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ATA-NC BAŞKANı SEVI GÜNAL: KUZEY CAROLINA'DAKI TÜRKLER TEK ÇATı ALTıNDA
TOPLANıYOR
Monday, 14 April 2008

TNY: Derneğiniz nasıl ve kaç yılında kuruldu?
Sadık ve Belkıs Okar arkadaşlarımız 1986 yılının Eylül ayında Raleigh'ye gelmişler. Kısa bir
süre sonra Raleigh'de yeni bir "International Festival" olacağını öğrenmişler. Ekim ayında
festivale gittiklerinde, North Carolina State University öğretim üyeleri Hatice ve Mehmet
Öztürk arkadaşlarımızın öğrencilerle elbirliği yapıp Türk'lere ayrılmış mekanı sergileme için
hazırladıklarını görmüşler. Hemen gidip tanışmışlar ve festival hazırlıklarını hep beraber
tamamlamışlar. Hazırlanma sohbeti sırasında, North Carolina'da bir Türk derneğinin olmadığı,
ama bir çok Türk'un bulunduğu ortaya çıkmış. Sadık arkadaşımız da bu Türk'lerin bazılarını
aramış, bir piknik yapıp tanışalım demişler. Pikniğe haberi alan herkes gelmiş ve bir dernek
kurulmasını destekleyeceklerini söylemişler. Evlerde yapılan birçok toplantıdan sonra, Can
Güralp’ın liderliğinde dernek tüzüğü yazılmış, ATA-NC'nin kuruluşu 1987 yılında bitirilmiş ve
Can Güralp ilk ATA-NC başkanı olmuş.

TNY: Kaç yıldır Amerika’dasınız? Kendinizi tanıtır mısınız?
Ben Amerika'ya 1987 yılının Haziran ayında geldim. O zamandan beri North Carolina'da oturuyorum. İlk 5 yılım öğrenci
olarak geçti. North Carolina State University Operations Research & Industrial Engineering dalında 1989 yılında lisans,
1992 yılında yüksek lisans eğitimimi bitirdikten sonra Raleigh'de kaldim. Mezuniyetimden sonra 1999 yılına kadar
Nortel Networks'ta çalıştım. 1999'un sonundan beri de Cisco Systems'de çalışmaktayım. North Carolina'da yaşadığım
21 yıldan fazla süre boyunca değişik kapasitelerde ATA-NC'ye elimden geldiğince destek olmaya çalıştım. 2006 yılı
başında başkan seçildim, 2008 yılında 3. dönemimi sürdürmekteyim.
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TNY: Kaç üyeniz var?
2007 yılında üyelik sayımız 110 adres idi (adreste kalabalık bir aile veya bekar tek kişi oturuyor olabilir, üyeliği
"household" sayısı olarak tutuyoruz). 2008 yılının sayıları henüz kesinleşmedi, üyelik yenilemeleri Nisan sonuna kadar
sürüyor.

TNY: Misyonunuz nedir?
ATA-NC'nın amacı, Türk kültürünü eyaletimizde tanıtmak. Bu amaca yaklaşmak için çeşitli yöntemler uyguluyoruz.
Etkinliklerimizin ve amacımızın ayrıntılarını web sitemizde bulabilirsiniz.
www.ata-nc.org

TNY: Yıllık bütçeniz nedir ve ne tür kaynaklara sahipsiniz ?
2007 yılına kadar yıllık bütçemiz 3,000 doların altındaydı. 2007 yılının Aralık ayında Türk Evi'ni açmamız ile birlikte, bu
bütçe $20,000'e yaklaşti. Kaynaklarımızın %95'inden fazlasını üyelerimizin bağışları oluşturuyor. Küçük bir oranı da
çeşitli kuruluşlardan aldığımız "ğrant"lerden geliyor.
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TNY: NC eyaletinde Amerikalı senatör ve yetkililerle iletişiminiz var mi? Etkinliklere geliyorlar mi?
Ne yazık ki politik kuruluşlarla ilişki başlatıp devam ettiremedik. Tüm gönüllülerimiz hem iş hem aile sahibi kişiler
olduğu için, politik ilişki kurmayı sağlayacak vaktimiz olamıyor. Buna ek olarak, derneğimizin esas amacı kültürel
olduğu için ortak bir çıkar konusu bulup onun üzerinde iki taraflı yoğunlaşmakta sorun olarak ortaya çıkıyor.
TNY: Amerikalı diğer derneklerle çalışıyormusunuz?
Evet, geçtiğimiz yıllarda değişik Amerikan kuruluşlarıyla çalıştık. Her yıl yeni kuruluşlar ekleniyor, çalışmalarımızın
odağı istek ve ihtiyaçlara göre değişiyor. Bu kuruluşlar genellikle kültür ve eğitim alanlarında yoğunlaşan, "diversity"
kavramına değer veren kişilerden oluşmuş kurumlar.
TNY: Sözde Ermeni Sorunu konusunda neler yapılmalı idi? Sizin önerileriniz nelerdir?
Son yıllarda gözlemlediğim, kanıta ve belgeye dayanmayan, düşmanlık duyguları yaratan ve körükleyen, kişilerin özel
duygu ve fikirlerinden uzağa gitmeyen, "kavga" veya "çekişme" şeklinde tanımlayabileceğim yöntemler bence
tamamiyle kısır ve yanlış. Ermeni sorununun, çok uluslu bir ortamda ve bilir kişiler tarafından incelenmesi ve çözüme
bağlanması görüşündeyim.
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TNY: 2008 projeleriniz neler, geleneksel faaliyetleri nelerdir?
15-20 yıldır yaptığımız geleneksel etkinliklerimiz şöyle:
- Her yıl İnternational Festival'a katılıyoruz: Yiyecek satışları, kültürel sergiler, çocuklar ve yetişkinler tarafında yapılan
folklor gösterileri, zanaat sunumları, müzik/koro gösterileri, vs.
- Türk Okulumuz her yıl iki dönem olarak çalışıyor, çocuklarımızı Türkçe, müzik, sanat, ve yurt bilgisi konularında
eğitiyor.
- Her ulusal ve dini bayramda bir araya geliyor, hem baylam kutlaması yapıyor hem de ilişkilerimizi kuvvetlendiriyoruz.
- Her yıl, mümkün olan en fazla sayıda festivale ve kutlamaya katılmaya çalışıyoruz. Bunların arasında Art festivals ve
Christmas Parade de yer alıyor.

Son birkaç yıldır şu etkinlikleri de gelenekselleştirmeye başladık:
- Okullarda sunumlar (yaş düzeyine göre ve istenen konu üzerinde)
- Çevre müzelerde ve eğitim kuruluşlarında folklor gösterileri ve kültür alış-verişi köşeleri
- Eyalet çocuklarına açık 23 Nisan kutlaması
- Yabancılara yönelik Türkçe dil dersleri, saz çalma dersleri, folklor ve dans dersleri
- Zanaat seminerleri (ebru, makrame, boncuk işleri, kukla yapımı, vs)
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TNY: Bir işkadını olarak, dernek başkanlığının zorlukları nelerdir?
Konuya genel anlamda bakarsak, en büyük zorluk zaman bulmak. Çalışma ortamının gereklilikleri ve aile yaşamının ve
özellikle çocukların ihtiyaçları arasında dernek işleriyle uğraşmak çok büyük özveri gerektiriyor. İnsan çok yoruluyor ve
yıpranıyor.
Özel bir açıdan bakıldığında, eyaletimizdeki Türk toplumunun kadın-erkek konularında tarafsız olamadığını algıladım.
"Kadın başkan" veya "kadın yönetici" kavramlarına kapalı veya açık bir şekilde olumsuz tepki veren arkadaşlarımızın
sayısının şaşırtıcı derecede yüksek olduğunu farkettim. Bu durum da tabi olarak bir kadın için dernek başkanı olma
zorluklarını pekiştiriyor.
TNY: Amerikadaki Türk toplumu ile iletişimi daha iyi sağlamak ve birlik içinde hareket etmek için neler yapmak
gerekiyor?
Birlik içinde hareket etmenin en büyük gerekliliği ortak bir amaç. Benim şimdiye kadarki gözlemim, kuvvetli bir ortak
amacı olan ve o amaca gönülden inanan ve hayatını adayan Türk grupları başarılı bir şekilde çalışıyorlar. ATA-NC'nın
amacı kültürle ilgili olduğu için, birlik gösteren arkadaşlarımızın sayısı ne yazık ki olabileceği kadar yüksek değil.
TNY: Amerikada Türk Dernekçiliği nasıl ? sizce lobicilikte başarılımıyız? Değilsek , Nerede yanlış yapıyoruz?
Bir önceki soruya vermeye çalıştığım yanıt bu soruya da uyuyor. Kısıtlı ve kişisel gözlemim, hep birlikte ve ortak bir
amaç için çalışamıyoruz. Buna lobicilik te dahil. Birlikte çalışmanın en önemli koşulu, çok büyük olmayan
anlaşmazlıkları kontrol ve idare etmek, dikkat ve enerjiyi ana amaç üzerinde toplamak, ve bir bütün halinde hareket
etme olgunluğunda olmak. Sorunlar büyütülüp kişisel çekişmeler yaratılınca dernekçilik, birliktelik, lobicilik gibi araçları
kullanamaz hale geliyoruz.
TNY: Derneğinize katılmak isteyen kişi ve kuruluşlar ne yapmalı?
ATA-NC'ye üye olmayı arzulayan kişilerin, üyelik başvuru formunu doldurup dernek yönetimine göndermeleri
gerekiyor. Eğer üyelik başvuruları kabul edilirse, yıllık üyelik aidatlarını ödeyip derneğin "dues-paying member"
grubuna katılırlar. Bu işlemler, web sitemiz üzerinden yapılabilir. En son bilgiler sitemizde güncel bir şekilde yer
almakta.
www.ata-nc.org
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