeli şiirler öğretin.
tılara katılın.
de şarkılar ve kafiyeli şiirler
sı, tırnak kemirmek, mide ağrı- 39. Eğer mümkünse, gönüllü olarak
öğretin.
ları, baş ağrısı, dikkatini vereokuldaki komitelerde görev
memek gibi durumlarda uyanık
alın. Uygun bir zamanda, günSAĞLIK VE EMNİYET
olun.
düz, gece veya hafta sonlarında
34. Çocuklar telefon numaralarını,
katılabilirsiniz.
28. Ailece muntazam sağlık ve diş
adreslerini ve soyadlarının yazı- 40. Okulunuzun, müzik, tiyatro,
muayenesi olup, gerekli aşıları
zamanında yaptırın. Çocuklarınızla vücutlarının iyi gelişmesi Çocuklarınızın, sokakta kendini tehlive görevini iyi yapabilmesi için
kelerden nasıl korumanın kurallarını
nelere ihtiyaçları olduğunu konuşun.
öğrenmiş olduğunu garanti edin.
29. Çocuklarınıza beslenmeyle ilgili bilgi verin. Onlara iyi ve denlışını bilmelidirler, bilip bilmegörsel sanatlar, dans gibi güzel
geli öğünler verin. Eğer doktodiklerini kontrol edip , emin
sanatları öğretmekte ve kullanrunuz vitamin almalarını tavsiye
olun.
makta güçlü ve kararlı olduğunediyorsa verin.
35. Çocuklarınızın, sokakta kendini
dan emin olun.
30. Çocukların her gün egzersiz
tehlikelerden nasıl korumanın 41. Çocuğunuzun okuldaki sicilinde
yapmalarına dikkat edin. Bisikkurallarını öğrenmiş olduğunu
neler yazılı olduğunu öğrenin.
let sürmek, yüzmek, dans, yürügaranti edin.
Aydınlatıcı açıklama isteyin.
yüş, koşu vücudun gelişmesini 36. Çocuklarınıza acil durumlarda 42. Eğer bir endişe ve bu konuda
sağlar ve kuvvetini artırır.
kime gideceğini, nereye başvubir düşündüğünüz varsa, öğretBu Sayıda
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menden randevu alarak, gidip
görüşün.
43. Okuldaki toplantılara eğer gündüz katılamıyorsanız, öğretmenden randevu alarak gece görüşün.
44. Eğer çocuğunuz derslerden sonra okuldaki diğer programlara
katılıyorsa, yaş gurubuna ve
ilgilerine uygun olup olmadığını
kontrol edin.
45. Okulun beden eğitimi dersi ile
ilgili talimat ve önergeleri öğrenip, haberdar olun.
46. Lisan bilmemeniz, okulla ilgili
görüşme ve anlaşmanıza engel

değildir. Tercüman isteyin.
liyetlere destek olmaları için
47. Acil durumlarda size nasıl yetiteşvik edin.
şileceğini okula bildirin. Adres 50. Okulunuza, çevredeki tecrübeli
ve telefon numaranız değiştiğinyetişkinlerden – öğretmene yarde okula hemen bildirin.
dımcı olmak, çocuk haklarını
savunmak gibi – okulda çalışaTOPLUMDA
bilecek kişilerin, katılmalarını
destekleyin.
48. Yerel seçimlerde okulların idaresiyle ilgili seçilen görevliler
Tüm anne ve babalara bu güzel
için oyunuzu kullanınız.
49. Mahallenizdeki özel iş yerlerini, önerileri keyif ve huzur içinde uyoralarda çalışan
görevlileri, gulamalarını, sene sonunda ise çookulla ilgilenip - gerek zaman- cuklarınız karneleriyle eve geldilarını vererek, gerekse para ba- ğinde üstün başarılarınızı neşeyle,
ğışlayarak – okulun yaptığı faa- sevinç içinde kutlamanızı dilerim.

Advertise online with TELVE
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SALÂT-I ÜMMİYYE
Dr. İlhami Gökçen
ilhamigo@hotmail.com

Salât-ı ümmiyye, Türk dinî musiki
ve özellikle de cami musikisi formunda bir beste türüdür. Hazret-i
Peygamber’e, ailesine ve yakınlarına dua ifadelerini içerir. Salât-ı
ümmiyye’nin Arapça sözleri şöyledir: Allâhümme salli alâ seyyidina
Muhammedin’nin-nebiyyi’ilümmiyyi ve alâ âlihi ve sahbihî ve
sellim.”
Salât-ı ümmiyye’nin, Arap harfleriyle (hareke) yazılışı:

Arapça sözlerin karşılıkları:
Allahümme = Allah’ım ; salli = salat/dua olsun ; alâ seyyidina
Muhammedin’nin-nebiyyi’ilümmiyyi = ümmî peygamber efendimiz Muhammed üzerine ; ve alâ
âlihi ve sahbihî ve sellim = ve onun
âline/ailesine ve ashâbına/
yakınlarına ; ve sellim = selâm olsun)
Salât-ı ümmiyye’nin toplu olarak
Türkçe çevirisi: Allahım, efendimiz
ümmî peygamber Muhammed’e,
âline/ailesine ve ashâbına/
yakınlarına salât/dua ve selâm eyle/
olsun.

lanmış olmalıdır. “Ümmî”, “okuyup
yazması olmayan, okuma yazma
bilmeyen” anlamına gelirse de,
Kubbealt Lugatı, “ümmî” kelimesinin bu bağlamdaki anlamını şöyle
vermiş: “Bilgisi okuma yazmaya
dayanmayan, bütün bildiklerini vahiy yoluyla Allah’tan alan anlamında Hz. Muhammed’in sıfatı.”

de ve durumlarda okunur: Bazı dinî
törenlerde, belirli dinî günlerde,
Peygamber’e ait eşyanın ziyaretinde, cenazelerde, teravih namazlarında, mevlid merasimlerinde, kutlu
doğum haftası kutlamalarında, vb.

Salât-ı ümmiyye’nin Segâh makamındaki şaheser bestesinin de,
Buhurizade Itrî Efendi’nin tarafınYunus Emre de, (Ben bende buldan olduğu genellikle kabul edilir.
dum çün Hak’kı olarak başlayan
Salât-ı ümmiyye, genellikle toplu
şiirinde), O dost bana ümmî demiş/ halde okunur ve üç defa tekrar ediHem adımı üm- lir. Kısa bir beste olmasına rağmen,
mî komuş dietkisi çok derindir.
yenlere karşı
Salât-ı ümmiyye’nin bestesi bize
gelmeyip,
oral yani ağızdan ağıza geldiği için
“Yunus benem, ümmî benem” deyine değişik versiyonları vardır.
mişti.
Salât-ı ümmiyye’nin usul’lü olup

Salât-ı ümmiyye’nin Segâh makamındaki şaheser bestesinin de, Buhurizade
Itrî Efendi’nin tarafından olduğu genellikle kabul edilir.
Geçen yazımızda sözü geçen Tekbir’de, Allah’ın ululuğu ve birliği
ifade edilmişti. Salât-ı ümmiyye ile
Muhammed Peygamber’e, ailesine
ve yakınlarına Allah’tan rahmet
dilenmekte.

olmadığı da tartışmalıdır. Bundan
dolayı değişik versiyonları vardır.
Aşağıya birincisi usul’süz ve diğeri
usul’lü olan iki versiyonunu koyduk.

Bu salâtın adı, “nebiyyi’ilümmiyyi” (= ümmî nebî) ifadesin- Salât-ı ümmiyye çok değişik yerlerdeki “ümmî” kelimesinden kaynakBu Sayıda
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MUHTEŞEM YÜCEL’LER
Mahir AYDIN
İnşaat Mühendisi

Sohbetimize bir şiir ile başlayalım:
Hayatta ben en çok babamı sevdim
Karaçalılar gibi yardan bitme bir çocuk
Çarpık bacaklarıyla -ha düştü, ha düşecekNasıl koşarsa ardından bir devin
O çapkın babamı ben öyle sevdim
Bilmezdi ki oturduğumuz semti
Geldi mi de gidici-hep, hep acele işi!
Çağın en güzel gözlü maarif müfettişi
Atlastan bakardım nereye gitti
Öyle öyle ezber ettim gurbeti
Sevinçten uçardım hasta oldum mu
40'ı geçerse ateş, çağrırlar İstanbul'a
Bir helalleşmek ister elbet, değil mi, oğluyla!
Tifoyken başardım bu aşk oyununu
Ohh dedim, göğsüne gömdüm burnumu

konuşma lisanı ile düşüncelerini kaleme aldığı için
bazılarınca yadırgandı. Sevmediklerinden bahsederken en hafifinden, “adları lazım değil esasında; kendileri lazımlık” derdi. Kızı Su’nun söylemiyle, fırtınalı
bir hayatı olmuş. Böyle bir kişilik olunca hapis hayatı
da olmaz mı? 12 Mart 1971 döneminde bazı yasaklı
kitaplarının çevirisini yaptığı için 15 yıla mahkum
edilmiş, 3 yıl sonra afla çıkmış. Koğuşta yaptıkları
“mahpus” şarabından ayakta kalabilen sadece o olmuş.
12 Eylül 1980’dan ucuz kurtulmuş, sadece müstehcen
görülen “Rengarenk” isimli kitabı toplatılmış. Yazarlığının yanında radyoda spikerlik ve Ege sahillerinde
turist rehberliği yapmış. Çok sayıda şiir ve kitabı bulunuyor.

En son teftişine çıkana değin
Koştururken ardından o uçmaktaki devin
Daha başka tür aşklar, geniş sevdalar için
Açıldı nefesim, fikrim, canevim
Hayatta ben en çok babamı sevdim...
Şair: Can Yücel, Şairin babası: Hasan Ali Yücel, Şiirin ismi: Ben Hayatta En Çok Babamı Sevdim. Bu şiiri daha iyi hissedebilmeniz için şairin sesinden
Youtube’da dinlemenizi öneririm.
Hayranlarından birisinin tanımlamasıyla, Can Yücel
“maskesiz” bir şairdi. Düşündüğünü korkusuzca yazardı. Türk insanının bir çoğunun özel hayatındaki

Can Yucel (1926-1999)
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1999’da aramızdan ayrılınca çok sevdiği Datça’ya
defnedildi. Can Yücel’in çevirileri de mükemmel.
Ama çevirilerinde aslına sadık kalmayı gerekli görmemiş. Örneğin, Shakespeare’in “to be or not to be,
that’s the question” sözü onun kelimeleriyle “bir ihtimal daha var, o da ölmek mi dersin?” olmuş.
Shakespeare’in 66 numaralı sonesinin çevirisi de inanılmaz güzellikte. Bilmiyordum, Wikipedia sayesinde
öğrendim: Sone (“sonnet”) denen şiir tarzı 13ncü asır
civarında İtalya'da ortaya çıkmış. Bizdeki aruz vezni
gibi belirli kurallarla yazılıyor ve 14 satırda bitiriliyor.
Shakespeare bunlardan 154 tane yazmış. Bunlardan
66ncisinda 16nci asrın İngiliz toplumundaki sıkıntıları
resmediyor; hayattaki adaletsizliği, toplumun yozlaşmasını ve hükümetin baskısını kınıyor, ve yaşama
ümidinin sevgilisinden ibaret olduğunu belirterek bitiriyor. Şiirin anlaşılması güç İngilizce aslını bırakıp Can Yücelin tercümesini okuyalım; bakalım
geçen 500 senede neler değişmiş:

Yücel’a ayıracaktım. Karşıma Can Yücel çıktı. Araştırdıkça adeta “bensiz babamı; babamsız da beni tanıyamazsınız” diyordu. Gerçekten bu şiiri ile babasını
ne de güzel tanımlamış.

tinde çocukların eğitimi için büyük çaba sarf eden
Milli Eğitim (Maarif) Bakanı rahmetli Hasan Ali

1926’da 4 yeni köy öğretmen okulu açılır. Ancak 10
sene sonra gelinen nokta fazla ümit verici değildir.

Hepimiz uzun süreli çabalarımızla hayatımıza yön
vermeye çalışırız. Fakat çoğu kere birkaç rastlantı hayatımızın gidişini değiştirir. Hasan Ali Yücel için de
böyle olmuş. Genç Yücel zorlu geçen gazetecilik ve
öğretmenlik yıllarından sonra 1927’de Milli Eğitim
Bakanlığında bölge müfettişi olarak atanıyor. Anadolu'nun perişan halini yakından görüyor ve eğitimde
büyük yapısal değişikliklerin yapılması sonucuna varıyor. Bu konudaki fikirleri ve raporları ilgi çekiyor ve
bu konuda araştırma yapmak için 1930’da Fransa'ya
gönderiliyor. Serbest Fırka denemesinin başarısızlığının ardından Atatürk halkın düşüncelerini öğrenmek için 1930’un son
günlerinde 3 aylığına
vazgeçtim bu dünyadan tek ölüm paklar beni,
Anadolu gezisine
değmez bu yangın yeri, avuç açmaya değmez.
çıktığında 33 yasındeğil mi ki çiğnenmiş inancın en seçkini,
daki Hasan Ali Yüdeğil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz,
cel bakanlığını temdeğil mi ki ayaklar altında insan onuru,
sil ediyor. Gezi eso kızoğlan kız erdem dağlara kaldırılmış,
nasındaki toplantıezilmiş, hor görülmüş el emeği, göz nuru,
lardan birinde Ataödlekler geçmiş başa, derken mertlik bozulmuş,
türk katılanlara
değil mi ki korkudan dili bağlı sanatın,
“Türk milleti ne zadeğil mi ki çılgınlık sahip çıkmış düzene,
man kendini kurtuldoğruya doğru derken eğriye çıkmış adın,
muş sayabilir” diye
değil mi ki kötüler kadı olmuş Yemen'e
Hasan Ali Yücel (1897-1961)
sorunca en anlamlı
vazgeçtim bu dünyadan, dünyamdan geçtim ama,
cevap genç Yücel’seni yalnız komak var, o koyuyor adama.
den geliyor: “Türk
Can Yücel şiirdeki her satırı Shakespeare’in fikrine, milleti ne zaman kurtarıcı arama ihtiyacını duymayatemasına sadık kalarak Türkçesinin zenginliği içinde cak hale gelirse o zaman kurtulmuş olur”. Bu cevap
yorumlamış. Bir şiir ancak bu kadar güzel çevrilebilir. onun sekiz sene sonra bakan olacağı sürecin başlangıcı
Aslında yazımın tamamını genç Türkiye Cumhuriye- oluyor.
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Okullarda yetişen şehirli öğretmenler, Cumhuriyetin nimetlerinin henüz erişemediği yolu ve suyu olmayan, toprak ağalarının ve şeyhlerin
idaresindeki Anadolu köylerine gitmek istemiyorlar. Çözümün akıllı
köy çocuklarının yoğun bir eğitimden geçirip köylerine öğretmen,
sağlık memuru, ziraat uzmanı olarak geri gönderilmesi olarak düşünülüyor. Atatürk'ün teşvişleri ile
İlk deneme eğitimleri 1936’da zamanın Milli Eğitim Bakanı Saffet
Arıkan ve İlk Öğretim Müdürü İsmail Tonguç tarafından başlatıldı.
1938’de Hasan Ali Yücel’in Milli
Eğitim Bakanı olması ile yapısal ve
yasal çalışmalara hız verildi.
1940’da Köy Enstitüleri yasası kabul edildi. Atatürk’ün son başbakanı Celal Bayar ve toprak ağası varlıklı bir çiftçinin oğlu olan Adnan
Menderes’in başını çektiği 148 milletvekili yasayı protesto ettiler.
1945’de Köylüyü Topraklandırma
Yasası çıkınca, Atatürk devrimlerine başından beri açıktan veya gizliden karşı çıkanlar ile çok parti rejimini gönülden isteyenler birleşip
1946’da Demokrat Partiyi kurdular.
Böylece çok partili rejime geçmiş
olduk. Nüfusun az olduğu o günlerde toprak reform yapılabilseydi,
özellikle Güneydoğu Anadolu'da
aşiretlerin, toprak ağalarının ve
şeyhlerin esareti önemli ölçüde
azaltılabilir ve muhtemelen Türkiye
bugün her açıdan çok daha gelişmiş
bir ülke olurdu.
İkinci Dünya savaşının büyük zor-
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lukları içinde Hasan Ali Yücel ve
İsmail Tonguç yılmadan köy enstitülerini açmaya ve geliştirmeye çalıştılar. Atatürk’ün yaktığı aydınlık
meşalesini asırlardır karanlık kalmış Anadolu'nun her köşesine taşımaya çalıştılar. Can Yücel babası
için “Geldi mi de gidici-hep, hep
acele işi” demekle haklıydı. Binlerce köy çocuğu köy enstitülerinin
kurulması için onun yollunu gözlüyorlardı. Onlar da yeni öğrencileri
eğitip Türkiye'nin “muasır” medeniyeti yakalamasında baş rolü oynayacaklardı. O günlerde nüfusumuz
16 milyondu ve bunun %75’i köylerde yaşıyordu. Erkeklerin %25’i,
kadınların %10’undan azı okumayazma biliyordu.
Demiryollarına yakın verimli arazilerin yakınlarında köy enstitüleri
kurulmaya başlandı. Öğrenciler
okulların inşasında çalıştılar. Enstitülere öğretmen yetiştirmek için
Ankara yakınlarında Hasanoğlan
Köy Enstitüsü kuruldu. Derslerin
yarısı temel, diğer yarısı uygulamalı
olarak veriliyordu. Ziraatçılık, sağlık memurluğu, ebelik, inşaatçılık,
balıkçılık, arıcılık, bağcılık ve marangozluk uygulamalı derslerden
bazılarıydı. Matematik, dil bilgisi,
tarih ve coğrafya, gibi temel bilgilerin yanında öğrencilerin Türkçe ve
yabancı çeviri romanlarını ve oyunlarını okumaları isteniyor ve en az
bir müzik aletini çalması teşvik ediliyordu. Mezun olanlara 150’ye
yakın alet, edevat verilip eğitmen
ve uzman olarak köylerine gönderi-

liyordu. Kapanıncaya kadar enstitülerden 1,300 kız, 16,000 erkek
öğrenci köy öğretmeni olarak mezun oldu. Bunların arasında benim
çok değerli ilkokul öğretmenim Cevat Güç’de vardı. Mezunlardan
Türkiye'nin geleceğine yön veren
birçok tanınmış düşünür, eğitmen,
yazar ve sanatçı çıktı.
Köye dönen mezunlar çok kısıtlı
imkanlara rağmen başarıları olmaya
başladılar. Bundan endişe duyan
başta toprak ağaları olmak üzere
tutucular türlü yalan ve iftiralarla
şikayet etmeye başladılar. Aynı
zamanda dünyada sıcak savaş bitmiş yerini soğuka bırakmıştı. Sovyetlerin İkinci Dünya Savaşındaki
askeri başarılarından şımaran Stalin, Rus imparatorluğunun yayılmacı politikasını tekrar uygulamaya
başladı. 1945’de Türkiye’den Kars,
Artvin ve Ardahan’ı ve Boğazlarda
askeri üs istemesi üzerine Türkiye
ABD’den askeri yardım istedi.
ABD yardım etmeyi kabul etti ancak isteklerinin arasında çok partili
demokrasiye geçilmesini ve Sovyet
sistemine benzer (?) eğitim veren
köy enstitülerin kapatılmasını istedi. Yaklaşan 1946 seçimlerinde oy
kaybetme endişesiyle muhafazakarlara ödünler verilmeye başlandı ve
köy enstitülerindeki eğitim normal
öğretmen okullarına benzetildi. Hasan Ali Yücel ve bakanlıktaki en
büyük destekçisi İsmail Tonguç
görevlerinden ayrılmak zorunda
kaldılar. Hasan Ali Yücel gazetecilik ve yazarlık görevine döndü, İs-
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mail Tonguç daha şanssızdı; Anadolu'nun çeşitli yerlerine “sürgün”
edildi. Atatürk devrimlerinin kahramanları onun vefatından on sene
geçmeden tasfiye edilmeye başlanmıştı. Hasan Ali Yücel 1961’de
(63 yasında), İsmail Tonguç ise
1960’da (67 yasında) vefat ettiler.
Gelin siz bu iki büyük eğitmenin
hayatlarının son senelerindeki
üzüntülerini ve hayal kırıklıklarını
düşünün
Hasan Ali Yücelin eğitimdeki reform çalışmaları köy enstitüleri ile

sınırlı değildi. Yayıncılık, güzel
sanatlar, dilde sadeleştirme, coğrafya ve müzecilik gibi çeşitli konularda seri halinde kongreler tertipleyerek yapısal değişikliklerin temelleri
atıldı, dünya klasiklerinden 500’e
yakın eser Türkçeye çevrilerek
okullarda okutulmaya başlandı,
Türkçe ansiklopediler hazırlandı,
birçok konuda yeni sözlükler yayınlandı, yeni bilim ve sanat dergileri
çıkarılmaya başlandı, Devlet Konservatuarının ve Ankara Üniversitesi'nin kuruluş yasaları çıkarıldı, Ankara Fen ve Tıp Fakülteleri kurul-

du.
Bugün Türkiye Cumhuriyetinin
sonsuza kadar yaşayacağından eminiz. Bunu da Atatürk devrimlerinin
kahramanlarına ve eğitim ordusunun Hasan Ali Yücel gibi vefakar
askerlerine borçluyuz. Hepsinin
önünde saygıyla eğiliyorum.

Yazı kaynakları ve fotoğraflar:
Wikipedia ve Vikipedi web siteleri
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ASUMAN’CA LEZZETLER
Asuman Dinçer
Köfteli Kabak Yemeği

Sevgili Telve okuyucuları,
Bu sayımızda hazırlaması kolay ve sağlıklı bir kabak yemeğimiz var. Köftesine taze fesleğen, nane ya da maydanoz koyabilirsiniz. Ya da hepsinden biraz katabilirsiniz.
Yerken, üzerindeki sarımsaklı yoğurt ve tereyağında kızdırılmış pul biber olmazsa olmazı !..
Not: Bu tarifin orijinalinde köftesine soğan ve ekmek konmuyor ancak yağlı kıyma kullanmıyorsanız (kuzu veya koyun) köfte biraz sert oluyor. Kıymanız yağsız ise çok ince doğranmış küçük boy soğan kullanmanızı tavsiye ederim.
Sevgiler,
Asuman Dinçer
Malzemeler
4 adet kabak (kabukları soyulup, üzerleri çatalla çizilmiş)
300 gr kıyma
1/2 çay bardağı pilavlık bulgur
2 diş sarımsak
1/2 demet taze fesleğen
Deniz tuzu
Karabiber
Toz kırmızı biber
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 su bardağı sıcak su
1 yemek kaşığı domates salçası
Yoğurt + 2 diş sarımsak, tuz
Hazırlanılışı:
Kabaklar soyulup, çatalla üzerlerine çizikler atılır ve 2 parmak kalınlığında dilimlenir. Pulbiber ve biraz
tuz ekilip pişireceğimiz tencerede bekletilir.
Bir kapta kıyma; 1/2 çay bardağı bulgur, 2 diş sarımsak, ince doğranmış fesleğen, deniz tuzu, karabiber,
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toz kırmızıbiber ve 2 yemek kaşığı zeytinyağı ile iyice yoğrulur.
Küçük yassı köfteler yapılıp,
kestiğimiz kabakların arasına;
bir kabak, bir köfte olacak şekilde tencereye dizilir.
Diğer tarafta 1 yemek kaşığı domates salçası 1 su bardağı sıcak su
ile karıştırılıp sos hazırlanır ve
kabakların üzerine dökülür.
Üzerine pişirme taşı ya da bir tabak
kapatılır. Tencerenin kapağı da
kapatılıp, kaynadıktan sonra altı
kısılarak 30 dakika pişirilir.
Sarımsaklı yoğurt ve yağda kızdırılmış pul biber ile servis yapılır.
Afiyet olsun.
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Bilingual Customer Sales & Service Agent  (English, Turkish)
Permanent Part Time  Toronto12607
Description
Being part of Air Canada is to become part of an iconic Canadian symbol. Across the country and across the
world, the Air Canada family brings people together. Let your career take flight by joining our diverse and
vibrant team at the leading edge of passenger aviation.
Air Canada, recently ranked Best Airline in North America, is currently looking for Customer Sales & Service
Agents at the Toronto Airport.
Whether assisting our passengers at airport counters or gate locations, our Customer Sales & Service Agents
play an important role in ensuring that our flights are ready for a secure and on-time departure.
This is a permanent, part-time position. Hourly rate of $11.23/hr
Job Description:
-Conduct passenger check-in
-Prepare and issue ticket and boarding passes
-Assist pre-boarding passengers and provide information on flight schedules and routes. Act as
Ground Hosts and Hostesses
Qualifications
-Strong customer focus gained through previous customer service experience.
-Excellent interpersonal and communication skills combined with a strong commitment to teamwork
-Proven problem resolution skills and the ability to multi-task
-Accustomed to working within strict timelines in order to maintain on-time departures while ensuring Safety
First at all times
-Available for shift work - early mornings, evenings, weekends and statutory holidays
-High school diploma or academic equivalent
Conditions of Employment:
-Eligible candidates must be Canadian citizens (or have landed immigrant status), be willing to undergo and
successfully pass a two (2) week full-time training (attendance is mandatory).
Candidates must also pass security clearance and obtai the Transport Canada security card (MOT).
(To obtain this security clearance candidates must undergo a thorough criminal background search, please see
Transport Canada website for additional details)
…. continues on the next page
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LINGUISTICS REQUIREMENTS
-This position requires linguistic fluency. Priority will be given to candidates completely fluent in English and
French. Candidates fluent in English or French and one or more of the following languages will also be considered: Japanese, Korean, Cantonese, Mandarin, Spanish, Italian, German, Arabic, Hebrew, Portuguese, Greek
or Hindi.
Application:
Please apply directly on our website: www.aircanada.com/careers the reference number is 12607.
Or follow the link below:
http://aircanada.taleo.net/careersection/jobdetail.ftl?job=12607&lang=en&src=PA-10405
At Air Canada, we want to fly higher when it comes to employment equity. We therefore encourage
applications from Aboriginal peoples, women, members of a visible minority and persons with a disability.
Air Canada thanks all applicants for their interest, however, only those selected for interview will be contacted.

Bu bölümde yer almasını istediğiniz eleman
ve hizmet arama, gönüllü destek ilanlarınızı
telve@turkishcanada.org adresine
gönderebilirsiniz.
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We are currently looking for a Turkish speaking caregiver or personal support worker for our Turkish Client in
the Steeles / Keele area. Our client is needing assistance with some meal preparation, and companionship.
We have full-time or part- time shifts available for Monday – Friday during the day.
Thanks,
Michelle Wannop
Recruitment Specialist
AGTA Home Health Care
7695 Jane Street, Unit 3
Concord, ON L4K 1A8
Phone: 905-760-2482 x227
Fax: 905-760-2498
Email michellew@agtahomecare.com
AGTA Home Health Care has been proudly serving the community for over 12 years. At AGTA Home
Health Care, we are 100% committed to providing the best standard in compassionate care. Please contact
us today to find out more about the other services we offer from nursing / rehabilitation support services to
assistive devices / products and home / vehicle modifications!
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Başarılı sporcu kardeşimiz Bora Kutun bağış ve yardım amaçlı olarak Ontario Swim Maratonunda 5
km yüzecek.
Der ki;" BE THE WIND BEHIND MY WINGS"...(Yaratıcılığından dolayı sevgili Renee Kalaora'ya
sonsuz teşekkürler.)
Bora’ya destek olmak ve takip etmek için aşağıdaki linkten detaylara ulaşabilirsiniz.
http://ontarioswimathon.ca/tsc/profile/4i7uzmi

MAVI ART GROUP
Spring Show
Dear friends and art lovers, We would like remind you to Mavi Art Group,
Spring Show at the Hittite Gallery,
Opening- Reception Saturday April 5, 3-6 pm, 2014
Gallery Hittite 107 Scollard Street,
Toronto On
416 924 4450
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TSC Linkedin Sayfası
Siz toplum üyelerimizi Linkedin sayfamız üzerinden bağlantı kurmaya davet ediyoruz. Duyurularınızı ve iş ilanlarınızı Linkedin online platformu üzerinden yollayabilirsiniz. Sizi arayanlar size ulaşsın, siz aradığınız nitelikteki üyelerimize ulaşın.
Linkedin: http://www.linkedin.com/groups/Turkish-Society-Canada-3742183

TELVE İnsan Kaynakları Sayfası
Değerli Üyelerimiz ve Telve
okuyucuları,
Kanada Türk toplumu bireylerinin birbirini daha çok tanıması,
birbirlerinin faaliyetlerinden
mümkün olduğu kadar haberdar
olması ve bunun sonucunda toplumsal yardımlaşma, sinerji ve etkinliğin arttırılmasına
yardımcı olmak amacı ile, toplumumuzda eleman veya hizmet arayan üyelerimizin bilgilerini ve isteklerini, benzer iş kollarında pozisyon arayan veya
hizmet veren okuyucularımıza

duyurabilmek için, 2014 Ocak
ayından başlamak üzere Telve
içinde yer alacak küçük ilanlar

şeklinde bir insan kaynakları
sayfası hazırlamak istiyoruz.
Bu sayfada yayınlanacak ilanlar
ücretsiz olacaktır. Telve okuyucularına duyurmak istediğiniz
çalışma arkadaşı gereksinimi
veya hizmet alma isteğinizi belirten ilan ve duyurularınızı telve@turkishcanada.org eposta adresinden bize iletmenizi
bekliyoruz. Duyurularınızın şimdilik 20 kelime ile sınırlı kalmasını ve en geç her ayın 25'ine
kadar bize gönderilmesini rica
ediyoruz.
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BE PART OF TURKISH CANADIAN COMMUNITY
JOIN OUR CONTINUOUSLY GROWING ORGANIZATION!
Gerek faaliyetlerini, gerekse üye sayısını sürekli arttırarak büyümesini devam ettiren
derneğimize üye olmak veya bilgilerinizi güncellemek isterseniz sizi web sitemizin
üyelikle ilgili bölümüne aktaracak olan link’imizi tıklayabilirsiniz:
http://turkishcanada.org/membership.html.
Ayrıca üyelikle ilgili sorularınızı membership@turkishcanada.org adresinden, diğer
soru ve önerilerinizi ise info@turkishcanada.org adresinden bize iletebilirsiniz.
"If you want to join our continuously growing organization in terms of activities and
members or update your information you can click to the following link which will
take you to the Membership section of our website http://turkishcanada.org/
membership.html. For your questions regarding membership you can write to
membership@turkishcanada.org. For your other questions, comments and
suggestions you can write to info@turkishcanada.org."

FOLLOW US:
email: info@turkishcanada.org
web: http://turkishcanada.org
twitter: https://twitter.com/#!/TRSocietyofCAN
facebook: https://www.facebook.com/groups/23691572032/

BLOGS:
Elvan Eryöner Denizkuşu: http://Theredboots.blogspot.ca
Jerry Çopuroğlu: www.jcprofessional.com
Asuman Dinçer: http://www.arnavutcigeri.blogspot.com/
TELVE YAYIN İLKELERİ ve YAYIN KOŞULLARI: http://telve.turkishcanada.org/
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