Toplum ve DeÊerler

Dünya Gençl¿Ê¿
GeleceÊ¿ ¿n∆a Ed¿yor

A.B.D. D¨∆i∆leri Bakanl¨·¨ • Uluslararas¨ Bilgi Programlar¨ Dairesi

Bu Say¨ Hakk¨nda
Bu y¨l¨n hayat¨m¨n en güzel y¨l¨ oldu·unu
söyleyebilirim... Bir insan olarak ola·anüstü
geli∆tim; çok olgunla∆t¨m.
Sizleri Lilli ile tan¨∆t¨ral¨m. Kendisi 21 ya∆¨n
da ve 2003 y¨l¨nda Meksika’dan Birle∆ik Dev
letlere ö·renci de·i∆im program¨ kapsam¨nda
geldi.

¿lk ba∆ta oraya gidince, çok, çok zor. ¿lk iki
– üç ay zor geçti çünkü her∆ey benim için çok
yeniydi. Yeni bir hayata, yeni bir orta
ma, yeni insanlara, yemeklere, prog
ramlara al¨∆mam gerekiyordu. Ama
ondan sonra al¨∆t¨m. Ba∆ard¨m ve
kendi normal, s¨radan hayat¨m haline
dönü∆türdüm.

L

illi, bu eJournal USA say¨s¨n¨ ç¨kartmam¨zda bizlere yard¨mc¨ olan birçok genç
ten biri. Lilli ve ona benzer, çe∆itli ülkelerden gelen di·er gençler de uluslara
ras¨ gençlik de·i∆im programlar¨ hakk¨ndaki öykülerini, di·er kültürler, diller ve
ya∆am tarzlar¨ hakk¨nda ö·rendiklerini payla∆t¨lar. Korkular¨, ba∆ar¨lar¨, sevinçleri ve
deneyimlerini samimiyetle anlatt¨lar.
Birço·u gözlemlerini bize gönderirken, yaz¨l¨ ¿ngilizcelerinin iyi olmamas¨ndan ötürü
özür dilediler. Buna hiç gerek yoktu. Sesleri, en az ∆u an’a kadar yay¨mlad¨·¨m¨z sesler
kadar dürüst ve aç¨kt¨. Birkaç imla hatas¨n¨n öneminin olmad¨·¨n¨ dü∆ündük, çünkü ke
limler deneyimlerini, cesaretlerini ve evet, bilgeliklerini de yans¨t¨yordu.
Önümüzdeki sayfalarda tan¨∆aca·¨n¨z gençleri sizlere takdim etmek bir ∆ereftir. Bun
lar¨n aras¨nda ö·renci de·i∆im program¨ deneyiminin kendi ülkesi Azerbaycan’da sür
dürmekte oldu·u ya∆ant¨s¨n¨ nas¨l ∆ekillendirdi·ini anlatan Fariz; Rutgers Üniversitesin
de çok kültürlü ya∆am deneyinin bir kat¨l¨mc¨s¨ olan, genç, Müslüman bir bayan olan
Sara; ve Ruanda’da ö·retmenlik görevi ile e·itim deneyimi edinen Amerikal¨ Brian da
var. Bu yay¨nda bizlerle birlikte çal¨∆anlar¨n öykülerini dinlemekten k¨vanç duyduk. Bu
gençlerin, dünyan¨n dört bir yan¨nda bulunan ve ba∆ka uluslara umut ve iyimserlikle el
uzatan binlerce gençten sadece bir kaç tanesi oldu·unu ve davran¨∆lar¨ ile daha iyi bir
dünya yaratmakta yard¨mc¨ olacaklar¨n¨ dü∆ünmek bizlere ilham olmu∆tur.

							

—Editörler
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Beavercreek, Ohio’da ya∆ayan “evsahibi ebe
veynler” olarak, Eric ve Lela Marcus Rotary’nin
Uluslararas¨ Gençlik De·i∆im programlar¨n¨ an
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Bir Amerikal¨ üniversite ö·rencisi Roma’ya gitti,
arkada∆lar edindi, hayat ve i∆ temposu hakk¨n
da bir ∆eyler ö·rendi.



Pasla∆malar
Dünyan¨n çe∆itli yerlerinden 30 genç, futbol ye
teneklerini geli∆tirmek, 2006 Dünya Kupas¨n¨
izlemek ve hayat boyu sürecek olan an¨lar ya
ratmak için Amerika’ya geldi.
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De·i∆im programlar¨ gençlerin dünyaya bak¨∆
aç¨lar¨n¨ geni∆letmekte yard¨mc¨ oluyor; son
y¨llarda milyonlarca insan bu f¨rsat¨ de·erlen
dirdi.

Rutgers Üniversitesi kampusunda bir sosyal
deney ya∆ayan üniversiteli kad¨nlar deneyim
lerini ve bu deneyimlerinden ö·renmi∆ olduk
lar¨n¨ anlat¨yorlar.
28 Geçmi∆in Yank¨lar¨ Aras¨nda 2020’ye
Do·ru Yol Almak
Üst düzey bilgisayar yetenekleri olan
A.B.D. ’li ö·renciler, di·er gençlerin bilgisa
yar hakk¨nda daha fazla ö·renmelerine yar
d¨mc¨ olmak için Ruanda’ya seyahat ediyor.
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Ruanda’da Ö·le Yeme·i
BRIAN NEWMAN

39

Ne Yapmal¨y¨m?
De·i∆im programlar¨ f¨rsatlar¨ hakk¨nda bilgi
edinmek isteyen okuyucular için ayr¨nt¨lar.
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Nereden Bilgi Alabilirim?
Okuyucular¨n istek ve ilgi alanlar¨na göre de
·i∆im programlar¨ seçmelerinde yard¨mc¨ ola
cak, çe∆itli programlar hakk¨nda bilgi.

Ö·le yeme·i sofras¨nda sohbet, ba∆kalar¨n¨
anlamaya yol aç¨yor.
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Anma Yürüyü∆ünde
LEAH ROMMERREIM
Bir Amerikal¨ ö·renci bili∆im teknolojisini
ö·retmek için Ruanda’ya gidiyor ve cesa
ret hakk¨nda bir ∆eyler ö·reniyor.
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Bir World Learning Videosu
(¿zin ile kullan¨lm¨∆t¨r)

¿lham Vermek, Bilgi Payla∆mak, 
Kat¨l¨m Sa·lamak
TakingITGlobal.org isimli internet toplumu
sayesinde gençler dünya çap¨nda ileti∆im
kuruyor.

Global Village
NJN News
(Tüm Haklar¨ Sakl¨d¨r)

¿nternet Üzerinden ¿nsanlarla 
Tan¨∆mak ve Fikir Payla∆¨m¨nda 
Bulunmak
MAITREYI DOSHI

http://usinfo.state.gov/journals/itsv/0707/ijse/
ijse0707.htm

Bir internet toplumuna üye olmak, genç bir
Hindistanl¨ bayan¨n ufkunu aç¨yor.



Aile ¿∆i
“Onlar Benim Çocuklar¨m”
Evsahibi Ebeveynler Eric ve Lela Marcus ile bir Söyle∆i
De·i∆im program¨ kapsam¨nda ba∆ka bir ülkeye e·itim görmek ve ya∆amak için giden bir genç, büyük olas¨l¨k
la o f¨rsat¨ hayatta bir kere olabilecek bir imkân olarak de·erlendirir. Ama baz¨ insanlar için, ö·renci de·i∆im
deneyimi sürekli tekrar eden bir deneyimdir. Bunlar sivil toplum kurulu∆lar¨n sponsorlu·unda gerçekle∆en
de·i∆im programlar¨na uzun vadeli destek veren evsahibi ailelerdir. Bu aileler her y¨l ba∆ka ülkelerden gelen
gençlere evlerinin kap¨lar¨n¨ açan ailelerdir. eJournal USA böyle bir aileyi Beavercreek, Ohio’da buldu. Eric ve
Lela Marcus, 82 ülkede faaliyet gösteren, her y¨l 8.000i a∆k¨n ö·renci ile ili∆kili olan, kâr amac¨ gütmeyen bir
sivil toplum kurulu∆u olan Rotary ¿nternational Gençlik De·i∆im Programlar¨ kapsam¨nda ö·rencilere ev sahip
li·i yap¨yorlar. Rotary’nin gençlik de·i∆im programlar¨ yerel Rotary kulüpleri ve üyelerinden, toplumun içinden
birçok ailenin de katk¨lar¨ ile birlikte, ziyaretçi ö·rencilere evsahipli·i yapmak üzere destek al¨yor. Eric ve Lela
Marcus, en büyük çocuklar¨n¨n üniversiteye ba∆lad¨·¨ 1998 y¨l¨nda programa dahil oldular. O zamandan bu
yana, yedi ülkeden gelen sekiz ö·renci, bir kaç haftadan bir y¨la kadar varan süreler için aileye kat¨ld¨. Eric ve
Lela, eJournal USA Yönetici Editör Charlene Porter’a evsahibi aile deneyimlerini anlatt¨lar.

Soru: Yeni bir ö·rencinin evinize gelmesi nas¨l bir
∆ey?

ve çok ho∆una gitti. ¿nternetteki kullan¨c¨ ismi olarak
kulland¨ bunu.

Eric: Ben daima ailelere ve ö·rencilere ∆unu söyle
rim: bir ailenin kendi çocuklar¨n¨n huylar¨na, halleri
ne al¨∆malar¨ için 15 veya 16 y¨l¨ vard¨r. Çocuklar¨n
da ebeveynlerinin huylar¨na ve hallerine al¨∆malar¨
için ayn¨ süreyi gerektirir. Ancak birinin evine ta∆¨
nan de·i∆im program¨ ö·rencileri için bu süre 15
veya 16 dakikad¨r. Bu nedenle her iki taraf için de
zor olabiliyor, çünkü her iki taraf da kar∆¨ taraf hak
k¨nda fazla bir ∆ey bilmiyor. Do·ru olan nedir, yanl¨∆
olan nedir, neler kabul edilebilir... ve daima s¨n¨rlara
çarpabiliyorsunuz. Ama bazen, her∆ey tam yerine
oturuyor. Birkaç y¨l önce Arjantin’den bir k¨z¨m¨z
vard¨; harika bir çocuktu. Evimize girdi·i andan itiba
ren sanki burada do·mu∆ gibiydi.

Eric: Adeta hayat¨ boyunca bizim çocuklar¨m¨zdan
biri gibiydi. E∆imle aralar¨ndan su s¨zmazd¨. D¨∆ar¨da
ki balkonumuza bir “tiki bar” yapt¨lar, çünkü o yaz¨n
gelmi∆ti. Me∆aleler diktiler, ¨∆¨k ast¨lar ve orada kar∆¨
l¨kl¨ oturup alkolsüz kokteyller yudumlarlard¨.
Soru: Evsahibi aile deneyimi sizin kendi ailenize ne
ler kat¨yor? Dünya görü∆ünüzü nas¨l etkiliyor?
Eric: Öncelikle, ∆u anda yedi farkl¨ ülkede çocukla
r¨m var. Kendi çocuklar¨m gibiler. Bana e-mail gön
deriyorlar, e∆ime çok s¨k e-mail gönderiyorlar.
Lela: Çocuklar¨m gibi de·iller. Onlar benim çocukla
r¨m. Bunlar benim çocuklar¨m ve bana “Anne” diyor
lar. Ve ben onlar¨ seviyorum. Eve hayat getiriyorlar.
Halen genç olmam¨za ra·men, biz ya∆lan¨yoruz. Biz

Lela: “She’s a keeper” yani, “Bu k¨z tutulur”. Böyle
bir deyim vard¨r Amerikal¨larda. Bunu ona ö·rettik


Eric: Çok keyifli buldu
·um ba∆ka bir ∆ey de,
çocuklar¨n “hay¨r” deme
e·ilimlerinin olmamas¨.
Amerikal¨ gençler için
anne ve babalar¨ ile bir
∆eyler yapmay¨ dü∆ün
mek, “¨¨¨hhh....annem ve
babamla ç¨kmak m¨???”
∆eklinde kar∆¨l¨k buluyor.
Ama bir de·i∆im prog
ram¨ ö·rencisine, “mar
kete al¨∆veri∆e gidelim
mi?” diye sordu·unuz
zaman, “Evet! Haydi!”,
“Wal-Mart’a gidelim mi?”
“Tabii, gidelim”, “Beyz
bol maç¨na gitmeye ne
dersin?” “Evet! Hemen!”,
Foto·raf: Kristina Gembarskaya
“Arkada∆lar¨m¨z¨n evine
Genç Eric Marcus, de·i∆im program¨ ö·rencisi Kristina Gembarskaya, Eric Marcus ve Lela Marcus (soldan sa·a).
ziyarete gidelim mi?”,
“Evet, gidelim!” diyor
lar. Ne yapmak istersen, montlar¨n¨ giyip ç¨kmaya
ya∆lan¨yoruz ve yuvam¨z yava∆ yava∆ bo∆al¨yor ve
bu üzücü bir durum. Bu güzel evi büyük bir aile için haz¨rlar. Gitti·in her yere onlar¨ sürükleyebilirsin ve
ebeveynleri ile birlikte olmaktan utanm¨yorlar. Bu,
in∆a ettik ve bu kadar canl¨l¨k, bu kadar genç insan
kendi çocuklar¨m¨z¨nkinden farkl¨ bir tutum. Onlar
ve onlar¨n hayat tecrübelerini payla∆mak bizim için
ebeveynleri ile birlikte olmay¨ kendilerine yak¨∆t¨ra
çok keyifli.
m¨yorlar.
Kendi hatalar¨n¨ yapt¨klar¨n¨ görmek – hatta bü
De·i∆im program¨ ö·rencileri her∆eyi merak edi
yük ve kötü hatalar¨ – yapt¨klar¨n¨ görmek bile ho∆.
Çünkü onlar¨n da ö·renmeleri gerekiyor ve a·lamak yorlar. Belki onlar da kendi evlerinde bizim çocukla
r¨m¨zdan farkl¨ davranm¨yorlar. Ama burada olduk
için bir omuza ihtiyaç duyduklar¨nda veya onlar¨
lar¨ için evlerinde yapmayacaklar¨ ∆eyleri yapmaya
toparlay¨p yeniden ayaklar¨n¨n üzerinde durmalar¨n¨
haz¨rlar. Gerçek ebeveynleri olmad¨·¨m¨z için, onlar
sa·layan ve onlara do·ru yolu gösterebilecek biri
bizi öyle görmüyorlar, ama sonunda, ayr¨l¨rlarken,
lerine ihtiyaçlar¨ olunca, orada bulunmak güzel bir
biz Anne ve Baba oluyoruz. Genelde Rotary de·i∆im
duygu.
Örne·in, evlerini özledikleri zamanlar. Bu ö·ren program¨nda iki veya üç anne ve babalar¨ oluyor.
Onlara da Anne ve Baba diye hitap ediyorlar. Bu da
ciler için, bu büyük bir mesele. Gerçekten evlerini
çok güzel bir ∆ey.
çok özlüyorlar. Benim aç¨mdan aileleri ve arka
da∆lar¨ ile görü∆meleri ve onlardan haberdar olmalar¨
sak¨ncal¨ de·il, ancak bunu haftan¨n 7 günü, 24 saati Soru: Kendi genç çocuklar¨n¨za ba∆ka hangi yön
yapamazlar. Serbest kal¨p, ba·lar¨ kopar¨p, kendi ye lerini benzetiyorsunuz veya hangi yönlerini farkl¨
ti∆kinliklerine kavu∆mal¨d¨rlar.
buluyorsunuz?


Eric: Belki ev ödevlerini yapm¨yorlar veya yapma
malar¨ gereken baz¨ ∆eyleri yap¨yorlar, zaman zaman
kendi ba∆lar¨na dert aç¨yorlar, t¨pk¨ bizim çocuklar¨m¨
z¨n yapt¨·¨ gibi. O aç¨dan ayn¨ kal¨ptan ç¨km¨∆ gibiler.
Aradaki tek fark, ba∆ka bir ülkeden gelmi∆ olmalar¨,
farkl¨ bir ∆ive ve farkl¨ bir kültürlerinin olmas¨d¨r.
Ama bu kültürler hakk¨nda ö·renmek de çok zevkli.
Ba∆ka bir aile ile kalmaya gitmeden önce yakla∆¨k iki
hafta boyunca bizimle kalan Taylandl¨ bir k¨z ö·renci
miz vard¨. Onunla birlikte Uzakdo·u malzemelerinin
bulundu·u bir markete gittik. Çok keyif ald¨, eline
geçen her∆eyi almak istedi. Hepsini ald¨k, eve götür
dük ve o bize Tayland mutfa·¨ndan kocaman bir
ak∆am yeme·i haz¨rlay¨p sundu. Çok güzeldi.
Lela: Harikayd¨
Eric: ¿∆te böylece de onlar¨n ülkesinin tad¨n¨ biraz ala
biliyorsunuz. Ülkeleri hakk¨nda bir ∆eyler anlat¨yorlar.
Onlar sizin hakk¨n¨zda ne kadar ö·reniyorsa, siz de
onlar hakk¨nda bir ∆eyler ö·reniyorsunuz.
Baz¨lar¨n¨n ¿ngilizce seviyeleri çok yüksek derecede
olmuyor ilk geldiklerinde. Onlara ¿ngilizce ö·renmele
rinde yard¨mc¨ olmak ve de·i∆im program¨n¨n sonunda
onlar¨ izlemek...adeta Amerika’l¨ gibiler.

Foto·raf: Julieta Mezzano
Eric Marcus, de·i∆im program¨ ö·rencisi k¨z karde∆leri Taylandl¨ Pichamon
ve Arjantinli Juli ile.

Soru: Bu genç insanlara çok özel bir ∆ekilde evinizi
aç¨yorsunuz, ama ayn¨ zamanda da uluslararas¨ anla
y¨∆lar¨n geli∆mesinde bir rolünüzün oldu·unu dü∆ünü
yor musunuz?

Lela: ≈iveleri farkl¨, dilleri farkl¨, ama bizimle ayn¨
olduklar¨n¨ dü∆ünüyorum. Bizim gibi a·l¨yorlar, bizim
gibi kanlar¨ bizimki gibi ak¨yor, bilirsiniz i∆te. Onlar
sadece çocuk; bizim çocuklar gibi, onlar¨n da ba∆¨
derde giriyor.

Lela: Evet, ben dü∆ünüyorum.
Eric: Ben Rotary ile çok yak¨ndan ilgiliyim ve ulusal
toplant¨lar¨na kat¨l¨yorum. ¿ki y¨l önce, Rotary ba∆kan¨
her 17 ya∆¨ndaki çocuk de·i∆im programlar¨na kat¨la
bilse, dünyada sava∆ olmazd¨, çünkü onlar dünyan¨n
çe∆itli ülkelerine gidip o ülkeler hakk¨nda bir ∆eyler
ö·renip, gerçek dünya vatanda∆¨ olurlar ve di·er ülke
ler ile sava∆mak istemezler demi∆ti. Bunun do·rulu·u
na gerçekten inan¨yorum.

Eric: Bizim çocuklar¨m¨z¨n yapt¨·¨ ahmakl¨klar¨ onlar
da yap¨yor.
Lela: Biraz daha dikkatliler ama.



Foto·raf: Lili Villalobos Gilbert

Rotary ö·renci de·i∆im program¨n¨n en keyifli parçalar¨ndan biri de Amerika turudur. 2004 y¨l¨nda San Francisco’nun Golden Gate köprüsü yak¨nlar¨nda çeki
len bu foto·raftaki ö·renciler aras¨nda o y¨l Marcus ailesi ile ya∆ayan Lili Villalobos Gilbert de bulunuyor (sa· alt).

Soru: Peki, ya kendi ya∆ad¨·¨n¨z çevre? Beavercreek,
Ohio’da ziyarete gelen ö·rencilerinizi dostlar¨n¨zla,
markette kar∆¨la∆t¨·¨n¨z kom∆ular¨n¨zla tan¨∆t¨rd¨·¨n¨z
zaman, bu gençler sayesinde onlara da de·i∆ik ülkeler
hakk¨nda bilgi sahibi olmalar¨ anlam¨nda yard¨mc¨ olu
yor musunuz?

Eric: Bence de en çok orada etkisini gösteriyor, lise
ö·rencileriyle. Onlar s¨n¨flar¨n¨n bir parças¨ haline geli
yorlar. Okuldaki tüm ö·renciler onlar¨n kim oldu·unu
bilir. Ba∆ka bir ülkeden gelen biriyle tan¨∆mak istiyor
lar ve onlar hakk¨nda bir ∆eyler ö·renmek istiyorlar.
Rotary program¨n¨n en güzel yönü de, bu çocuklar¨n
geldi·i gibi, Amerikal¨ çocuklar¨ da çe∆itli ülkelere
göndermemiz. Amerika Birle∆ik Devletlerine gelen her
ö·renci kar∆¨l¨·¨nda bir Amerikal¨ ö·renci onlar¨n ülke
sine gidiyor. Kar∆¨l¨kl¨. 

Lela: San¨r¨m. Bence herkes bu ö·rencileri bizim
kadar seviyor. Burada bulunduklar¨ sürede deneyimle
ri hakk¨nda sürekli konu∆urlar. Burada insanlar hem
onlar¨ seviyorlar, hem de onlara yard¨mc¨ oluyorlar.
Okuldayken de di·er ö·renciler taraf¨ndan kabul edili
yorlar. Hemen uyum sa·l¨yorlar ortama.

Bu söyle∆ide yer alan görü∆ler her zaman A.B.D. hükümetinin görü∆
veya politikalar¨n¨ yans¨tmayabilir.



Çocuklar Cevap Veriyor
De·i∆im Program¨ Ö·rencileri Marcus’lar¨n Evindeki An¨lar¨n¨ Payla∆¨yorlar

Kristina Gembarskaya
Kristina, Rusya’n¨n Tyumen, Sibirya bölgesinden geldi. 2007 y¨l¨nda Rotary de·i∆im program¨ ö·rencisi olarak
Eric ve Lela Marcus ile kald¨ ve Beavercreek Lisesinde okudu. ≈imdi ise Rusya’ya dönmü∆, ileride tercüman
olmak ümidiyle bir yabanc¨ diller üniversitesinde okuyor.

A

merika’ya geldi·imde biraz korkmu∆tum ve ¿ngilizcem iyi de·ildi. Her∆ey çok yeni ve tuhaft¨. Marcus
ailesi bana Amerikan kültürünü ö·renme, farkl¨ insanlarla ileti∆im kurma gibi konularda çok yard¨mc¨
oldu. Kendi fikrimi ve Amerika’ya yönelik kendi bak¨∆ aç¨m¨ olu∆turmamda bana yard¨m ettiler.
Birlikte çok ilginç ∆eyler yapt¨k ve çok e·lendik. En güzel an¨lar¨m aras¨nda Amerikan futbol maçlar¨na,
basket ve beyzbol maçlar¨na gitmek; göl evinde hafta sonlar¨m¨z¨ geçirmek; bal¨k tutmak; Lela Marcus ile
resim yapmak var. Lela ile iki büyük resim yapt¨m ve bunlar¨ Rusya’ya, anneme gönderdim! Çok heyecan
vericiydi. Resim boyayabilece·imi hiç bilmiyordum. Benim için yeni bir ∆eydi. Onlar¨n tüm ailesi ile vakit


geçirmekten de çok zevk al¨yordum. Tatillerde, bayramlarda aile bir araya gelirdi, hep birlikte olurduk. Ben
de kendimi aileden biri gibi hissederdim ve bu harika bir duyguydu.

Javier Alfaro
Javier, Kosta Rika’n¨n Alajuela ilinin Grecia bölgesinden. Kendisi 1999 y¨l¨nda Rotary de·i∆im program¨ ö·renci
si olarak Marcus ailesi ile kald¨. ≈imdi 25 ya∆¨nda olan Javier, Proctor & Gamble ∆irketinde endüstri mühendisi
olarak çal¨∆¨yor ve ayn¨ zamanda finans ve ekonomi Mast¨r¨ yap¨yor.

H

at¨rlad¨·¨m en güzel anlardan biri...Arka bahçede gecenin geç bir saatinde tek ba∆¨ma futbol oynuyor
dum. Annem Lela yan¨ma geldi ve “O·lum, geç oldu, içeri girersen senin için daha iyi olur” dedi. ¿çeri
girdim. Biraz üzgün oldu·umu fark etti ve benimle konu∆maya ba∆lad¨. Evimi özlemi∆tim.
Ertesi gün çok güzel bir ∆ey oldu...asla unutmayaca·¨m bir ∆ey. Lela tüm aileye ö·le yeme·i haz¨rlad¨ ve
hepimize sofra kurdu. Bütün tabaklar beyazd¨, ama benim önüme k¨rm¨z¨ bir tabak koydu. Ne oldu·unu
anlayamad¨m ve o, “bugün sen özelsin” dedi. Tabaktaki yaz¨n¨n ayn¨s¨n¨ söyledi. A·lamak, ona sar¨lmak ve
öpmek geldi içimden ve ona te∆ekkür ettim. O andan itibaren, ili∆kimiz çok s¨k¨ oldu. Ben ona Anne derim,
o da bana o·lum der.

Hulda Liliana Villalobos Gilbert (Lili)
Lili, Meksika’n¨n Irapuato Guanajuato bölgesinden. 2003–2004 y¨llar¨nda Rotary de·i∆im program¨ ö·rencisi
olarak bir y¨l geçirdi. ≈imdi 21 ya∆¨nda ve üniversitede uluslararas¨ ticaret okuyor.

O

y¨l, hayat¨m¨n en güzel y¨l¨yd¨ diyebilirim. Çe∆itli ülkelerden, yeni kültürler
den, farkl¨ bak¨∆ aç¨lar¨ olan, çok çe∆itli hayat tarzlar¨ olan birçok insanla
tan¨∆ma f¨rsat¨m oldu. ¿nsan olarak çok geli∆tim; çok olgunla∆t¨m.
Amerika Birle∆ik Devletleri’ne gidece·imi ö·rendi·im zaman çok heyecanlan
d¨m, çünkü en büyük hayalim daima bir y¨l¨ de·i∆im program¨ ö·rencisi olarak
geçirmekti. Hem ülkenin özellikleri, hem de dili nedeniyle Amerika’ya gitmeyi
çok istiyordum. Bildi·iniz gibi ¿ngilizce, “ticari ve evrensel” dildir.
Çok mutluydum, ama öte yandan, neyle kar∆¨la∆aca·¨ma dair çok tedirgindim.
¿nsanlar¨n iyi olup olmayaca·¨n¨ bilmiyordum, eyaletin, ∆ehrin nas¨l olaca·¨ hak
k¨nda endi∆eliydim. Kafamda çok soru vard¨.
Oraya ilk gitti·inizde çok, çok zor. ¿lk iki-üç ay benim için zor geçti, çünkü
Foto·raf: Lili Villalobos Gilbert
her∆ey çok yeniydi. Yeni bir ya∆ant¨ya, yeni bir yere, yeni insanlara, yeme·e, prog
De·i∆im program¨ ö·rencisi Lili Villa ramlara al¨∆mam gerekiyordu. Ama sonunda al¨∆t¨m. Ba∆ard¨m ve bunu normal ve
lobos Gilbert, Amerika’n¨n Bat¨s¨n¨
s¨radan hayat¨m olarak ya∆amaya ba∆lad¨m.
gezerken, 2004.
Üçüncü ailem Marcus ailesiydi; çok iyi insanlard¨. Mutlu insanlard¨ san¨r¨m. Evsa
hibi ebeveyn olmaktan çok keyif al¨yorlard¨, çünkü san¨r¨m onlar da onlarla birlikte kalan farkl¨ ö·rencilerden
çok ∆ey ö·reniyorlard¨.
Lela ve Eric harikalar...Ne zaman ihtiyac¨m olsa onlarla konu∆abilirdim. Benim ba∆ka bir ülkeden gelen
bir ö·renci oldu·umu ve bu nedenle bazen ba∆ka türlü dü∆ündü·ümü biliyorlard¨. Marcus’lar beni gerçek
ten anlam¨∆lard¨ ve daima bize sayg¨ gösterdiler. Herkes bunu anlayamaz. De·i∆im program¨ ö·rencileri ola
rak her zaman ulusal ve bireysel kimliklerimizi muhafaza edece·iz, daima. Bu baz¨ evsahibi ebeveynler için
anla∆¨lmas¨ zor bir durum, ama Lela ve Eric bunu hep anlad¨.
“Küçük Eric”e gelince, ben oradayken san¨r¨m 13 ya∆lar¨ndayd¨ ve harika bir çocuktu; onunla çok e·len


dim. Bazen birlikte yerdik veya birlikte oynard¨k ve ben bunu asla unutmad¨m. Onunla çok güzel zaman
geçirdim ve onunla halen ¿nternet üzerinden ileti∆imimiz devam ediyor.
Yurtd¨∆¨nda geçirdi·im y¨lda en çok sevdi·im ∆ey di·er de·i∆im program¨ ö·rencileriyle gezilere gitmekti.
Onlarla çok iyi ili∆kiler kurdum ve halen birço·u ile görü∆üyorum. Onlar¨ hep çok iyi arkada∆ olarak an¨ms¨
yorum ve hedefim onlarla sonsuza dek ileti∆imimizin devam etmesidir.
Birey olarak çok geli∆tim. Ailemden ayr¨ kalmak büyük bir zorluktu ve ba·¨ms¨zl¨·a do·ru at¨lan muaz
zam bir ad¨md¨. Ba∆ka ülkelerden insanlar ile arkada∆l¨k etmek daha küresel bir insan olabilmemi sa·lad¨ ve
∆imdi dünya’ya daha geni∆ gözlerle bakabiliyorum. Kendimi farkl¨ bir insan olarak, daha olgun bir insan ve
farkl¨ bak¨∆ aç¨lar¨ olan bir insan olarak görüyorum. Bu bana çok yard¨mc¨ oldu ve bunu hep en iyi deneyim
lerimden biri olarak an¨ms¨yorum.
O y¨l, o anda ya∆ad¨·¨m¨z her∆eyi anlatabilmek için bir deyim geli∆tirdik: “Dünya, sizin alg¨lad¨·¨n¨z kadar
büyüktür.”

Julieta Mezzano
Juli, 20 ya∆¨nda. Arjantin, Cordoba’l¨. 2005 y¨l¨nda Rotary gençlik de·i∆im program¨na kat¨ld¨ ve ∆u anda besin
ve g¨da teknolojisi okuyor.

O

hio’da yakla∆¨k bir y¨l geçirdim, ama dört ayr¨ aile ile kald¨m, çünkü Ro
tary’nin kurallar¨na göre üç-dört ayda bir aile de·i∆tirmemiz gerekiyor.
Her evde ya∆amak harikayd¨, çünkü ister inan¨n, ister inanmay¨n, her biri
birer küçük de·i∆im program¨ gibiydi. Her aile o kadar farkl¨yd¨ ki, hep farkl¨
yerlerde oldu·unu hissederdin!
Marcus’larda yaz boyu kald¨m. Orada harika vakit geçirdim! Çok e·lenceli
bir aile ve sizi kendi evinizdeymi∆siniz gibi hissettiriyorlar. ¿lk gün bana, “Mi
casa es su casa” [benim evim, senin evindir] dediler ve onlarla kald¨·¨m süre
boyunca hakikaten öyleydi. Ne zaman istersen bilgisayar¨ kulland¨r¨yorlard¨, ne
istersen yiyebiliyordun, ö·leye kadar uyuyabiliyordun! Haha (ancak yaz oldu·u
Foto·raf: Julieta Mezzano
için böyleydi, aksi halde güne∆ do·arken beni uyand¨r¨p okula gönderirlerdi!!!)
De·i∆im program¨ ö·rencisi Julieta
Evsahibi erkek karde∆im, “Küçük Eric” bana hep ¿ngilizcemle yard¨mc¨ olurdu
Mezzano (sa·da), Ohio’da Noel
ve
be
nim küçük dostumdu.
s¨ras¨nda, Lela Marcus ile birlikte.
Hafta sonlar¨ hep Indian Gölü’ne giderdik ve orada “Küçük ve Büyük Eric” ile
film seyrederdik, masa oyunlar¨ oynard¨k, kâ·¨t oynard¨k, havuzda yüzerdik, McDonalds’a tekne ile giderdik!
Hafta içi zaman¨m¨n ço·unu Lela, Anne, ile geçirirdim. Çok iyi bir dert orta·¨ ve çok iyi bir dan¨∆mand¨.
Çok yarat¨c¨ ve yetenekli olmas¨ nedeniyle onunla birlikte resim yapt¨k, kolyeler ve küpeler gibi tak¨lar yap
t¨k. Bunlardan baz¨lar¨n¨ halen sakl¨yorum ve onu an¨yorum. Ço·u zaman ∆akala∆¨rd¨ benimle ve beni hiç
yaln¨z b¨rakmad¨.
De·i∆im program¨ ö·rencisi olmak ola·anüstü güzel bir deneyim. Bence herkes olmal¨. Sizin de akl¨n¨z¨
farkl¨ kültürlere, farkl¨ dü∆ünce tarzlar¨na aç¨yor bu tecrübe ve sadece farkl¨ olduklar¨ için yanl¨∆ olmad¨kla
r¨n¨ ö·retiyor size.
O anlar¨, ziyaret etti·im yerleri ve tan¨d¨·¨m insanlar¨ asla unutmam. Ailenden uzakta bir y¨l geçirmek
uzun gelebilir, ama ∆unu söyleyebilirim, çok h¨zl¨ geçiyor. 
Bu söyle∆ide yer alan görü∆ler her zaman A.B.D. hükümetinin görü∆ veya politikalar¨n¨ yans¨tmayabilir.
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Hayat Tecrübelerini Payla∆mak
Roma Konukseverli·i
Justin Britt-Gibson
Genç bir Amerikal¨ Roma’da ö·rendi·i bir ritme göre
hayat¨n¨n temposunu ayarlamak istiyor.
25 ya∆¨nda olan Justin Britt-Gibson, 2004 y¨l¨n¨n ilk
sömestrini Temple Üniversitesi’nin Roma yerle∆kesin
de geçirdi. ¿talyan sinemas¨ ve yarat¨c¨ metin yazarl¨·¨
okudu. Ayn¨ y¨l film ve ileti∆im diplomas¨ ile mezun
oldu. ≈u anda Los Angeles’te ya∆¨yor ve senaryo yazar¨
olmak için çabal¨yor.

R

oma’ya indi·imde 2004 y¨l¨, Ocak ay¨n¨n ortas¨yd¨.
K¨∆ çoktan ba∆lam¨∆t¨ ve adeta sonsuzlu·a dek
süren so·uk bir ya·mur sokaklar¨ ¨slat¨yordu. Yurtd¨∆¨
na ilk ç¨k¨∆¨md¨ ve lisan¨n neredeyse tek bir kelimesini
dahi bilmiyordum.
≈ehre girdi·im anda birçok levha, reklâm panosu
ve pankart görmek, bana dil probleminin a∆¨lmas¨
Foto·raf: Justin Britt-Gibson gereken çok büyük bir engel oldu·unun habercisiydi.
¿lk günümde ve sonraki günlerde kayboldu·umu ve
Justin Britt-Gibson, Los Angeles California’da. 2007
¿ngilizce konu∆arak, ahmakça ¿talyanlar’a yol sordu
·umu, veya yerel kafede yemek sipari∆i verdi·imi, bunu yaparken de bildi·im az miktardaki ¿talyancay¨ da
mahvetti·imi hat¨rl¨yorum. Döviz kurunu nas¨l unutabilirim ki – o yüce Euro’nun Amerikan dolar¨ kar∆¨s¨nda
ki üstünlü·ü sayesinde kredi kart¨m¨n nas¨l tükendi·ini.
Ondan sonra kahve meselesi vard¨.
Starbucks’ta sat¨lan o dev kahvelerin ba·¨ml¨s¨ olan bir gözü kara Amerikal¨ için, espressoya al¨∆mak
biraz zaman ald¨. ¿çlerinde az¨c¨k bir miktar kafein bar¨nd¨ran o ufac¨k fincanlar¨n içine bakarken, “kalan¨
nerede?” diye dü∆ünürdüm kendi kendime bazen. Son olarak da kahvalt¨ vard¨: kruasanlar, tatl¨ açmalar, do
natlar ve bir sürü kuru pasta çe∆idi. Yumurta, krep, past¨rma ve tostum olmadan aylarca nas¨l ya∆ayacakt¨m?
Neredeyse belki de yurtd¨∆¨nda ya∆aman¨n bana göre olmad¨·¨n¨ ve belki üniversitenin son sömestrini daha
a∆ina oldu·um bir ortamda geçirmemin benim için daha iyi olaca·¨n¨ dü∆ünmeye ba∆lam¨∆t¨m. Tam da o s¨
rada mucizevi bir olay ya∆ad¨m...d¨∆lanma korkusu ve hasretlik duygular¨m¨ tek ba∆¨na yenen bir olay.
Arkada∆ edindim.
Piazza del Popolo’daki [Halk Meydan¨] insan trafi·ine di·er de·i∆im ö·rencileriyle birlikte cesurca kat¨
larak, küçük bir yeralt¨ bar bulduk. Bar¨n d¨∆ duvar¨ndaki küçük yaz¨ tahtas¨nda ucuz içkilerin oldu·u ilan
ediliyordu, dolay¨s¨ ile seçim yapmakta çok zorlanmad¨k. Orada masam¨z¨n kar∆¨s¨nda oturan ve bizimle
ileti∆im kurmay¨ bekleyen, yak¨nda en iyi dostlar¨m¨z olacak olan Fabrizio, Federico, Antonello ve Flavia ile
tan¨∆t¨k. Fabrizio cesur bir biçimde taburesini bizim masaya sürükledi, kendisini tan¨tt¨ ve bize nereli oldu
·umuzu sordu. Dakikalar içinde Fabrizio’nun di·er arkada∆lar¨ da topland¨. Bar¨n kapan¨∆ saatine kadar
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kültürlerimizi kar∆¨la∆t¨rarak, farklar¨ ve engin benzerliklerimizi ö·renerek sohbet ettik. Bar yöneticileri bizi
kovunca da, sokaklara döküldük.
Geç saat’te yapaca·¨m¨z k¨sa gezi, birden bire gece boyu sü ¿s
panyol Merdivenleri’nden yukar¨
ren bir Roma turuna dönü∆tü. En sevdi·im filmlerden biri olan
ç¨k¨p, bütün ∆ehrin harika manzaras¨n¨
La Dolce Vita’da yer alan ve tan¨nan bir yap¨ olan Trevi çe∆me
seyrettik. Muhte∆em merdivenlerin tepe
sini ziyaret ettik. Gecenin geç saatlerinde Piazza Navona’dan
geçerken sokak ressamlar¨ ve esnaf¨n hareketlili·ini görünce
sinden güne∆in do·u∆unu izlerken, bu
∆a∆k¨na döndüm. Vatikan ≈ehri’nin duvarlar¨ boyunca yürüdük,
yeni deneyim hakk¨nda içimdeki kayg¨
ve arabalar¨n¨n içinde huzur içinde uyuklayan güvenlik görevlile
kular ve s¨k¨nt¨lar silindi.
rini yuhalad¨k. Son olarak da ¿spanyol Merdivenleri’nden yukar¨ lar, kor
ç¨k¨p, bütün ∆ehrin harika manzaras¨n¨ seyrettik. Muhte∆em mer
divenlerin tepesinden güne∆in do·u∆unu izlerken, bu yeni deneyim hakk¨nda içimdeki kayg¨lar, korkular ve
s¨k¨nt¨lar silindi. Birdenbire kendimi yeni ortam¨mda evimde gibi hissettim, ve yeni Romal¨ “karde∆lerim”le
bütün gece sürecek olan maceralar için heyecan duydum.
Sömestrin ilerleyen günlerinde, Fabrizio ve ekibi bize Roma’n¨n gerçek yüzünü gösterdiler. Hiç bir harita
veya seyahat kitab¨ bize ∆ehir içindeki sakl¨ gece e·lence mekânlar¨n¨ gösteren yerli k¨lavuzlar¨m¨z ile kar∆¨
la∆t¨r¨lamazd¨. Nargile barlar¨, diskolar, barlar, kafeler – hepsine gittik. Ke∆fettikçe arkada∆ edindim. Hatta,
gece ç¨k¨∆lar¨m o kadar ola·anla∆t¨ ki, derslerime olan ilgim azald¨. Ancak üniversite kap¨lar¨n¨n d¨∆¨ndaki
gerçek ¿talya bana seslenirken, derslerime nas¨l yo·unla∆abilirdim ki?
Çok k¨sa bir sürede Sonsuz ≈ehir’deki ya∆ant¨ya al¨∆t¨m. Yeni bir ev bulmu∆ gibi hissettim kendimi. Haya
t¨n¨z¨n en güzel anlar¨n¨ ya∆ad¨·¨n¨z¨n fark¨na varman¨n nas¨l bir duygu oldu·unu tasavvur edin. Roma’daki
deneyimimin güzelli·ini a∆acak bir dönem daha ya∆amad¨m henüz.
Yerel halktan biri oldum. Turistlere yol gösterip onlarla ¿talyanca konu∆uyordum. Yerli dostlar¨mla her
gün etkile∆im içinde olmam¨z sayesinde, dili daha ak¨c¨ ve s¨kça kullan¨yordum. Tan¨∆t¨·¨m insanlar benim
gayri resmi ¿talyanca ö·retmenlerim oldu. Büyük s¨navlardan önceki geceleri, beni temel bilgiler hakk¨nda
küçük deneme s¨navlar¨na sokan, ve dillerini daha iyi anlayabilmem için bana tüyolar veren Fabrizio ve Fe
derico ile geçirirdim.
Son hafta geldi çatt¨. Son s¨navlar ve etütlerimi tamamlam¨∆ olmamdan dolay¨ son be∆ kasvetli günümü
Roma’ya ve sömestr boyunca edindi·im arkada∆lara veda ederek geçirdim. Onlar¨n dostlu·u olmasayd¨,
yurtd¨∆¨ndaki hayat¨m¨n kültürel anlamda bu kadar zengin, ve son derece tatmin edici bir deneyim olmas¨
mümkün olmazd¨.
Roma’daki tecrübelerim, ∆ehrin rahat ve yumu∆ak ritmi ile sard¨ beni. ¿talyanlar, aile ve dostlar¨na önce
lik tan¨malar¨ ile birlikte, i∆ hayatlar¨n¨ ba·l¨l¨kla ve idare edilebilir bir ∆ekilde sürdürüyorlar. Elbette ¿talyan
dostlar¨m¨n i∆leri vard¨, ancak Amerika’da birçok insan¨n yapt¨·¨ gibi çal¨∆ma sürecinde kendilerini tüket
miyorlar. Üç y¨l sonra, Amerika’da bulundu·um yerden iki kültür aras¨ndaki çatalla∆may¨ dengelemek için
halen mücadele ediyorum – i∆ günü, anavatan¨mdaki kariyer tak¨nt¨lar¨ ve Roma’n¨n daha ferah temposu.
Yurtd¨∆¨nda geçirdi·im sömestrin üç y¨l sonras¨nda, Roma dü∆üncelerimde saplan¨p kalm¨∆. ¿talya’n¨n
ba∆kentinin cazibesine kap¨l¨p, 2004’te b¨rakt¨·¨m hayata yeniden dönmek için her∆eyi b¨rak¨p oraya kaçma
dü∆üncesinin beni sarmad¨·¨ bir gün bile olmuyor. Bugüne dek sürdürmü∆ oldu·um de·erli dostluklar saye
sinde, dönecek olursam benim için bir – iki kanepenin haz¨r olaca·¨n¨ biliyorum.
Ayn¨ ∆ekilde, ben de Roma’l¨ arkada∆lar¨m¨ Birle∆ik Devletler’de a·¨rlamay¨ umuyorum. 
Bu söyle∆ide yer alan görü∆ler her zaman A.B.D. hükümetinin görü∆ veya politikalar¨n¨ yans¨tmayabilir.
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Hayat De·i∆tiren bir Deneyim
Fariz ¿smailzade
En basit görevler sayesinde önemli hayat tecrübeleri edinilebilir. Bu, de·i∆im program¨ kapsam¨nda ö·renci  la
rak Amerika Birle∆ik Devletleri’ne gitmi∆ olan Azerbaycanl¨ Fariz ¿smailzade’nin yorumu. Fariz hem lise hem
de üniversite y¨llar¨nda de·i∆im program¨ ö·rencisi olarak Amerika’da bulundu. Azerbaycan’a dönerek Bakü,
Western Üniversitesi’nden mezun oldu ve demokrasi aktivisti olarak çal¨∆maya ba∆lad¨. ≈u anda kendisi  Azer
baycan D¨∆i∆leri Bakanl¨·¨n¨n diplomatik akademisinde e·itim programlar¨ müdürü olarak çal¨∆¨yor. Ayn¨ zaman
da kendisi gibi Amerika’da e·itim alm¨∆ olan Azerilerden olu∆an Azerbaycan Mezunlar Derne·ini yönetiyor.

1995

y¨l¨nda Amerika Birle∆ik Devletleri D¨∆i∆le
ri Bakanl¨·¨n¨n sponsorlu·unu yapt¨·¨
Gelece·in Liderleri De·i∆im Program¨na kabul edildi
·imde 16 ya∆¨mdayd¨m. O dönemde Amerikal¨lar ve
Amerika’da ya∆am hakk¨nda çok önyarg¨l¨ oldu·umu
an¨ms¨yorum. Ülkemin güneyinde, k¨rsal bir bölge olan
Lankaran kasabas¨nda yeti∆mi∆ olmam ve ülkemin dün
ya’ya aç¨lmaya ba∆lamas¨n¨n üzerinden sadece dört y¨l¨n
geçmi∆ olmas¨ nedeniyle, dünya görü∆üm s¨n¨rl¨yd¨.
Hem annem-babam, hem de ben, Amerikal¨ evsahi
bi ailem ile kalmam konusunda endi∆eliydik. Kayg¨lar¨
m¨za ra·men bu f¨rsat beni heyecanland¨r¨yordu.
Yolculu·um ba∆lamak üzereyken havaliman¨nda
o gün, kendim için yeni bir dünya’n¨n aç¨lmak üzere
oldu·unu dü∆ündüm. Yeni Amerikan tarz¨ bir t-∆ort
ve kot pantolon, ayaklar¨ma da spor ayakkab¨lar¨m¨
Foto·raf: Fariz ¿smailzade
giymi∆tim. Amerikal¨ ya∆¨tlar¨ma benzeme çabalar¨m
Fariz ¿smailzade, Londra’da 2007 y¨l¨nda John Smith Memorial Trust Fel
ba∆lam¨∆t¨ bile. Ayn¨ de·i∆im program¨na kat¨lacak
lowship in Democracy and Governance program¨na kat¨l¨m¨ s¨ras¨nda bir
olan k¨rk be∆ Azeri genci de benimle ayn¨ uçaktayd¨. grup ö·renci ile konu∆urken
Gidece·imiz eyaletlerden bahsederken, birbirimizi
evsahibi ailelerimizin özelliklerini anlatarak etkilemeye çal¨∆t¨k. Aram¨zda bir arkada∆ evsahibi babas¨n¨n
bankac¨ oldu·unu söyledi. Herkes, “vay” diye tepki gösterdi. Bir di·eri ise ailesinin Hawaii’de ya∆ad¨·¨n¨ söy
ledi. Vay. Benim evsahibi ailem Oregon eyaletinin k¨rsal bir bölgesinde ya∆amaktayd¨, ve eyaletin nas¨l bir
yer oldu·unu bilmedi·im için fazla hava atacak bir durumum yoktu.
Oregon’a geldi·imde evsahibi ailem beni ellerinde Azeri dilinde yaz¨lm¨∆ bir pankart ile kar∆¨lad¨. Evsahi
bi babama pankart¨ nereden buldu·unu sordu·umda ise, “¿nternet” diye yan¨tlad¨. Bu benim ¿nternetin gücü
ile ilk kar∆¨la∆mam oldu. Tabii henüz ya∆am¨m¨n o andan sonras¨n¨n bu muhte∆em icada bu kadar ba·l¨ ola
bilece·ini bilmiyordum.
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Eve giderken yolun üzerindeki McDonalds’da durup birer milkshake almaya karar verdik. Evsahibi er
kek karde∆lerim derhal daha büyü·ünü almak için aralar¨nda tart¨∆maya ba∆lad¨lar. Benim aç¨mdan, önyar
g¨lar¨mdan kurtulma sürecinin ba∆lang¨c¨yd¨ bu. Amerikal¨lar¨n da ayn¨ Azeriler gibi olduklar¨n¨ fark ettim
– günlük arzular¨, sorunlar¨, huylar¨ ve davran¨∆ biçimleri olan normal insanlar.
Bu yeni ve yabanc¨ yerdeki ilk tam günümde bula∆¨k y¨kamay¨ ö·rendim. Evsahibi annem, t¨pk¨ evsa
hibi karde∆lerimden de istedi·i gibi, haftan¨n iki günü ev i∆lerinden sorumlu olmam¨ istedi. Azerbaycan’da
sadece bayanlar bula∆¨k y¨kar ve benim için bu görev utand¨r¨c¨yd¨.Bunu hiç yapmam¨∆t¨m. Ama evsahibi an
nem “üç o·lunun” aras¨nda ayr¨m yapmayaca·¨n¨ çok net bir biçimde ifade etti. O listeye beni de dahil etti·i
için çok gurur duydum ve görevimde ba∆ar¨l¨ olmay¨ istedim. Daha sonralar¨ da evsahibi annem ile birlikte
mutfakta çal¨∆¨p salata haz¨rl¨·¨n¨ yaparken ço·u zaman ülkem
hakk¨nda konu∆urduk.
S¨n¨f gezisi için para toplama ekibiErtesi hafta çama∆¨r makinesinde çama∆¨r y¨kamay¨ ve ku
nin bir parças¨ oldum ve ö·renciler
rutma makinesinde onlar¨ kurutmay¨ ö·rendim. Sonra büyük
süpermarkette al¨∆veri∆ yapmay¨, mektup yaz¨p postaneye
beni kar∆¨lay¨p, amac¨m¨z¨ gerçek
götürmeyi, ayl¨k bütçemi düzenlemeyi, program¨m¨ organize
le∆tirmemizin yollar¨n¨ gösterdiler
etmeyi, derslere yaz¨lmay¨ ö·rendim. Bu liste uzad¨kça uzar.
bana. Genç bir Azeri için büyük bir
Sonuç olarak kendime güvendim, ba·¨ms¨z oldum, olgun ve
düzenli bir insan oldum. Azerbaycan gibi geleneksel toplum
sorumluluk duygusuydu, ama ayn¨
larda çocuklar bu yetenekleri çok nadiren ö·reniyorlar ve orta za
manda da e·lenceliydi.
ya∆lara kadar anne ve babalar¨na ba·l¨ kal¨yorlar bu anlamda.
Kendime olan güvenim ve bu yeteneklerim bana bugün
lerimde de yard¨mc¨ olmaya devam ediyor. Döndü·ümden beri ailemden bir kuru∆ para almad¨m ve kendi
imkânlar¨mla üniversite ve lisansüstü e·itimimi tamamlad¨m.
Amerika Birle∆ik Devletleri’ndeyken sivil aktivist olmay¨ da ö·rendim. Azerbaycan’da, her∆eyin devlete
ba·l¨ oldu·u bir yerde vatanda∆lar¨n ve gençlerin kendi toplumlar¨nda de·i∆im yaratabilmeleri için çok nadi
ren f¨rsat bulunuyor. Oregon’da ö·rencilerin nas¨l proje planlad¨klar¨n¨, para toplad¨klar¨n¨, spor faaliyetleri
düzenlediklerini, topluma yard¨m ettiklerini, s¨n¨f gezileri düzenlediklerini ve yeni fikirler üretmek için beyin
f¨rt¨nas¨ yapt¨klar¨n¨ gördüm. S¨n¨f gezisi için para toplama ekibinin bir parças¨ oldum ve ekibin di·er üyeleri
beni hemen aralar¨na kabul ederek amac¨m¨z¨ gerçekle∆tirmemizin yollar¨n¨ gösterdiler. Genç bir Azeri için
büyük bir sorumluluk duygusuydu, ama ayn¨ zamanda da e·lenceliydi. Araba y¨kamak, maçlarda ufak tefek
yiyecekler satmak, lise bültenini tasarlamak, foto·raf çekmek, söyle∆i yapmak, geziyi planlamak...bu görev
ler beni ∆ekillendirdi ve yarat¨c¨l¨k, sorumluluk ve ekip çal¨∆mas¨ yeteneklerini edinmemi sa·lad¨.
Döndü·ümden beri sivil aktivistlik hayat¨m¨n ayr¨lmaz bir parças¨ olmu∆tur. Üniversite bülteninin editör
lü·ünü yapmak, tart¨∆ma kulüplerinin organizasyonlar¨n¨ üstlenmek, demokrasi sözcüsü olarak çal¨∆mak,
serbest yazarl¨k yapmak, veya Azerbaycan’daki en büyük ve en ba∆ar¨l¨ mezunlar derne·ini (www.aaa.org.
az) kurmu∆ olmak, bu gerçe·i yans¨t¨yor.
Amerika’ya ikinci de·i∆im program¨ kapsam¨nda gidi∆im, A.B.D. siyasi sistemi ve siyasete kat¨l¨m yollar¨
hakk¨nda daha fazla bilgi sahibi olmam¨ sa·lad¨. Connecticut eyaletindeki Wesleyen Üniversitesi’nde ö·ren
ciydim. Okulun Washington ve New York’a yak¨nl¨·¨ yerel ve uluslararas¨ siyasete ilgi duymama neden oldu.
Ülkemdeki boru hatt¨ projesine destek için Ba∆kan Clinton ve D¨∆i∆leri Bakan¨ Madeleine Albright’a yazd¨·¨m
ilk mektubu hat¨rl¨yorum. Washington’da Temsilciler Meclisi’nin Connecticut üyelerinden birine Azerbaycan
ve Ermenistan aras¨ndaki bar¨∆ sürecini desteklemesini istemek için bir mektup yazd¨m. Temsilciler Meclisi
üyesi Sam Gejdenson’un cevap yazmas¨n¨n da beni ne kadar çok heyecanland¨rd¨·¨n¨ an¨ms¨yorum.
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Üniversite de·i∆im program¨ y¨l¨m¨n sonunda siyasi hareketlili·in, tart¨∆malar¨n, lobicilerin ve siyasetçile
rin yuvas¨ olan Washington D.C.’de staj yapmaya karar verdim. Stratejik ve Uluslararas¨ Ara∆t¨rmalar Merke
zinde yapt¨·¨m staj, bana Amerika’daki siyasi kurulu∆lar¨n kar∆¨s¨nda daha ak¨ll¨ ve pratik bir biçimde bir
davay¨ savunman¨n yollar¨n¨ ö·retti.
O y¨lda edindi·im tecrübeler bana ∆u anda bile yard¨mc¨ oluyor. 2007 y¨l¨n¨n ba∆lar¨nda Azerbaycan
D¨∆i∆leri Bakanl¨·¨ndan yeni diplomatlar¨n e·itim programlar¨n¨n ba∆¨na geçme teklifi geldi. Bu teklif, Amerika
Birle∆ik Devletleri’ndeki Büyükelçili·imizle staj dönemimde kurmu∆ oldu·um ili∆ki sonucunda bana yap¨ld¨.
Bugün sivil toplum çal¨∆malar¨m ve e·itim projelerim sayesinde modern, ba·¨ms¨z Azerbaycan’¨ ∆ekillen
dirmek ve geli∆tirmek için çal¨∆¨yorum. Amerika’daki de·i∆im programlar¨ y¨llar¨nda ald¨·¨m dersler halen be
nimledir – hayatta daima sorunlar vard¨r ve bu sorunlara daima çözümler vard¨r. F¨rsatlar s¨n¨rs¨zd¨r ve insan
daima yeni f¨rsatlar¨ ve hedefleri kovalamal¨d¨r. Hayat bo∆ yere harcanmayacak kadar k¨sad¨r. 
Bu makalede yer alan görü∆ler her zaman A.B.D. hükümetinin görü∆ veya politikalar¨n¨ yans¨tmayabilir.

FLEX ve Yes
Sovyetler Birli·inin birçok ba·¨ms¨z ulusa da·¨lmas¨n¨n ard¨ndan, A.B.D. hükümeti o ülkelerden bir kaç
lise ö·rencisinin e·itim almak için Amerika Birle∆ik Devletleri’ne gelmesinin iyi bir fikir olaca·¨n¨ dü∆ün
dü. Böylece FLEX (Future Leaders Exchange/Gelece·in Liderleri De·i∆im Program¨) do·du. Bu program
1990l¨ y¨llar¨n ba∆lar¨ndan bu yana 15.000den fazla ö·renciye evsahipli·i yapm¨∆t¨r.
Program¨n ana fikri bir kaç parlak ve zeki genç insana AB.D.’de e·itim f¨rsat¨ verip, onlar¨n hayata,
topluma ve kendi geleceklerine dair bak¨∆ aç¨lar¨n¨ tazelemek. Ayn¨ zamanda FLEX de·i∆ik ülkelerden
gelen gençlere s¨radan Amerikan vatanda∆lar¨n¨n sivil faaliyetlere nas¨l kat¨ld¨klar¨n¨, sosyal sorunlara nas¨l
çözüm ürettiklerini, ve kendi toplum ya∆ant¨lar¨n¨ iyile∆tirmenin yollar¨n¨ göstermeye çabal¨yor.
Ö·renciler Amerika’dan ayr¨l¨p ülkelerine döndükleri zaman ya∆am¨∆ olduklar¨ deneyimin onlara kendi
∆ehirlerinde bir ∆eylerin iyile∆mesi u·runa ad¨m atmalar¨ için gereken ilham¨n sa·lanm¨∆ oldu·u umuluyor.
FLEX program¨na kat¨lan ülkeler aras¨nda Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Gürcistan, Kazakistan,
K¨rg¨zistan, Moldova, Rusya, Tacikistan, Türkmenistan ve Ukrayna bulunuyor.
FLEX ba∆vuru süreci ile ilgili ayr¨nt¨l¨ bilgilere http://exchanges.state.gov/education/citizens/students/
eurasia/flex/gallery.htm adresinden eri∆ilebilir.
Gençlik De·i∆im ve Ara∆t¨rma Program¨ (YES/Youth Exchange and Study) ise FLEX’e benzer ve Ame
rikal¨lar ile ço·unlu·u Müslüman nüfusu olan ülkelerden gelen insanlar aras¨nda kar∆¨l¨kl¨ bir anlay¨∆ in∆a
etme vizyonu ile Ekim 2002’de olu∆turulmu∆ bir programd¨r. Lise ö·rencileri bir y¨l kadar bir süreyi Ameri
ka Birle∆ik Devletlerinde geçiriyorlar; evsahibi aileler ile ya∆¨yorlar, okula gidiyorlar, Amerikan toplumu ve
de·erleri hakk¨nda bilgi ediniyorlar, liderlik nitelikleri kazan¨yorlar, ve kendi ülke ve kültürleri hakk¨nda
Amerikal¨lar¨n e·itilmelerine yard¨mc¨ oluyorlar. Ülkelerine döndükleri zaman ö·renciler liderlik yetenekle
rini uluslar¨ndaki hizmet projelerinde uyguluyorlar.
2009–2010 e·itim y¨l¨nda 1.000 ö·renci hedefleyen program her y¨l istikrarl¨ bir biçimde büyürken, ∆u
anda YES program¨na kat¨lan ö·renciler Bat¨ Afrika’dan Güneydo·u Asya’ya uzanan bir yelpazeden 30’u
a∆k¨n ülkeden geliyor.
YES program¨ ile ilgili ayr¨nt¨l¨ bilgilere http://exchanges.state.gov/educatino/citizens/students/pr ograms/
yes.htm adresinden eri∆ilebilir.
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Fark Yaratmak
Alexandra M. Abboud
Üç genç insan yeti∆kinlik ça·¨na, geli∆mekte olan ülkelerin ∆artlar¨n¨ iyile∆tirmek amac¨ ile giriyor.

Foto·raf: Margaret W. Nea / Bread for the World
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dealist.org ¿nternet sitesinde 180 küsür ülkeden 57.000den fazla sivil top
lum kurulu∆u kay¨tl¨d¨r. Site, sosyal, filantropik ve insani faaliyetler alan
lar¨nda çal¨∆makta olan sivil toplum kurulu∆lar¨ ile bu kurulu∆larda kariyer
yapmay¨ veya gönüllü olarak çal¨∆may¨ isteyenler için bir bulu∆ma noktas¨
sunuyor. ¿nternet sitesine göre, Idealist.org, “insanlar¨, fikirleri ve kaynaklar¨
mümkün olan her anlamda birle∆tirerek toplumlar¨n¨ ve dünyay¨ de·i∆tirmek”
isteyen üniversite ö·rencilerinin, mezunlar¨n ve di·er insanlar¨n ilgisini çeken,
Amerika’da ve yurtd¨∆¨nda bulunan sivil toplum kurulu∆lar¨na ¨∆¨k tutuyor. Bu
alanda i∆e giren insanlar taraf¨ndan kurulan ba·lant¨lar, ço·u zaman dünyan¨n
her yerinde mü∆terek bir amaca yönelik çal¨∆an heyecanl¨ ve idealist insanla
r¨n aras¨nda bir kültürel de·i∆im ile sonuçlan¨yor.
D¨∆i∆leri Bakanl¨·¨’nda yazar ve editör olarak çal¨∆an Alexandra M. Abboud,
Amerika Birle∆ik Devletlerinde önem verdikleri davalar u·runa çal¨∆makta
olan üç genç ile söyle∆i yapt¨. A∆a·¨da onlar¨n öyküleri var.

Diana Smith: Temel ¿nsan Onuru
Diana, merkezi Amerika’da olan Bread for the World (Dünya ¿çin Ekmek)
isimli sivil toplum kurulu∆unda politika de·i∆iklikleri ile Amerika ve yurtd¨∆¨n
Burkina Faso’da bir anne Dünya ¿çin Ekmek
program¨n¨n deste·i ile çocu·unu besliyor.
da açl¨·¨n ve sefaletin kökündeki nedenlerini ele alan çal¨∆malar yapan bir
uluslararas¨ politika stajyeri. Antropoloji okudu·u ve ¿llinois eyaletinde bulu
nan Wheaton College’den 2006 y¨l¨nda mezun oldu. Diana 23 ya∆¨nda.
Dünya Sa·l¨k Örgütünde Sudan, Çad ve Banglade∆’te y¨llarca çal¨∆m¨∆ olan erkek karde∆imden ald¨·¨m ilham
sayesinde uluslararas¨ kalk¨nma daima ilgi konusu olmu∆tur benim için. Daha do·rusu, benim ilgi duydu·um
konu açl¨·a son vermektir.
15 ya∆¨mdayken yetersiz beslenme konusunda bir ara∆t¨rma yazd¨m. Bununla birlikte açl¨·¨n insanlar¨ sosyal
ve psikolojik anlamda nas¨l etkileyebilece·i hakk¨ndaki dü∆üncelerimi içeren ∆iirler yazd¨m. Wheaton College’da
ö·renciyken, Gana’da Liberyal¨ mülteciler ile bir arada alt¨ ay geçirdi·im bir programa kat¨ld¨m. Her ay günlük ye
mek istihkak¨n¨ da·¨tma f¨rsat¨m oldu – iyotlu tuz, m¨s¨r-soya kar¨∆¨m¨, ya·, kurutulmu∆ bezelye ve m¨s¨r. Üniversi
te’den mezun olduktan sonra program müdürü Bread for the World (Dünya ¿çin Ekmek) kurulu∆undaki stajyerlik
pozisyonuna ba∆vurmam¨ ve Gana, Banglade∆, M¨s¨r ve di·er ülkelerde tan¨m¨∆ oldu·um insanlar ad¨na politika
de·i∆iklikleri savunuculu·unun nas¨l yap¨ld¨·¨n¨ ö·renmemi önerdi.
Öncelikli ilgi alan¨m insanlard¨r, onlar¨n temel insan onurlar¨ ve güzellikleri. Hayat¨ nas¨l geli∆tirdikleri ve ya∆a
d¨klar¨, hangi zorluklarla kar∆¨la∆t¨klar¨ ve bunlarla nas¨l ba∆a ç¨kt¨klar¨ ilgilendiriyor beni. Dünya ¿çin Ekmek kuru
lu∆una bir ö·renci olarak geldim. A.B.D. hükümetinin yabanc¨ ülkelere yard¨m kararlar¨n¨ nas¨l ald¨·¨n¨ ö·renmek
istedim. Çal¨∆t¨·¨m yerlerde birçok kalk¨nma projesi gördüm, ama bunlar¨n nakdi kaynaklar¨n¨n nereden geldi·ini
hiç anlamam¨∆t¨m. Dünya ¿çin Ekmek kurulu∆unda yapt¨·¨m staj, A.B.D. aç¨s¨ndan siyasi ve bütçe dinamiklerini
daha iyi anlamam¨ sa·l¨yor.
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Dünyada fark yaratmak için yapabilecekleri ∆eyler hakk¨nda Amerikal¨larda bilinç yaratmaktan mutluluk
duyuyorum. Banglade∆’te bir yaz boyunca seks i∆çileri ile birlikte çal¨∆t¨m. Ayr¨l¨rken, benimle ayn¨ i∆i yapan
Banglade∆li bir meslekta∆¨m bana “Evine döndü·ünde söylemelisin onlara! Neler gördü·ünü ve nas¨l ya∆ad¨·¨m¨z¨
anlatmal¨s¨n. Do·rular¨ söylersen, onlar seni dinlerler” dedi. Bu da Dünya ¿çin Ekmek kurulu∆unda çok s¨kça
kar∆¨la∆t¨·¨m bir ∆ey. Birçok Amerikal¨ çok cömert, ancak benim gördü·üm gibi dünya gerçeklerini bilmiyorlar.
Dünyada her be∆ saniyede bir, bir çocu·un açl¨ktan öldü·ünü ve buna son vermek için bir ∆eyler yapabile
ceklerini fark ettikleri anda, çok heyecanl¨ bir biçimde davaya sahip ç¨k¨yorlar.
Diana’n¨n çali∆malar¨ ile ilgili daha fazla bilgi için http://www.bread.org adr esini ziyar et edebilirsiniz.

Foto·raf:Worldfund taraf¨ndan sa·lanm¨∆t¨r

Alejandro Martinez: ¿mkânlar Dünyas¨na bir Kap¨ Aralamak
Alejandro, New Hampshire eyaletindeki Dartmouth Üniversite
sinde ö·renci. Dartmouth Üniversitesi’ne ba·l¨, yabanc¨ ö·rencilere
¿ngilizce dil bilgileri ö·reten Rassias Vakf¨ ile çal¨∆¨yor. Alejandro,
Latin Amerika’da e·itim sayesinde yoksullu·u azaltmaya yönelik
çal¨∆malar yapan Amerika’n¨n Worldfund kurulu∆u ile birlikte, Dart
mouth’taki derslerine ara verip, anavatan¨ olan Meksika’ya dönerek
orada ¿ngilizce ö·retmenli·i yapt¨. Kendisi 22 ya∆¨nda.
Dartmouth Üniversitesi’nin ¿spanyolca bölümünde bir y¨l çal¨∆t¨k
tan sonra, Rassias Vakf¨’nda ¿spanyolca ö·retmeni olarak çal¨∆maya
ba∆lad¨m. Rassias Vakf¨ sayesinde Worldfund’¨n Latin Amerika’da
e·itim ile ilgili yapt¨·¨ çal¨∆malar¨ ö·rendim. Worldfund programlar¨
kapsam¨nda Mexico City’de ESL (¿kinci Dil Olarak ¿ngilizce) ö·ret
menli·i yapt¨m. ≈u anda Dartmouth’ta di·er ö·rencilerle birlikte,
yerle∆kemizde Latin Amerika’daki e·itim ∆artlar¨na katk¨da bulunma
konusunda bilinç geli∆tirmeye çal¨∆¨yoruz.
Mexico City’nin d¨∆¨nda olan Mano Amigo Zomeyucan Oku
Meksika ve Latin Amerika’da birçok insandan farkl¨ olarak, be
lunda bir s¨n¨f müzakeresi. Bir Worldfund ortak, kurulu∆u
nim çok iyi bir e·itim alma imkân¨m oldu ve bunun de·erinin bizzat
olan bu okul, Worldfund’dan parasal ba·¨∆lar almaktad¨r.
kan¨t¨y¨m. E·itim bana dünya kadar imkân yaratt¨. Latin Amerika’da
ki sorunlar¨ giderebilmek için, oradaki e·itim konusunu ele almam¨z gerekir. E·itim sayesinde gerçek anlamda ül
kelerinin kaderini de·i∆tirebilecek, daha haz¨rl¨kl¨ liderler ile birlikte, daha güçlü ve aktif toplumlar¨m¨z olacakt¨r.
Latin Amerika’da güçlü ¿ngilizce dil ö·retmenlerinin olmas¨ önemlidir. Örne·in, Meksika’da birçok üniversite
ö·rencisi, e·itimlerini sürdürürken çal¨∆mak zorunda kal¨yorlar. ¿ngilizce ö·renmek, onlara lise e·itiminden hemen
sonra daha fazla i∆ seçene·i sunmakla birlikte, gelecekteki profesyonel hayatlar¨nda da yard¨mc¨ oluyor.
Meksika’da ¿ngilizce ve Amerika’da ¿spanyolca ö·retmenli·im sayesinde, e·itim konular¨n¨ ayd¨nlatma ve
insanlara bunlar¨n önemini anlatma f¨rsat¨n¨ buldum. Üniversitemde bu konuda bilinci art¨rmak benim için di·er
insanlarla kültürümü ve geçmi∆imi payla∆ma yolu oldu. ¿nsanlar bu konulardaki anlay¨∆lar¨n¨ geli∆tirdikçe, yard¨m
etme ve bu konular¨ ele alma olas¨l¨klar¨ art¨yor.
Mexico City’de ¿ngilizce ö·retmenli·i yaparken, birinci s¨n¨ftan, ilkokul son s¨n¨fa kadar okuyan ö·renciler ile
tan¨∆t¨m. Benim için en etkileyici ve ilham kayna·¨ olan ∆ey, ö·rencilerin ki∆isel öykülerini ve e·itim alabilmek
için katland¨klar¨ zorluklar¨ dinlemek oldu. Bu ö·renciler ile görü∆mek kendi hayat¨ma ve elimdeki f¨rsatlara bak¨∆
aç¨m¨ ∆ekillendirmeme yard¨mc¨ oldu. Bu ö·renciler benim için birer ilham kayna·¨ olmakla birlikte, ba∆kalar¨na
yard¨m etmekte daha aktif bir rol üstlenme iste·ini hissetmeme neden olmu∆lard¨r
Alejandro’nun çal¨∆malar¨ ile daha fazla bilgi için http://www.worldfund.org/ ve http://www.dartmouth/edu/
~rassias/ adreslerini ziyaret edebilirsiniz.
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Sophia Lafontant: Hepimiz Birbirimize Ba·l¨y¨z
Sophia, yoksullu·u hafifletme, insani yard¨m, kampanya düzenleme ve dava
sözcülü·ü konular¨na odaklanan ve merkezi Boston, Massachusetts’te bulunan
Oxfam America kurulu∆unun ulusal kampus koordinatörüdür. Sophia, Texas’¨n St.
Edward’s Üniversitesinden Sosyal Yard¨m dal¨nda diplomas¨n¨ alm¨∆, 25 ya∆¨ndad¨r.
Oxfam America kurulu∆unda, Amerika’daki üniversite ö·rencilerini uluslararas¨
adil ticari rekabet kurallar¨ konusunda bilgilendirmek ve harekete geçirmek için ça
l¨∆¨yorum. Ticaret, yoksullu·u azaltmak, çevre ve i∆çilik haklar¨ gibi birçok önemli
konuyu içinde bar¨nd¨ran, geni∆ bir yelpazedir.
Oxfam America’da çal¨∆maya ba∆lamadan önce üniversite ö·rencisi olarak yine
Oxfam taraf¨ndan yürütülen, üniversite ö·rencilerine kampanya yürütmek, sözcü
lük yapmak ve ö·renci kat¨l¨m¨ hakk¨nda e·itim ald¨klar¨, bir hafta süren CHANGE
giri∆imi isimli bir sosyal adalet e·itim program¨na kat¨ld¨m. O e·itim uluslararas¨
kalk¨nma ve ticaret çal¨∆malar¨ ile ilgili ilk tecrübemi tatt¨rd¨ bana. Oradayken ö·
renciler ve genç yeti∆kinlerin çok güçlü bir sese sahip olduklar¨n¨ fark ettim. Sesimi
Foto·raf: AP Images/Sayyid Azim
zi olumlu ve anlaml¨ sosyal de·i∆ikliklerin gerçekle∆mesi için kullanmal¨y¨z. Bunu
Etiyopyal¨ çiftçiler fabrika i∆lemine
ba∆armak için de ço·u zaman karar verme sürecinden d¨∆lanan, sosyal anlamda
gönderilmek üzere kahve çekirdekle
dezavantajl¨ olan toplumlar ile birlikte çal¨∆mal¨y¨z.
rini seçiyorlar. Oxfam dünya ticaret
Oxfam’in dünya çap¨nda bürolar¨ bulunmaktad¨r ve farkl¨ zaman dilimlerinde,
anla∆malar¨ndan faydalanarak ürünleri
fark
l
¨ kültürel ba·lamlarda bulunmam¨za ra·men, tek bir sesi duyurabilmek için
ne daha iyi fiyat almaya çal¨∆an çiftçileri
desteklemektedir. Bu çabalar¨, Haziran birlikte çal¨∆¨yoruz. Oxfam’da uluslararas¨ seslerin önemli oldu·una ve bunlar¨n vur
2007de uluslararas¨ kahve markas¨
gulanmalar¨ gerekti·ine inan¨yoruz. Örne·in, son bir kaç y¨lda Bat¨ Afrika ve Orta
olan Starbucks’¨n bir kaç çe∆it Etiyopya
Ame
rika’dan çiftçileri ve Tayland’dan H¿V/A¿DS aktivistlerini Amerika Birle∆ik Devlet
kahvesi için ticari anla∆maya varmas¨ ile
leri’ndeki meslekta∆lar¨ ile bulu∆malar¨ için getirttik. Kanun koyucular¨n Amerikan po
belli bir düzeyde sonuç verdi.
litikalar¨n¨n uluslararas¨ toplumlar¨ nas¨l etkiledi·ini daha iyi bir ∆ekilde anlamalar¨n¨
sa·lamak için, Amerika Birle∆ik Devletleri Temsilciler Meclisi üyeleri ile toplant¨lar düzenledik. Bu aktivistler çe∆itli
konulardaki tart¨∆malara önemli ve özgün bir ses getiriyorlar.
2002 y¨l¨ndan bu yana Oxfam daha adil ticari kurallar¨n geli∆mesi için “Büyük Ses” isimli uluslararas¨ bir di
lekçe da·¨tmaktad¨r. 2005 y¨l¨nda Hong Kong’da düzenlenen Dünya Ticaret Örgütü bakanlar toplant¨s¨n¨n gerçek
le∆tirildi·i döneme kadar, kalk¨nmakta olan ve geli∆mi∆ ülkelerden 20 milyonu a∆k¨n imza toplam¨∆t¨k. Bu küresel
bask¨ sayesinde kalk¨nmakta olan çe∆itli ülkelerdeki sivil toplumun rolü güçlendi. Sadece Etiyopya’da sivil toplum
ortaklar¨m¨z 3 milyon imza toplad¨.
Bir Amerikal¨ olarak, uluslararas¨ konular ve Amerikan d¨∆ politikas¨ hakk¨nda kendimi e·itme f¨rsat¨n¨ veren
bilgiye eri∆ebildi·im için ∆ansl¨y¨m. Güncel olaylar hakk¨nda dengeli haberlere ula∆mak herkes için, ama özellikle
gençler için, çok önemlidir. Teknoloji sayesinde bilgileri zaman dilimlerine ra·men, okyanuslar ötesinde bile pay
la∆abiliyoruz. Kendimi bir dünya vatanda∆¨ say¨yorum ve Dakar’dan, Delhi’ye ve Denver’e kadar, birbirimize ba·l¨
oldu·umuza inanc¨m tamd¨r. 

Editör notu: Bu söyle∆inin yap¨lmas¨n¨ takip eden sürede, Sophia Oxfam America kurulu∆unda K¨demli Organizatör ve E·itim Uzman¨ pozisyo
nuna terfi etmi∆tir.
Bu makalede yer alan görü∆ler her zaman A.B.D. hükümetinin görü∆ veya politikalar¨n¨ yans¨tmayabilir.
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Bir Foto-Öykü
Pasla∆malar

Futbol e·itimi kariyerimi geli∆tirdi ve bunun sayesinde çok çal¨∆¨p ülkemi 2010 Dünya Kupas¨nda
temsil edebilece·im. – Henry, Uganda

13

ülkeden gelen 30 ortaokullu ve liseli genç Haziran 2006’da Amerika Birle∆ik Devletleri’nde futbol e·itimi
ald¨ ve maçlara kat¨ld¨, Bu program¨n ard¨ndan grup Almanya’da Dünya Kupas¨n¨ izledi. ¿ki haftal¨k gezi
Amerika Birle∆ik Devletleri D¨∆i∆leri Bakanl¨·¨ E·itim ve Kültürel ¿∆ler Dairesi, Amerikan Futbol Ligi (MLS), ve
uluslararas¨ de·i∆im programlar¨ düzenleyen, kâr amac¨ gütmeyen bir kurulu∆ olan World Learning sponsorlu·un
da düzenlendi. Afganistan, Bahreyn, Bolivya, Çin, Endonezya, Lübnan, Malezya, Fas, Nijerya, Pakistan, Güney
Afrika, Uganda ve Özbekistanl¨ oyuncular bu de·i∆im program¨na kat¨ld¨.
Program bitiminden bir y¨l sonra, genç oyunculardan bir kaç¨, eJournal USA’ye gezilerinin halen hayatlar¨n¨
nas¨l etkilemeye devam etti·ini anlatt¨lar.
Spor de·i∆im programlar¨ hakk¨nda daha fazla bilgi için http://www.exchanges.state.gov/intathletics/diplomacy.
htm adr esini ziyar et edebilirsiniz.
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De·i∆ik ülkelerden gelen çe∆itli insanlar ile
tan¨∆mak ve onlarla birarada kalmak bana
çok ∆ey ö·retti. San¨r¨m edindi·im bilgiler
beni uluslararas¨ yapt¨.
– Philip, Nijerya

Foto·raf: Paul Morse/Beyaz Saray Foto·raf¨

Beyaz Saray’da bir görü∆me esnas¨nda Fasl¨ Imane, Ba∆kan George W. Bush
ile bir tebessüm payla∆t¨. Imane ve meslekta∆lar¨ D¨∆i∆leri Bakan¨ Condoleez
za Rice ve grup için: “Bu genç insanlar dünyam¨z¨n gelecekteki liderleridir ve
onlara Amerika’y¨ tan¨tman¨n ve birbirleri ile tan¨∆t¨rman¨n bir parças¨ olmak
bir ayr¨cal¨kt¨r” diyen D¨∆i∆leri Bakanl¨·¨ Toplumlar Aras¨ Diplomasi Müs
te∆ar¨ Karen Hughes ile de görü∆tüler. Hughes grup ile birlikte önce New
York’a, sonra da Almanya’ya seyahat etti.

Foto·raf: Barry Fitzgerald

Genç futbol heyeti için Washington gezilerinin bir di·er keyifli yönü
ise ∆ehrin profesyonel futbol kulübü olan D.C. United’¨ ziyaret
etmek ve oyuncular¨ndan Freddy Adu (sa·da, k¨rm¨z¨ giysili) ile
tan¨∆mak oldu.

Birçok arkada∆ ile tan¨∆t¨m. En iyi ar
kada∆¨m Lübnanl¨ Tar¨k’t¨. Ayn¨ oday¨
payla∆t¨m onunla...Karde∆im gibiydi. O
Müslüman, ben Hristiyan¨m...Bana her
gün dua etmeden uyumamam¨ söylerdi...
Onu çok sevdim.
– Henry, Uganda

Foto·raf: Diane Bondareff

New York’a yapt¨klar¨ iki günlük ziyaret esnas¨nda Nijeryal¨ ¿brahim (solda)
ve Pakistanl¨ ≈eraz, Amerika Futbol Ligi’nin düzenledi·i, New York Red Bulls
profesyonel futbol tak¨m¨ oyuncular¨n¨n yönetti·i bir e·itim klini·ine kat¨ld¨lar
ve hareketlerini denediler. Bu genç futbol taraftarlar¨ ayn¨ zamanda Red
Bulls ve Los Angeles Galaxy tak¨mlar¨ aras¨nda oynanan maç¨ izlediler.
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Foto·raf: Rafael Herlich

Çokuluslu ekip Almanya’dayken, Almanya gençlik liglerinden bir kaç ekip ile dostluk
maçlar¨ oynama f¨rsat¨ buldu.

Foto·raf: Rafael Herlich

Farkl¨ ülkelerden birçok insanla birarada olmak...
özgüvenimi geli∆tirmeme yard¨mc¨ oldu. Onlar
la ya∆amay¨, dost olmay¨, antreman yapmay¨ ve
payla∆may¨ becerdim.
– Memory, Uganda

New York’tan sonra grup bu foto·raf¨n çekildi·i Frankfurt,
Römerberg Almanya’ya devam etti. Genç futbol heyeti
Nüremberg’de Amerika Birle∆ik Devletleri ile Gana ekipleri
aras¨ndaki Dünya Kupas¨ maç¨n¨ izleme f¨rsat¨ da buldu.

Geziden çok ∆ey ö·rendim ve bana göre
en önemlisi “sportmenlik ruhu” anlay¨∆¨d¨r.
En iyi oyuncu olabilmek ve maç¨ kazanmak
için, kendi oyununa odaklanmal¨ ve umutla,
olumlu dü∆üncelerle ve zihinsel dirençle oy
namal¨s¨n. Amerika’daki e·itimden geli∆tir
di·im yetenek buydu.
– Basir, Pakistan

Foto·raf: World Learning’in Delphi ¿nternational Program¨

13 ülkeden gelen gençler, tan¨∆t¨klar¨nda birbirlerine yabanc¨
olmalar¨na ra·men, iki haftal¨k gezileri esnas¨nda aralar¨nda
güçlü ba·lar olu∆turdular. Foto·raftakiler, soldan sa·a, Muha
mad (Malezya), Thulani (Güney Afrika) Syamsir (Endonezya)
ve ¿brahim (Nijerya).
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Sanal De¤i∆im
Çe∆itlilikte Ya∆amak ve Ö·renmek
“Middle East Coexistence House” (Ortado·u Birarada Ya∆ama Evi)
Üyeleri ile bir Web Söyle∆isi

Rutgers Üniversitesi kampusunda bir sosyal deney ya∆ayan üniversiteli kad¨nlar 
deneyimlerini ve bu deneyimlerinden ö·renmi∆ olduklar¨n¨ anlat¨yorlar.

2006

Ö·renci Danielle Josephs taraf¨ndan kurulan
Ortado·u Birarada Ya∆ama Evi, Rutgers’taki Yahudi,
Israilli, Arap, Müslüman ve Hr¨stiyan kad¨nlar aras¨n
daki uçurumu daraltmak ve uluslararas¨ çat¨∆malar¨n
sona erdirilmesi ile birlikte müzakerelerde kad¨nlar¨n
kat¨l¨m¨n¨ te∆vik etmek amac¨ ile kuruldu.
Danielle, Rutgers Üniversitesi’ne ba·l¨, bayanlara
özel Douglass College’den Ortado·u Bilimleri dip
lomas¨ ile mezun olmu∆tur. Amerikal¨ bir anne ve
¿srailli bir baban¨n k¨z¨ olan Danielle, Ortado·u mü

–2007 e·itim y¨l¨nda farkl¨ dini inançlar¨
olan 11 bayan ö·renci Rutgers Üniversi
tesi kampusunda bulunan Ortado·u Birarada Ya∆ama
Evi yurdunda yan yana ya∆ay¨p e·itim ald¨lar. Baz¨lar¨
Amerika’da do·mu∆, baz¨lar¨ birinci nesil Amerikan
vatanda∆¨, di·erleri ise Ortado·u ve farkl¨ yerlerden ge
len ö·renciler, birbirlerini tan¨mak, farkl¨ kültürleri ve
Ortado·u için önemli olan konular¨ ö·renmek ve farkl¨
inançlar ta∆¨yan insanlar aras¨nda ili∆kilileri iyile∆tirmek
umuduyla yurtta kalmay¨ kabul ettiler.
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zakerecisi veya politika olu∆turucusu olarak çal¨∆mak
istiyor. Danielle, Ortado·u Birarada Ya∆ama Evi sakin
lerinden üç ki∆i ile birlikte Nisan 2007’de usinfo.state.
gov’in düzenledi·i bir Web söyle∆isine kat¨ld¨. Ö·ren
ciler (A∆a·¨da okuyaca·¨n¨z söyle∆i boyunca ö·renci
ler “MECH” olarak tan¨mlanacakt¨r) Web söyle∆isine
kat¨lanlar¨n sorular¨n¨ bir saat boyunca cevapland¨rd¨
lar. Kat¨lanlar¨n baz¨lar¨ ekran isimleri kullan¨rken, bir
grup M¨s¨r’¨n Kahire kentindeki Bilgi Belge Merkezi
nin (IRC) sa·lad¨·¨ tesislerden çevrimiçi kat¨ld¨.

Online Video
Global Village
NJN News
(Tüm Haklar¨ Sakl¨d¨r)

http://usinfo.state.gov/journals/itsv/0707/ijse/ijse0707.
htm

07:52:42
MECH Danielle: Ben Danielle Josephs. Günayd¨n! Bu söyle∆iye kat¨lan herkese te∆ekkürler.
MECH Dalia: Herkese Merhaba. Ben Dalia [Gheith]. Ben Douglass College’da birinci s¨n¨f ö·rencisi
yim. Yabanc¨ diller ve uluslararas¨ ili∆kiler ile ilgileniyorum. Filistinliyim ve Amerika Birle∆ik Devletleri’ne gel
meden önceki onbir y¨l boyunca Suudi Arabistan ve Ürdün’de ya∆ad¨m.
MECH Sara: Merhaba. Benim ad¨m Sara Elnakip. Ortado·u Birarada Ya∆ama Evi’nin Müslüman üye
lerinden biriyim. Rutgers Üniversitesi’nde g¨da bilimleri okuyorum, son s¨n¨fta ve 22 ya∆¨nday¨m. ≈u anda
Paterson, New Jersey’de ya∆¨yorum, ama M¨s¨r’da do·dum ve Amerika’ya 3 ya∆¨mdayken geldim. Sorular¨n¨z¨
yan¨tlamaktan mutluluk duyaca·¨m.
MECH Samantha: Merhaba. Ben Samantha Shanni. Burada olmaktan dolay¨ mutluyum. Üniversite 2.
s¨n¨fta Psikoloji ve Ortado·u Bilimleri okuyorum. ¿ki dini inanc¨ olan bir ailede büyüdüm. Annem Hr¨stiyan,
babam da Yahudi.
07:59:35
Warda: Merhaba. Ben Cezayir Oran Üniversitesinden Warda. Genç Amerikal¨lar¨n dini ve etnik çe∆itli
lik uçurumunu daraltmak için çabalar¨ nedir? Te∆ekkür ederim.
MECH Danielle: Merhaba Oran. Kültürel farkl¨l¨klar uçurumunu daraltmak ve çe∆itlili·e kucak açmak
anlam¨nda Amerikan üniversite kampuslar¨nda birçok faaliyet var. Bizim evimiz ise bunun bir örne·i. Hatta
birarada ya∆ama evimiz, Amerika’daki üniversite kampuslar¨nda daha önce e∆i benzeri olmayan bir ya∆ama
ve ö·renme toplumu örne·idir. Bu model önümüzdeki y¨l Michigan Üniversitesi’nin Ann Arbor kampusu
dahil olmak üzere, bir kaç Amerikan üniversite kampusunda kopyalanacakt¨r.
08:03:51
Benama: Pardon, ama ∆unu söyleyece·im, dini ve etnik farklar¨n uçurumunu daraltt¨·¨n¨z¨ söylerken,
dinleriniz için iyi ∆eyler yapm¨yorsunuz. Tüm kat¨ks¨z dinler uluslar¨n birarada ya∆ayabilmesini emreder, do
lay¨s¨ ile sorun dinler de·il, çünkü bir Müslüman olarak benim aç¨mdan, biliyorum ki ∆ehrinde (peygamber
∆ehrinde) ya∆ad¨·¨ y¨llarda peygamberimiz Muhammed’in (sav) kom∆usu bir Yahudi idi.
MECH Dalia: Merhaba, ben Dalia. Neden dinlerimiz için iyi ∆eyler yapm¨yoruz? Bilakis, san¨r¨m ba∆ka
dinlere mensup olanlar ile birarada ya∆ad¨·¨m¨z zaman dinlerimiz için iyi ∆eyler yap¨yoruz çünkü bu bize
dini cemaatlerimizde, aç¨k görü∆lü ve farkl¨ inançlara sahip olan insanlar ile birarada ya∆amay¨ ve onlar¨
kabul etmeyi arzu eden insanlar¨n oldu·unu gösteriyor. Neyse, benim ki∆isel inanc¨m o ki, sorunlar dini
doktrinlerin yorumlanmas¨ ile ortaya ç¨k¨yor, dini doktrinlerin kendileri sorun de·il. Seninle hemfikirim, ben
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herhangi bir dinin sorun oldu·unu
dü∆ünmüyorum.
08:08:07
April2: Hiç “i∆te bu!” dedi·i
niz anlar oldu mu? Yani ba∆ka bir
kültürden gelen biri ve onun dünya
görü∆ü hakk¨nda gözlerinizi açan bir
laf, diyalog veya bir hareket oldu
mu? Ne oldu?
MECH Danielle: Merhaba
April. San¨r¨m her gün “i∆te bu!” de
di·imiz anlar oluyor. Biri ile ya∆ad¨·¨
n¨z zaman onlar¨ tamamen farkl¨ bir
düzeyde tan¨ma imkân¨n¨z oluyor.
Her gün bir ö·renme deneyimidir.
Foto·raf: The Star-Ledger Tüm Haklar¨ Sakl¨d¨r
Her kar∆¨la∆ma bilgi taban¨n¨z¨ ge
Ortado·u Birarada Ya∆ama Evi üyelerinden baz¨lar¨: (soldan sa·a) Danielle Josephs, Estee Atzbi,
ni∆letiyor. Örne·in projenin ba∆lan Leila Halwani ve Katherine O’Connor.
g¨c¨nda Müslüman kad¨nlar¨n ba∆ka
kad¨nlar aras¨nda ba∆örtülerini ç¨karabildiklerini bilmiyordum. ¿lk hafta ev arkada∆lar¨mdan biri ba∆örtüsünü
ç¨kar¨nca onu utand¨rmamak için neredeyse oradan ko∆arak uzakla∆t¨m. Daha sonra bunun tamamen uygun
oldu·unu söyledi bana.
IRC Kahire: Dalia, Filistinli oldu·un için ilk ba∆larda bir Yahudi ö·renci ile birarada ya∆amaktan do
lay¨ öfke duyuyor muydun?
MECH Dalia: Ben Dalia. Hay¨r, öfke duymad¨m. Hatta Ortado·u Birarada Ya∆ama Evi’nde Yahudiler
ile ya∆ayaca·¨m¨ bekliyordum. Bunun olmas¨n¨ arzu ediyordum, çünkü olmasayd¨ bu benim için gerçek an
lamda “Ortado·u Birarada ya∆ama” deneyimi olmazd¨.
08:12:38
April2: Peki ya evde ya∆amayan di·er arkada∆lar¨n¨z? Onlar eve gelip de...bir anlamda birarada ya∆ama
deneyiminin k¨smen kat¨l¨mc¨lar¨ oluyorlar m¨?
MECH Dalia: Benim birçok arkada∆¨m bu projeden etkilendi. Bu proje bir insan¨n çat¨∆malar¨ sona
erdirme konusundaki tutumunu de·i∆tirebilir. Ayn¨ zamanda ö·rencilere umut verebilir, çünkü yeni bir stra
teji deniyoruz ve pes etmiyoruz. Tan¨d¨·¨m insanlarla bu proje hakk¨nda konu∆urken, Müslüman kültürü ve
dindar veya Ortado·ulu olan biri ile ya∆aman¨n nas¨l bir ∆ey oldu·u hakk¨nda bilinç geli∆iyor.
08:14:49
Kahire’den Ali Eid: Amerika’da Müslümanlar, gayri-Müslimler ile nas¨l bar¨∆ içinde ya∆ayabilirler?
MECH Dalia: Merhaba, ben Dalia. ¿nan¨yorum ki Amerika’da biz Müslümanlar¨n gayri-Müslimler ile bar¨∆
içinde ya∆ayabilmesi için, inanc¨m¨z¨n bahsetti·i ve te∆vik etti·i ho∆görüyü çok iyi anlamam¨z gerekir. Sonuç
olarak daha aç¨k fikirli olur ve farkl¨ inançlara sahip olan insanlar ile birarada ya∆amay¨ kabul ederiz. Farkl¨
inançlara sahip olan insanlar ile birarada ya∆ayan Müslümanlar¨n da tam bunu yapt¨klar¨n¨ dü∆ünüyorum – farkl¨
inançlara sahip olan insanlar¨ kabul etmek ve onlar¨n inanc¨n¨n da ho∆görüyü te∆vik etti·ini kabul etmek.
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08:19:46
Kahire’den Maha: Sara, bana farkl¨ kültür ve dinleri olan ö·renciler ile yan yana ya∆ama deneyimini
anlat¨r m¨s¨n?
MECH Sara: Merhaba Maha. Bu evin hayat¨mda çok büyük etkisi oldu. Her ∆eyden önce farkl¨ kül
türler hakk¨nda çok ∆ey ö·renme f¨rsat¨m oldu. Gecenin saat 2’sinde odalar¨m¨za girip din, siyaset ve hayat¨
konu∆uyor olmam¨za rastlamak çok s¨radan bir olayd¨r. Çok ilginç çünkü hayat¨m boyunca Yahudi ve H¨ris
tiyan insanlar¨ tan¨mama ra·men, onlara onlar¨n
hayatlar¨ ile ilgili soru sormaya cesaret edemedim.
Bu ev sadece Yahudi kültürünü de·il, ba∆ka birçok
kültür hakk¨nda bir ∆eyler ö·renebilme f¨rsat¨n¨ sa·
lad¨.
08:21:12
IRC Kahire: Merhaba Danielle. Ben M¨s¨r’dan
Sally. Senin ¿slam’a dair bak¨∆ aç¨n¨ ve Amerika’da
Müslümanlara nas¨l davran¨ld¨·¨n¨ sormak istiyo
rum? Yahudi veya H¨ristiyanlar ile arandaki ileti∆im
iyi mi?
MECH Danielle: Merhaba Sally. Sorun için
çok te∆ekkürler. Aç¨k konu∆mak gerekirse, ¿slam’a
Foto·raf: The Star-Ledger Tüm Haklar¨ Sakl¨d¨r
kar∆¨ daima hayranl¨k duymu∆umdur. Babam Irak’l¨
Nadia Sheikh (solda) ve Danielle Josephs Ortado·u Birarada Ya∆ama Evi’nde
Yahudi. Onun anne ve babas¨ Irak’ta do·mu∆ ve
payla∆¨lan odalardan birinde sohbet ederken.
yeti∆mi∆ler – ve hayatlar¨ boyunca orada ya∆am¨∆lar.
Benim Irakl¨ babaannem ve büyükbabam Arap ve Müslüman kom∆ular¨ ile birarada yeti∆mi∆ler. Rutgers’da
Arapça ö·reniyorum ve bence çok güzel bir dil. Ayn¨ zamanda ¿branice de konu∆tu·um için, Arapça ö·ren
mek benim için çok daha kolay oldu. Birçok Müslüman arkada∆¨m var ve bugünlerde onlar¨n Müslüman
olarak kar∆¨la∆t¨klar¨ zorluklar¨ duymak beni üzüyor. Özellikle ço·u ba∆örtüsü takan Müslüman ev arkada∆la
r¨m¨n her gün ayr¨mc¨l¨kla kar∆¨la∆malar¨ benim can¨m¨ çok s¨k¨yor. Bu proje sayesinde ¿slam ve Müslüman
kad¨nlar¨ hakk¨ndaki yanl¨∆ alg¨lay¨∆lar¨ aç¨·a kavu∆turma konusunda yard¨mc¨ olmaya kararl¨y¨m.
08:44:30
JRABADOV: Müslüman, Yahudi ve H¨ristiyan aras¨ndaki dini farkl¨l¨klar uçurumunu daraltmakta ba∆a
r¨l¨ oldunuz mu? Olduysan¨z bu çe∆itli kültürler aras¨ndaki farkl¨l¨klar¨n aras¨ndaki uçurumu gidermek için
neler yapt¨n¨z?
MECH Dalia: Merhaba, ben Dalia. Ortado·u Birarada Ya∆ama Evi içinde bu üç din aras¨ndaki farkl¨
l¨klar uçurumunu daraltmakta ba∆ar¨l¨ oldu·umuza inan¨yorum. Birbirimizle ya∆amay¨ kabul ederek, inanç
lar¨m¨z ne olursa olsun, birbirimizi kabul etmeye karar verdik. Birbirimizin bak¨∆ aç¨lar¨n¨ ve mazilerimizi
anlamaya çal¨∆¨yoruz. ¿kametimizin d¨∆¨nda da birarada ya∆ama mesaj¨n¨ yaymaya ve üniversitemizin içinde
ve d¨∆¨ndaki insanlarla yapt¨klar¨m¨z¨ payla∆maya çal¨∆¨yoruz.
MECH Samantha: “Ev dersimizde” kültürel uçurumlar¨ daraltmak için yapt¨·¨m¨z önemli ∆eylerden biri
de, farkl¨ kültür ve ülkelerin tarihlerini ö·renmek. Ortado·u’nun bugünkü duruma nas¨l geldi·ini, adetler, gele
nekler ve kültürel davran¨∆lar hakk¨nda ö·reniyoruz. Bazen kültürler ve felsefeler aras¨nda beklenmedik benzer
liklerle kar∆¨la∆¨yoruz. Bu önemli bir yöntem çünkü bir çat¨∆may¨ çözebilmek için önce onu anlaman¨z gerekir.
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08:53:54
IRC Kahire: Sarah, merhaba, peki ya Arap dünyas¨ndaki Müslüman Amerikal¨ ayd¨nlar¨n etkisi?
MECH Sara: Ki∆isel olarak Arap dünyas¨ndaki Müslüman Amerikal¨lar¨n gücüne inan¨yorum. Amerika
Birle∆ik Devletleri’nde al¨nan bilgi ve e·itim ile Ortado·u’da çok etkili olabilirsiniz. Ben de mezun olduk
tan sonra M¨s¨r’a dönüp orada ya∆amay¨ planl¨yor ve bir ∆ekilde Ortado·u’daki sa·l¨k sistemini de·i∆tirmeyi
umuyorum.
09:00:22
IRC Kahire: ≈u anda bir Müslüman A.B.D.de nas¨l ya∆ar?
MECH Sara: Amerika’da bugün Müslümanlar gayet iyi ya∆¨yorlar. 11 Eylül 2001’den sonra gayri-Müs
lümler taraf¨ndan ¿slam’¨ anlamaya yönelik çok büyük bir hareket ba∆lad¨. Din hakk¨ndaki konu∆ma ve
tart¨∆ma ço·al¨nca da, insanlar ¿slam’da çok basit bar¨∆ç¨l kavramlar oldu·unu görmeye ba∆lad¨lar. Böylece
insanlarda korku azald¨ ve ¿slam’a kar∆¨ daha ho∆görülü davranmaya ba∆lad¨lar. Ancak, bu herkes için ge
çerli de·il; san¨r¨m büyük ölçüde nerede ya∆ad¨·¨na ba·l¨. Birçok insan halen ¿slam’¨ anlam¨yor ve anlamak
istemiyor.
Ba∆örtüsü takan bir Müslüman k¨z olarak, ben de bununla ilgili ac¨mas¨zca sarf edilen sözlerle kar∆¨la∆¨
yorum, ama insanlar¨n ¿slam hakk¨nda bilgisiz kalmalar¨ yerine, onlara iyi davranarak ve onlar¨n kafalar¨n¨
me∆gul eden konular¨ konu∆arak bunu çözmeye çal¨∆¨yorum.
IRC Kahire: Samantha, sen bir H¨ristiyan k¨z olarak farkl¨ dinlere inanan insanlar ile nas¨l ba∆a ç¨k¨yor
sun? Ve Amerikan toplumunda [Koptik H¨ristiyanlar] nas¨l alg¨lan¨yor?
MECH Samantha: Ben ba∆ka dinler ile kar∆¨la∆maya al¨∆¨kt¨m, çünkü ailemin yar¨s¨ ayn¨ zamanda Ya
hudi. Amerikan toplumunda H¨ristiyanl¨k’tan bahsederken, birçok insan¨n sadece evanjeliklerden veya hükü
metteki a∆¨r¨ tutucu H¨ristiyanlardan bahsettiklerini fark ettim. Bu da insanlar¨n Müslümanlar¨ belli bir kal¨ba
sokma e·ilimlerine benziyor. Din hakk¨nda bilgin artt¨kça, bunun olma ihtimali o kadar azal¨yor.
09:09:42
MECH Dalia: Hepinize sorular¨n¨z için te∆ekkür ederiz! Sorular¨n¨z¨ yan¨tlamak keyifli bir deneyimdi.
Umar¨m verdi·im cevaplar Ortado·u Birarada Ya∆ama Evi’ndeki ya∆am¨m¨ ve genelde Amerika’daki ya∆am
konular¨n¨ sizler için ayd¨nlatm¨∆t¨r. Hepiniz ho∆çakal¨n.
MECH Danielle: Herkese merhaba. Sizlerle sohbet etmek çok zevkliydi. Destek ve ilginiz bizim için
çok de·erli. Farkl¨ dini inançlar¨ ve etnik kökenleri olan insanlar aras¨nda diyalog f¨rsatlar¨ yaratmak amac¨
ile dünya çap¨nda sarf etti·iniz de·erli çabalara lütfen devam edin. Birbirimiz için burada olmam¨z ve günü
müzün küresel toplumunun aktif birer parças¨ olmam¨z hayati önem ta∆¨yor. Hepinize çok te∆ekkürler.
MECH Sara: Umar¨m herkes bu Web söyle∆isini verimli bulmu∆tur. Bu f¨rsat için te∆ekkürler! Mesaj¨m¨
z¨n di·er insanlara da bir f¨rsat olmas¨ için yay¨lmaya devam etmesini ümit ediyorum. Tekrar te∆ekkürler!
MECH Samantha: Vaktiniz için çok te∆ekkür ediyorum. Umar¨m bu söyle∆i evimizi ve giri∆imimizi
anlaman¨za yard¨mc¨ olmu∆tur. 

Bu Web söyle∆isinde yer alan görü∆ler kat¨l¨mc¨lar¨nd¨r ve her zaman A.B.D. hükümetinin görü∆ veya politikalar¨n¨ yans¨tmayabilir.
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Bu makale (yukar¨da ekran görüntüsü olan) usinfo.state.gov sitesinde bulunan bir Web söyle∆isinden al¨nm¨∆t¨r. Orijinal metne
http://usinfo.state.gov/usinfo/USINFO/Products/Webchats/coexistence_04_apr_2007.html.
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Geçmi∆in Yank¨lar¨ Aras¨nda 2020’ye
Do·ru Yol Almak
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Üst düzey bilgisayar becerileri olan A.B.D.’li ö·renciler, Ruanda’daki gençlerin bilgisayar bilgilerini 
artt¨rmaya yönelik bir de·i∆im program¨na kat¨l¨yorlar. Amerikal¨ ve Ruandal¨ gençler e·itim ve ö·retim 
konular¨nda uyumlu, ancak bunlar¨ bir araya getirmek, Afrika ülkeleri için daha iyi bir gelecek 
in∆a etmeyi amaçlayan üniversite ve sivil toplum kurulu∆lar¨n¨n deste·ini gerektiriyor.

D

ijital bir dünyada ya∆¨yor uz... tabii, bili∆im tek
nolojisinden (¿T) mahr um kalm¨∆ azgeli∆mi∆
ülkeleri saymazsak. Washington State Üniver
sitesi kampusunda bulunan Dijital Uçur umu Daralt
ma Merkezi (The Center to Bridge the Digital Divide
– CBDD), ülkelerin bili∆im teknolojisi trenini yakala
malar¨ ve gelece·e do·r u yol almalar¨n¨ hedefliyor.
Merkezin amac¨ dünyan¨n çe∆itli yerlerindeki insanla
ra modern bili∆im teknolojilerine eri∆im ve kullan¨m
kolayl¨·¨ sa·lamak. Bu çabaya kim bili∆im ça·¨nda
yeti∆mi∆ gençlerden daha fazla katk¨ sa·layabilir ki?
CBDD 2005’ten bu yana, kendileri gibi gençle
rin bili∆im teknolojisi konusundaki pratik bilgilerini
geli∆tirmeye yard¨mc¨ olmalar¨ için ile onlarca genç
insan¨ Ruanda’ya gönderiyor. Merkez, bu programla
birlikte Ruanda’da yetenekli bir bili∆im teknolojisi i∆
gücü yaratmak ve Ruanda’y¨ da Afrika k¨tas¨n¨n bilgi
merkezine dönü∆türmek üzere tasarlanm¨∆ ulusal dü
zeyde bir politika olan Vizyon 2020 hedefine ula∆t¨r
ma gayretinde.
CBDD’nin Ticari Bili∆im Teknolojisi ¿çin Gençlik
Deste·i Giri∆imi (Youth 4 B¿T – Business Information
Technology) Afrika ve Amerika Birle∆ik Devletleri’nde
ki gençlerin gerçek dünya becerilerini geli∆tirmelerine
yard¨mc¨ oluyor. Müfredat, bilgisayar oyunlar¨n¨n çok
ötesinde. Bilgisayarlar¨n yap¨m¨ndan geli∆tirilmesine,
sabit disk bak¨m, onar¨m¨ ve sor un çözme e·itimi gibi
teknik bilgiler de program kapsam¨nda. Programa
kat¨lan Ruanda’l¨ ö·renciler ayn¨ zamanda diyagnos
tik yaz¨l¨m programlar¨ ve bilgisayar i∆letim sistemleri

hakk¨nda bilgilendiriliyorlar. Ö·renciler programdan
mezun olduklar¨nda bili∆im teknolojisinin tam da Afri
ka’da geli∆meye ba∆lad¨·¨ bu s¨ralarda, son derece pa
zarlanabilir üst düzey becerilerle i∆ gücüne kat¨l¨yorlar.
Mezunlar Ruanda’n¨n çe∆itli okullar¨nda ve gençlik
enstitülerinde çal¨∆arak, oradaki gençlerin de bili∆im
teknolojisi hakk¨nda bilgilerini zenginle∆tirerek, alm¨∆
olduklar¨ e·itimi di·er gençlerle payla∆¨yorlar.
Gelece·e dönük yap¨lan bu yat¨r¨mlar, 1994 y¨l¨n
da Tutsi ve Hutu kabileleri aras¨nda ya∆anan soyk¨r¨
m¨n yaralar¨n¨n halen sar¨lmakta oldu·u bir ülkede
yap¨l¨yor. O kanl¨ güç sava∆¨, sonuçta 800.000 insan¨n
hayat¨n¨ kaybetmesine, 2 milyon insan¨n da mülteci
olarak s¨n¨r ötesine kaçmas¨na neden olmu∆. Ülkede
uzla∆ma dönemi ya∆an¨rken, ayn¨ zamanda bili∆im tek
nolojisi imkânlar¨n¨ geli∆tirmeyi hedefleyen, k¨tan¨n en
iddial¨ projesinin ba∆ar¨s¨ için çabalar devam ediyor.
Ticari Bili∆im Teknolojisi ¿çin Gençlik Deste·i Gi
ri∆imi kapsam¨nda teknoloji e·itmenleri olarak Ruan
da’ya giden genç Amerikal¨lar, önümüzdeki sayfalar¨n
da göz önüne serece·i gibi, sürekli trajik bir geçmi∆in
yank¨lar¨n¨ duydular. Önce, Washington eyaletinin Ren
ton bölgesinden gelen ve Washington Üniversitesinde
Bili∆im Sistemleri okuyan Brian Newman, ö·le yeme·i
sofras¨ndaki s¨radan sohbetin nas¨l ba∆kalar¨n¨n daha
iyi anla∆¨lmas¨n¨ sa·lad¨·¨n¨ anlat¨yor. Ard¨ndan Was
hington’un Pasco bölgesinden gelen ve Puget Sound
Üniversitesinden yeni mezun olan 21 ya∆¨ndaki Leah
Rommereim bir anma yür üy ü∆ünün ona cesaret hak
k¨nda neler ö·retti·ini anlat¨yor. 
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Brian: Ruanda’da Ö·le Yeme…i

R

uanda’ya gidi∆imi an¨msad¨·¨m zaman, en çok bil
gisayar ö·retmenli·i yapt¨·¨m ö·renciler ile ö·le
yemeklerini dü∆ünüyorum. Ö·le tatilleri gerçekten
sohbet etme ve ailelerimiz, ülkelerimiz ve kültürleri
miz hakk¨nda kar∆¨l¨kl¨ ö·renme f¨rsat¨m¨z¨n oldu·u
zamanlard¨.
O ö·le sohbetlerimizi an¨msamak, muazzam dere
cede ac¨ çekmi∆ bir ülkenin ve milletin mutluluklar¨
ve dostça yakla∆¨mlar¨n¨n bende yaratt¨·¨ co∆kuyu
hat¨rlat¨yor.
Tan¨d¨·¨m ö·rencilerin birço·u üniversite e·itimi
için Amerika veya Avrupa’ya gitmek isterken, mezun
olduktan sonra Ruanda’ya dönüp ülkelerinin yeniden
yap¨lanmas¨na katk¨da bulunmak istemeleri beni hay
rete dü∆ürdü. Ruanda’da e·itim verdi·imiz ö·rencile
rin ço·u üniversitede do·ru dal¨ seçip seçmediklerini
merak ediyorlard¨. Ben de üniversiteye ba∆lamadan
önce ayn¨ ∆eyleri dü∆ünüyordum. Aileleri ile ilgili an
latt¨klar¨ ise, benim kendi ailemi hat¨rlat¨yordu.
Ancak bazen sohbetimiz beklenmedik bir ∆ekil
al¨rd¨.
Bir gün FAWE’de* (Afrikal¨ Bayan E·itimciler
Forumu – Forum for African Women Educationalists)
bir ö·renci ile farkl¨ lisanlar hakk¨nda sohbet eder
Foto·raf: Brian Newman
ken, ona anne ve babas¨n¨n hangi lisan¨ konu∆tu·unu
Leah Rommereim ve Brian Newman (ayakta, sa·da ve sa·dan ikinci)
sordum. Bana anne ve babas¨n¨n soyk¨r¨m esnas¨nda
Ruanda’l¨ ö·rencileri ile birlikte
öldürüldü·ünü söyledi. Onlar¨ anlat¨rken, öldürül
mü∆ olmalar¨n¨n ve kendisinin de ∆u anda ba∆ka aile
fertleri ile ya∆amakta olmas¨n¨n ona göre s¨radan ve çok normal bir olay gibi geldi·ini fark ettim. Anne ve
babas¨n¨n öldürülmü∆ olmas¨ ne kadar korkunçsa, bu olaya Ruanda’da s¨radan bir olay gibi davran¨ld¨·¨n¨
dü∆ünmek de benim aç¨mdan çok deh∆et verici bir ∆eydi.
Bu soyk¨r¨m öykülerini dinlemek beni hep sarsmaya devam etti. Ülkelerini ziyaret ettim ve benden çok
farkl¨ görünmeyen gençlerle yürüyü∆ yapt¨m ve güldüm. Ama bugün dahi, ya∆ad¨klar¨ olaylar¨ ya∆aman¨n
nas¨l bir ∆ey oldu·unu hayal bile edemiyorum.
Ruanda’ya gitmeden önce oradaki ö·renciler ile kültürel anlamda çok farkl¨ oldu·umuz için ba·lant¨
kurulmas¨n¨n zor olaca·¨n¨ dü∆ünmü∆tüm. Benim asla tasavvur edemeyece·im olaylar ya∆am¨∆lar.
Sonuçta onlar¨n benden o kadar da farkl¨ olmad¨klar¨n¨ ö·rendim. Ziyaretimin sonunda dünyan¨n bir
ucunda benimle birçok yönde benze∆en yeni bir arkada∆ grubumun oldu·unu fark ettim. 
*FAWE Ruanda’da Ticari Bili∆im Teknolojisi ¿çin Gençlik Deste·i Giri∆imi program¨na kat¨lan dört okuldan biridir. Di·erleri Apred Ndera,
Kagarama ve Lycée du Kigali isimli okullard¨r.
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Leah: Anma Yürüyü∆ünde

Y

a·mur mevsimi Ruanda’daki yollar¨n ço·unu su alt¨nda b¨rak¨r. Her yeri çamur basar ve çamur kuruyun
ca da, ard¨nda tümsekli, çukurlu yollar kal¨r. Bir Cumartesi sabah¨ Kigali’li ö·renciler ile birlikte küçük
bir kilisede Soyk¨r¨m¨ Anma Yürüyü∆üne kat¨lmak üzere bu yollardan birine ç¨kt¨k.
Ruanda’l¨ arkada∆lar¨m¨n anlatt¨klar¨na göre, mültecilere güvenli bir s¨·¨nak olarak sunulmu∆ yerlerden
biri olan bu kilisede s¨·¨nmac¨lar katliama u·ram¨∆t¨.
Her ne kadar ölümün izleri mekâna sinmi∆ olsa da, hayat yine de çiçek aç¨yordu. Ö·rencilerin tümü
kiliseye var¨nca muhte∆em bir görüntü olu∆tu. Baz¨lar¨ okul üniformalar¨n¨ giymi∆ken, baz¨lar¨ kahramanlar¨
n¨n isimlerinin yaz¨l¨ oldu·u t-∆ortler giymi∆ti: Mahatma
Ghandi, Nelson Mandela ve Martin Luther King. Baz¨
lar¨ ise sade sokak k¨yafetlerini giymi∆ ve herhangi bir
yerde kar∆¨la∆abilece·iniz ö·rencilere benzemi∆ti.
Benim beyaz tenli olu∆um ise kalabal¨ktaki di·er
ö·renciler için sürekli bir merak kayna·¨ olmu∆tu.
Göze bat¨yordum. Kendimi yabanc¨ gibi hissetmi∆tim,
ama Ruanda’l¨ arkada∆lar¨mdan biri beni kalabal¨kta
gezdirip insanlar ile tan¨∆t¨rmaya ba∆lay¨nca, o duygu
yok oldu. Art¨k sadece oraya izlemek için gelmi∆ biri
de·ildim, oraya kat¨lmak için gelmi∆tim. Bu, bana olan
yakla∆¨mlar¨n¨ de·i∆tirdi: incelenecek biri de·il, etki
le∆im kurulabilecek biriydim.
Foto·raf: Brian Newman
Yürüyü∆ ulusal bandonun co∆kulu parçalar¨ ile
2006’da yap¨lan anma yürüyü∆ünde kat¨l¨mc¨lar Kigali Ruanda’daki Soyk¨r¨m
ba∆lad¨. Kigali sokaklar¨nda, bir Cumartesi sabah¨ gö
An¨t¨ ve Müzesine do·ru yürürken
rülmeye de·er bir ∆ekilde, Soyk¨r¨m An¨t¨ ve Müzesine
do·ru yürüyorduk. Yürüyü∆ esnas¨nda çok farkl¨ mazileri, yüzleri ve tebessümleri olan ö·rencilerle tan¨∆t¨m.
Filmlerden, müzikten, Ruanda’daki e·itim sisteminden ve hayatlar¨m¨z¨ nas¨l yönlendirmek istedi·imizden
bahsettik. Sohbetimiz, Amerika’n¨n Washington eyaletinde kendi arkada∆lar¨mla yapt¨·¨m sohbetlere çok
benziyordu.
An¨ta vard¨·¨m¨zda herkesin üzerine bir kasvet çöktü. Yeni bulunan cesetlerin mezarlar¨ etraf¨nda top
land¨k. ≈ehri ba∆tan in∆a etme çabas¨ soyk¨r¨mda ya∆am¨n¨ yitirmi∆ insanlar¨n cesetlerini ortaya ç¨kar¨rken,
onlara münasip bir cenaze töreni yapmak yeniden yap¨lanma sürecinin bir parças¨ haline gelmi∆ti. Mezarla
r¨n üzerinden yeni arkada∆lar¨ma bakarken, toplumun neredeyse yar¨s¨n¨n katledilmi∆ oldu·u bir ortamda
yeti∆menin nas¨l bir ∆ey oldu·unu tasavvur etmeye çal¨∆t¨m. Soyk¨r¨m esnas¨nda ö·rencilerin birço·u aileleri
ile ba∆ka ülkelere ta∆¨nm¨∆t¨. Baz¨lar¨ ise anne veya babalar¨n¨, hatta bazen her ikisini ve aile fertleri ve dost
lar¨ndan bir kaç¨n¨ yitirmi∆ti.
Bu zeki, yetenekli ve ola·anüstü insanlar ya∆ad¨klar¨ onca ac¨ya ra·men o Cumartesi sabah¨ halen
ba∆lar¨ dik duruyorlard¨. Onlar¨n aras¨na kabul edilmek ve dost say¨lmak benim için bir onur kayna·¨ oldu. 
Brian Newman ve Leah Rommereim taraf¨ndan ifade edilen görü∆ler A.B.D. hükümetinin görü∆ veya politikalar¨n¨ yans¨tmayabilir.
Editör Notu: Dijital Uçurumu Daraltma Merkezi Brian ve Leah’n¨n 2006’da yapt¨klar¨ Ruanda gezisini konu alan bir blog olu∆turdu. Blog’a
http://cbdd.typepad.com/bit adresinden eri∆ilebilir. Brian, gezinin foto-blogunu http://picasaweb.google.com/achievingslacker/Rwanda adre
sinde yay¨mlad¨.
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¿lham Vermek, Bilgi Payla∆mak,
Kat¨l¨m Sa·lamak

TakingITGlobal.org

Gençler çevrimiçi bir toplumda dünya çap¨nda ileti∆im
kuruyorlar.

Kanadal¨ kurucular¨ndan biri olan Michael Furdyk,
“Ayn¨ zamanda dijital uçurumu tart¨∆maya ve insanlar¨
harekete geçirmeye adanm¨∆ bir çevrimiçi toplumu
olan www.digitaldivide.net sitesini yönetiyoruz,” diyor.
Washington D.C.’deki Amerikan Üniversitesinin
Sosyal Medya Merkezi taraf¨ndan çevrimiçi gençlik hak
k¨nda düzenlenen bir rapora göre, “Küresel konulara
ilgi duyan veya dünyan¨n çe∆itli yerlerindeki akranla
r¨yla sohbet portal¨ arayan gençler için bu site çok göz
al¨c¨ bir ba∆lang¨ç rampas¨.”
Site, gençlerin kendilerini ifade etmeleri ve etrafla
r¨ndaki dünya hakk¨nda bir ∆eyler ö·renebilmeleri için
– dünyan¨n en büyük çevrimiçi gençlik sanat eserleri
koleksiyonu, renkli ve canl¨ elektronik dergiler de dahil
olmak üzere – güçlü olanaklar sa·l¨yor. Dünya çap¨n
daki okullar da TakingITGlobal’¨ s¨n¨flar¨na kat¨yorlar
– ö·retmenler için TIGed.org sitesinde bulunan araç ve
kaynaklar sayesinde küresel anlamda etkile∆imli e·itim
deneyimleri de mümkün oluyor.
2007 y¨l¨nda yap¨lan bir üye anketine göre, TIG
üyeleri aras¨ndaki de·i∆im sadece hayallerinin pay
la∆¨m¨ ile s¨n¨rl¨ de·il. Üyeler ayn¨ zamanda bili∆im
teknolojisi yeteneklerini geli∆tiriyor, gereken bilgi ve
kaynaklar¨ ke∆fediyor, a·lar ve i∆birli·i imkânlar¨ in∆a
ediyor ve toplumlar¨nda de·i∆imi nas¨l etkileyeceklerini
ö·reniyorlar.

B

elki foto·raf veya ∆iirlerinizi gösterebilece·iniz
bir alan istiyorsunuz. Belki Birle∆mi∆ Milletler
veya Amerika Birle∆ik Devletlerinden gelen gün
cel haberleri tart¨∆mak istiyorsunuz. Belki toplumunuzu
iyile∆tirmek çabalar¨na destek olmalar¨ için ya∆¨tlar¨n¨z¨
te∆vik etmeye yönelik tavsiyeler istiyorsunuz.
Web taray¨c¨n¨z¨ TakingITGlobal.org (TIG) adresine
yönlendirin. Gençler taraf¨ndan tasarlanan ve yöneti
len bu Web sitesi, 200’ü a∆k¨n ülkeden kat¨lan genç ve
genç yeti∆kinin sanal de·i∆im yapt¨·¨ ve kat¨l¨mc¨lar¨n,
en az yüz yüze yap¨lan toplant¨lar kadar gerçek ve an
laml¨ olarak de·erlendirdi·i bir çevrimiçi toplum haline
geldi.
TIG sohbetleri laflaman¨n ötesinde. Bu toplum, üye
lerinin – örne·in Birle∆mi∆ Milletler Milenyum Kalk¨n
ma Hedefleri, dijital uçurum ve H¿V/A¿DS gibi – “Bü
yük Konulara” odaklanmalar¨n¨ hedefliyor.
TIG ayn¨ zamanda küresel anlamda dijital uçurumu
daraltmak ve bu hedefleri uluslararas¨ bili∆im teknoloji
si anla∆malar¨n¨n bir parças¨ haline getirme çabalar¨nda
dinamik bir rol üstlenmi∆tir.
2000 y¨l¨nda “¿lham Vermek, Bilgi Payla∆mak, Ka
t¨l¨m Sa·lamak” slogan¨ ile yola ç¨kan TIG’in iki genç
32

“≈imdi, beni sadece çizimler veya yaz¨lar ile tan¨
yan, bir kere bile yüz yüze görmemelerine ra·men,
dünyan¨n her taraf¨nda iyili·imi ve mutlulu·umu
dü∆ünen dostlar¨m var. Oysa baz¨ aç¨lardan, onlar beni
ailemden bile daha iyi tan¨yorlar.”
– Yara Kassem, M¨s¨r
“Dünyan¨n de·i∆ik yerlerinden farkl¨ insanlarla
tan¨∆mam¨ sa·layan TIG, olaylar¨ sadece kendi ülkemin
bak¨∆ aç¨s¨yla de·il, farkl¨ bak¨∆ aç¨lar¨yla anlamama yar
d¨mc¨ oldu. Amerika dünya çap¨nda o kadar güçlü ki:
TIG Amerika’n¨n etkiledi·i ülkelerin aç¨lar¨ndan, Ameri
ka’n¨n etkisini anlamama yard¨mc¨ oldu. Ayn¨ zamanda
dünyan¨n her yerinden insanlar ile çok güzel ili∆kiler
geli∆tirdim.”
– Trevor Kellog, A.B.D.

“TIG sayesinde k¨tl¨kta bile de·i∆tirilebilen ∆eyler
ve gerçekle∆tirilebilen vizyonlar oldu·unu ö·rendim.
Gençlerin di·er gençleri hedef ve hayallerini gerçek
le∆tirmeleri için ne derecede güçlendirebildi·ini gör
mek beni sürekli ∆a∆¨rt¨yor.”
– Rim Nour, Tunus
“TIG benim arkada∆ çevremi co·rafi, sosyo-kültü
rel, dini, ekonomik ve siyasi s¨n¨rlar¨n ötesine geni∆letti.
Üye olmak, beni kendi kültürümün ötesinde dü∆ünme
ye ama ayn¨ zamanda kendi kültürümün de·erini daha
fazla anlamaya sevk etti.”
– Morse Flores, Filipinler 
Bu makalede yer alan görü∆ler her zaman A.B.D. hükümetinin görü∆
veya politikalar¨n¨ yans¨tmayabilir.

Courtesy of TakingITGlobal.org

TakingITGlobal Web sitesi 12 dilde tart¨∆ma, ifade ve aktivizm kaynaklar¨ sunuyor.
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¿nternet Üzerinden ¿nsanlarla Tan¨∆mak
ve Fikir Payla∆¨m¨nda Bulunmak
Maitreyi Doshi
Bir internet toplumuna üye olmak, genç bir Hindistanl¨ bayan¨n ufkunu aç¨yor.

1998

y¨l¨nda 16 ya∆¨mdayken, Massachusetts Institute of Technology’nin (MIT) sponsorlu·unu yap
t¨·¨ bir faaliyete kat¨lmak üzere, kendimi ilk defa anavatan¨m olan Hindistan’dan Amerika’ya,
Boston, Massachusetts’e seyahat etmek için uçakta buldum.
O zaman bilmiyordum, ancak ∆imdi geriye dönüp bakt¨·¨mda MIT
Gençlik Zirvesine kat¨lm¨∆ olmam¨n hayat¨m¨ de·i∆tirdi·ini ve o uça·a
binerek bili∆im teknolojisi, online toplumlar ve uluslararas¨ seyahat etme
keyfini ke∆fetmeye do·ru yolald¨·¨m¨ fark ediyorum.
Gençlik Zirvesi, 54 ülkeden 100 genci bir araya getirerek teknoloji
nin dünya çocuklar¨n¨n sorunlar¨na nas¨l çözüm olabilece·ini tart¨∆ma
m¨z¨ sa·lad¨. Alt¨ ay boyunca bu konular¨ kendi online toplumumuzda
ele ald¨k ve bu da benim insanlarla tan¨∆mak ve ¿nternet üzerinden fikir
payla∆mak anlam¨nda ilk deneyimim oldu.
Gençlik Zirvesinden sonra benim için çok yeni, heyecan verici, bildi
·im dünyadan çok farkl¨ bir yer olan TakingITGlobal (TIG) isimli online
topluma kat¨ld¨m. Orada kendi toplumumda fark yaratmak için bana il
ham veren harika insanlarla tan¨∆t¨m. Hayat¨n ders çal¨∆mak ve okuldan
mezun olmaktan ibaret olmad¨·¨n¨ fark ettim. Elbet bazen gerçekle∆tir
me olas¨l¨·¨ dü∆ük projelerle u·ra∆an genç idealistlerdik, ama ufak da
olsa kendi çap¨m¨zda toplumumuzda fark yaratt¨k.
TIG dünyan¨n dört bir yan¨na da·¨lm¨∆ bir toplum fikriydi – halen
de öyle – ve onu olu∆turmak çok emek istedi. Çok net bir biçimde, Ins
Foto·raf Maitreyi Doshi
tant Messenger üzerinden gerçekle∆tirdi·imiz bir yönetim kurulu toplan
Maitreyi Doshi, Massachusetts Institute of Techno
t¨s¨na kat¨lmak için gecenin 2’sinde uyand¨·¨m¨ an¨ms¨yorum. Dünyan¨n
logy Gençlik Zirvesinde, 1998
bütün zaman dilimlerinde bulunan insanlar bir toplant¨ düzenlemek için
çaba sarf ediyorlarsa, birilerinin de gecenin bir yar¨s¨nda ayakta olmas¨ gerekiyor.
Çok de·er verdi·imiz bir projenin ba∆ar¨s¨zl¨kla sonuçlanmas¨n¨n ard¨ndan a·lad¨·¨m¨, günler boyunca
üzüldü·ümü hat¨rl¨yorum. Çevrimiçi ortamda arkada∆l¨k etti·im insanlarla ilk defa yüz yüze geldi·im zaman
duydu·um sevinci hat¨rl¨yorum. Dostlar¨m¨n kendi toplumlar¨nda fark yaratabildiklerini ve bunu benim de
ba∆arabilece·imi görmekten ald¨·¨m ilham¨ an¨ms¨yorum.
Son dokuz y¨lda kendime olu∆turdu·um online toplum, hem özel hayat¨mda önemli bir rol oynad¨, hem
de bugünkü kariyerimi ∆ekillendirdi. Daha iyi bir insan olmak, ufkumu geni∆letmek ve en çok da kendi top
lumumda fark yaratmak için bir ilham kayna·¨ oldu bana. Bu toplum sayesinde Haziran 2007’de Maryland
Institute College of Art’ta toplum sanatlar¨ dal¨nda mast¨r yapmaya ba∆lad¨m. Alaca·¨m diploma ile sanat¨ top
lumda olumlu de·i∆iklikler yaratmak için nas¨l kullanabilece·imi daha iyi anlamay¨ ümit ediyorum. Aktivizm
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ve sanat tutkumu harmanlay¨p, bunlar¨ hem bir sanatç¨ olarak kendimi tatmin edecek, hem de toplumun
ç¨karlar¨na hizmet edecek özgün ve emek isteyen bir kariyer haline getirmek istiyorum.
Online toplumun bir parças¨ olma imkân¨na sahip olmaktan dolay¨ ve kap¨ma kadar gelmi∆ olan bu
f¨rsat¨ yakalayabilmi∆ oldu·um için gerçekten minnettar¨m. Bazen Gençlik Zirvesine kat¨lmasayd¨m hayat¨m
nas¨l olurdu diye dü∆ünüyorum ve dü∆ündükçe ürküyorum. 

Maitreyi 23 ya∆¨nda. Washington D.C.’de Kad¨n Dernekleri Genel Federasyonu’nda grafik tasar¨mc¨ ve ya
y¨n asistan¨ olarak çal¨∆an Maitreyi, lisans e·itimini 2006 y¨l¨nda West Virginia, Athens’de bulunan Concord
Üniversitesi’nde tamamlad¨.
Bu makalede yer alan görü∆ler her zaman A.B.D. hükümetinin görü∆ veya politikalar¨n¨ yans¨tmayabilir.

Foto·raf Michael Myers/OxfamAUS

Sydney Avustralya’daki genç aktivistlerin de bu foto·rafta gösterdi·i gibi, TIG üyeleri dünyada yoksulluk ve açl¨·a son vermek ve benzeri önemli küresel konular
da i∆birli·i yapmak için ¿nternet ortam¨nda bir araya geliyorlar.
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Hadi Hareketlenin
Uluslararas¨ ¿li∆kilerde Ki∆isel Bir Deneyim
Charlene Porter

De·i∆im programlar¨ gençlerin dünyaya bak¨∆ aç¨lar¨n¨ geni∆letiyor ve ba∆ka kültürleri 
anlamalar¨na yard¨mc¨ oluyor. Bu deneyimi ya∆ama f¨rsatlar¨ da gittikçe art¨yor.
Charlene Porter eJournal USA dergisinin Yönetici Editörü

H

erhangi bir ¿nternet arama motoruna
“gençlik de·i∆im program¨” kelimele
rini girince 2,8 milyon civar¨ sonuç
al¨rs¨n¨z. Dünyan¨n ba∆ka bir yerini görmek is
teyen gençler için say¨s¨z e·itim, çal¨∆ma veya
gönüllülük f¨rsat¨ bulunuyor.
Uluslararas¨ gençlik de·i∆im programlar¨
evreni engindir. Bu programlara her y¨l kat¨l
makta olan kurulu∆lar¨ ve hatta girip ç¨kan
ö·rencileri saymak oldukça zordur. De·i∆im
programlar¨n¨n yap¨lmaya de·er olma nedenle
rini bulmak ise çok daha kolayd¨r:

E·itim de·i∆im programlar¨, uluslar¨
insanlara dönü∆türerek uluslararas¨
ili∆kilerin insanile∆tirilmesine ba∆ka
hiç bir ileti∆im türünün bulunamaya
ca·¨ düzeyde bir katk¨da bulunuyor.
Bu sözler, A.B.D. hükümeti sponsorlu·un
daki de·i∆im programlar¨n¨n babas¨ say¨labile
cek Senatör J. William Fulbright’a ait. O’nun
de·i∆im programlar¨n¨n sa·lad¨·¨ yararlar
hakk¨ndaki dü∆ünceleri ayn¨ zamanda birçok
kurulu∆un ifade etti·i hedefleri yans¨t¨yor.
60 y¨l¨ a∆m¨∆ olan Fulbright burs program¨,
1946 y¨l¨nda bu giri∆imi olu∆turan A.B.D. hükü
met yasas¨n¨n sponsorlu·unu yapan Arkansas’l¨
merhum Senatör’ün ad¨n¨ ta∆¨yor. O zamandan
bu yana, 138.000 yabanc¨ akademisyen, ö·ret
men ve ö·renci uluslararas¨ ili∆kilerde ki∆isel
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lamda akademik dünyan¨n diplo
matlar¨d¨rlar. D¨∆i∆leri Bakanl¨·¨
geçen sene Amerika’y¨ ziyaret
eden 591.000 ö·renci ve de·i∆im
program¨ kat¨l¨mc¨s¨na vize verdi.
200.000 Amerikal¨ üniversite ö·
rencisi ise di·er istikamete gide
rek, yurtd¨∆¨nda çe∆itli akademik
kurulu∆larda f¨rsatlar buldu.
Üniversite-öncesi ça·¨ndaki
gençlerin de yurtd¨∆¨nda e·itim
programlar¨na kat¨lmalar¨na ra·
men, kat¨l¨m düzeyleri hakk¨nda
kesin ve kapsaml¨ rakamlara
ula∆mak oldukça zor. De·i∆im
programlar¨ düzenleyen gruplar¨n
∆emsiye kurulu∆u olan Uluslararas¨
Foto·raf: Ed Harrison/Rotary ¿nternational
E·itim Seyahatleri Standartlar¨ Kon
Foto·raftaki Rotary gençleri California ile Nevada s¨n¨r¨ndaki Lake Tahoe bölgesine yapt¨klar¨ bir kayak
seyi’ne (The Council on Standards
gezisi esnas¨nda, yüzlerini ulusal bayraklar¨n¨n renklerine boyatm¨∆lar.
for International Educational Travel
– CSIET) göre, Amerika Birle∆ik Devletleri’ne her
bir deneyim ya∆amak amac¨ ile Fulbright bursuyla
y¨l yakla∆¨k 30.000 lise ö·rencisinin geldi·i tahmin
Amerika Birle∆ik Devletleri’ne gelmi∆, bunun kar∆¨
ediliyor.
l¨·¨nda ise ayn¨ amaçla 82.000 Amerikal¨ yurtd¨∆¨na
CSIET bu de·i∆im programlar¨n¨n gençler aç¨s¨n
gitmi∆tir.
dan de·erini aç¨klayan bir mesaj iletiyor: “Ba∆ka kül
Fulbright program¨, A.B.D. hükümeti de·i∆im
programlar¨n¨n amiral gemisi say¨l¨yor. Ancak birçok türleri birinci elden ö·reniyorlar ve bunu yaparken
de ömür boyu süren dostluklar kuruyorlar; dünya
de·i∆im program¨ vard¨r. D¨∆i∆leri Bakanl¨·¨ E·itim
insanlar¨ aras¨ndaki ba·lar¨ anlamaya ba∆larken de
ve Kültürel ¿∆ler Dairesi (Educational and Cultural
farkl¨ dillerin ve kültürlerin anla∆¨lmas¨n¨n önemini
Affairs – ECA) sponsorlu·undaki de·i∆im program
kavr¨yorlar.”
lar¨n¨n y¨lda yakla∆¨k 30.000 kat¨l¨mc¨s¨ ile son 50
Lise de·i∆im programlar¨, 1949 y¨l¨ndan bu yana
y¨lda bir milyon insan bir uluslararas¨ deneyimden
Amerika’n¨n toplumlar aras¨ diplomasi çabalar¨n¨n
geçmi∆tir.
bir parças¨ olmu∆tur. Bu programlar yabanc¨ ö·renci
Bunlar ve bunlara benzer di·er hükümet spon
lere Amerikan evsahibi aileler ile bir arada ya∆arken
sorlu programlar de·i∆im programlar¨ evrenindeki
Amerikan liselerinde okuma imkân¨n¨ vererek, kar∆¨
y¨ld¨zlardan sadece bir kaç tanesi. Sizin için uygun
l¨kl¨ anlay¨∆¨n geli∆mesini destekliyor. Bu deneyim
olan program¨ aramak için ECA veritaban¨na http://
sadece ö·rencilerin de·il, ailelerinin, dostlar¨n¨n ve
exchanges.state.gov/exchanges/ adresinden ula∆a
ülkelerindeki ö·retmenlerinin de dönü∆ümüne vesile
bilirsiniz. Bu arama sitesi ister lise veya üniversite
ö·rencisi olun, ister ö·retmen veya ara∆t¨rmac¨, prog oluyor. De·i∆im programlar¨, hayatlar¨ bu ö·rencile
rin hayatlar¨ ile kesi∆en evsahibi ailelerin, ö·rencile
ramlar aras¨nda size cazip geleni seçmenizi sa·lar.
rin ve sponsorlar¨n da yarar¨na oluyor. (Bu program
Özel sektör sponsorlu·undaki de·i∆imlerde de
ve referanslar hakk¨nda ayr¨nt¨l¨ bilgiler “Nereden
gençler için en popüler hedefler üniversitelerdir.
Bilgi Alabilirim” bölümünde bulunmaktad¨r).
De·i∆im programlar¨na kat¨lan ö·renciler bir an
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Yeni bir lisan ö·renmek, kültürel anlay¨∆ in∆a
etmenin önemli bir unsurudur. Amerika Birle∆ik Dev
letleri de bu tür f¨rsatlar¨n gençlere sunulmas¨ amac¨
ile yeni bir program ba∆latt¨. 2006 y¨l¨nda Ba∆kan
George W. Bush taraf¨ndan tan¨t¨lan Ulusal Güven
lik Lisan Giri∆imi (The National Security Language
Initiative – NSLI), A.B.D. hükümeti de·i∆im program
lar¨n¨n en yenilerinden biri. NSLI, Arapça, Çince ve
¿ndik dillerinde yo·un e·itim programlar¨na yat¨r¨m
yap¨yor.
Kas¨m 2006 Uluslararas¨ E·itim Haftas¨’nda
D¨∆i∆leri Bakan¨ Condoleezza Rice NSLI program¨n¨
överek, “Arapça, Çince, Rusça, Hintçe ve Farsça
gibi kritik lisanlar¨ ö·renmek, gençlerin f¨rsatlar¨n¨
geni∆letirken hayatlar¨n¨ zenginle∆tiriyor ve bizlere
di·er kültürlere olan sayg¨m¨z¨ gösterme imkân¨n¨
sa·l¨yor” dedi.
NSLI’nin Yo·unla∆t¨r¨lm¨∆ Yaz Lisan Enstitüle
ri, hem lise hem de üniversite ça·¨ndaki Amerikal¨
ö·renciler için haz¨rlad¨·¨ programlar¨n ikinci y¨l¨na
girdi. ECA’ya göre kritik dillerin konu∆uldu·u ülke
lerdeki e·itim programlar¨na yakla∆¨k 500 ö·renci
kay¨tl¨yken, Fulbright ve Gilman Burs programlar¨
kapsam¨nda da Amerikal¨ ö·renciler yurtd¨∆¨nda çe∆it
li yerlerde lisan e·itimi al¨yorlar. Farkl¨ ülkelerden
genç ö·retmenler de Fulbright burslar¨yla yard¨mc¨
ö·retmen olarak Amerika’ya gelerek, anadillerinin
Amerikan kampuslar¨nda ö·retilmesine destek olu
yorlar.
NSLI programlar¨ lise ö·rencilerinin bir dönem
veya bir y¨l boyunca Rusya, Çin, Türkiye, Hindistan
ve Arap ülkelerinde dil e·itimi almalar¨ için f¨rsatlar
yaratmak üzere geli∆tirilmeye devam edecektir.
ECA taraf¨ndan yürütülen de·i∆im programla
r¨n¨n bir di·er kategorisinde, lise e·itimini tamam
lam¨∆ ö·rencilere derslerinin tatilde oldu·u yaz
dönemlerinde çal¨∆ma ve gezi programlar¨na kat¨lma
imkânlar¨ sunuluyor. Sadece akredite olmu∆ e·itim
kurumlar¨nda kay¨tl¨ olan ö·rencilere aç¨k olan bu
yaz programlar¨, ö·rencileri turistik oteller, restoran
lar ve e·lence merkezleri gibi yerlerde uzmanl¨k
gerektirmeyen hizmet pozisyonlar¨na yerle∆tiriyor.
Mimarl¨k, bilimsel ara∆t¨rmalar, medya ileti∆imi ve

bilgisayar yaz¨l¨mlar¨ ve bile∆enleri gibi dallarda da
yaz stajlar¨na izin veriliyor. Bu de·i∆im programlar¨
hakk¨nda daha fazla bilgiye http://exchanges.state.
gov/education/jecxhanges/about.htm#backgr ound
adresinden eri∆ebilirsiniz.
Merkezi Washington’da olan bir dan¨∆manl¨k
∆irketinin yapt¨·¨ bir ara∆t¨rmaya göre, gönüllülük
programlar¨ de·i∆im programlar¨ndaki yeni e·ilim
olabilir.

Ba∆ka kültürleri birinci elden ö·reniyorlar
ve bunu yaparken de ömür boyu süren dost
luklar kuruyorlar; dünya insanlar¨ aras¨nda
ki ba·lar¨ anlamaya ba∆larken de farkl¨ dil
lerin ve kültürlerin anla∆¨lmas¨n¨n önemini
kavr¨yorlar.
Sömestr tatillerini plajlarda veya kayak merkez
lerinde keyif yaparak geçirmek yerine, Amerikal¨
üniversite ö·rencileri tatillerini ba∆ka ülkelerdeki
uluslararas¨ e·itim veya kalk¨nma faaliyetlerine
adamay¨ tercih ediyorlar. Bu tür f¨rsatlar arayan
ö·renciler için Uluslararas¨ Gönüllüler Programlar¨
Derne·i (International Volunteer Programs Associati
on) [http://www.volunteerinternational.org/], Break
Away [http://alternativebr eaks.org/8components.asp],
ve Go Abroad [http://www.goabroad.com] gibi kuru
lu∆larda geni∆ yelpazede seçenekler bulunuyor. 
Amerika Birle∆ik Devletleri D¨∆i∆leri Bakanl¨·¨’n¨n farkl¨ dernek veya
kurulu∆lar taraf¨ndan sunulan kaynaklar¨n içerikleri ve eri∆ilebilirlik
leri hakk¨nda hiç bir sorumlulu·u bulunmamaktad¨r. Gösterilmekte
olan tüm ¿nternet ba·lant¨lar¨ Temmuz 2007 itibar¨yla faal durum
dayd¨.
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Ne Yapmal¨y¨m?

E

vet, belki de bu sayfalarda okuduklar¨n¨z sizi
de·i∆im programlar¨ ara∆t¨rmaya te∆vik etmi∆tir.
Sizlere yol göstermek amac¨yla birçok bilgiyi bir
araya getirdik.
Birinci ad¨m, istedi·iniz program türünü ara∆t¨rmak
ve kendinizi programa kabul ettirmek. Sizin için uygun
olan programa ba∆laman¨zda yard¨mc¨ olmak için önü
müzdeki sayfalarda bulunan makalede çe∆itli program

lar¨n tan¨t¨m¨n¨ yapt¨k – dikkate almak isteyebilece·iniz
baz¨ programlar hakk¨nda bilgileri derledik.
¿stedi·iniz program¨ seçtikten sonra, program
sponsorlar¨n¨z SEVIS kayd¨n¨z için gereken belgeyi size
verecektir. SEVIS, Student and Exchange Visitor Infor
mation System – Ö·renci ve De·i∆im Program¨ Ziyaretçi
Bilgi Sistemi aç¨l¨m¨n¨n k¨saltmas¨d¨r. ¿nternet üzerinden
i∆leyen bu sistem, Amerika Birle∆ik Devletleri Ulusal Gü
venlik Bakanl¨·¨’na Amerika’da bulunan yabanc¨ ziyaret
çilerin nerede olduklar¨ hakk¨nda bilgi vermektedir. Prog
ram sponsorunuz size bu i∆lemlerde kolayl¨k sa·lamak
üzere pek çok bilgi verecek, dan¨∆manl¨k yapacakt¨r.
SEVIS belgesini ald¨ktan sonra, Amerika’ya gel
mek üzere ülkenizdeki Amerikan Büyükelçili·ine
vize ba∆vurusunda bulunmaya haz¨r olacaks¨n¨z. Vize,
yabanc¨ ülke vatanda∆lar¨na A.B.D. hudut kap¨lar¨ndan
Amerika’ya giri∆ yapmak ve ülkeye giri∆ için göçmenlik
yetkilileri taraf¨ndan izin verildi·ini gösteren belgedir.
Amerika Birle∆ik Devletleri çe∆itli amaçlarla ziyarette
bulunan ve göçmen olmayan ziyaretçiler, i∆adamlar¨, tu
rist ve sanatç¨lara vize vermektedir. Ö·rencilere verilen
vize türleri ise ∆unlard¨r:
• F, veya Ö·renci Vizesi: Bu vize akademik e·iti
me kaydolmak isteyenlere en s¨k verilen vize türüdür.
Amerika’da bulunan ve akredite olmu∆ üniversite veya
¿ngilizce lisan enstitülerine girmeyi planlayan ki∆ilere
verilir. http://travel.state.gov/visa/temp/types/types_1268
adresinden daha fazla bilgi alabilirsiniz.
• J, veya De·i∆im Program¨ Vizesi: Bu vize Amerika
Birle∆ik Devletleri’nde de·i∆im programlar¨na kat¨lacak
olanlara verilir. “J” vizesi özellikle e·itim ve kültürel
de·i∆im programlar¨na kat¨lmak üzere seyahat edecek
olanlar içindir. http://travel.state.gov/visa/temp/types/
types_1267 adresinden daha fazla bilgi alabilirsiniz.
• M veya Ö·renci Vizesi: Bu vize akademik olma
yan veya mesleki e·itim ile ilgili herhangi bir Amerikan
kurumuna kay¨t olmak isteyenler içindir. http://travel.
state.gov/visa/temp/types/types_1268 adresinden daha
fazla bilgi alabilirsiniz. 
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Nereden Bilgi
Alabilirim?

A

merika’da e·itimin nas¨l bir ∆ey oldu·u hak
k¨nda genel bir fikir edinmek istiyorsan¨z,
sizin için uygun olan program¨ ara∆t¨rabilece
·iniz birçok ba∆lang¨ç noktas¨ vard¨r.
Birincisi, A.B.D. D¨∆i∆leri Bakanl¨·¨ E·itim ve
Kültürel ¿∆ler Dairesi (ECA) taraf¨ndan yay¨mlanan If

You Want to Study in the United States – Ameri
ka Birle∆ik Devletlerinde Okumak ¿stiyorsan¨z

isimli 4 ciltli yay¨nd¨r. Her bir cilt lisans (üniversite)
e·itimi; yüksek lisans ve mesleki e·itim ve ara∆t¨rma;
k¨sa-dönem e·itim, ¿ngilizce lisan programlar¨, uzak
tan e·itim ve akreditasyon gibi konular içermektedir.
Bunlara ek olarak Amerika’da ya∆amak ve e·itim
alma konular¨nda pratik bilgiler içeren bir cilt bulun
maktad¨r. Bu yay¨nlar¨n ço·u Arapça, Çince, ¿ngiliz
ce, Frans¨zca, Rusça ve ¿spanyolca’da da yay¨mlan
maktad¨r. [http://educationusa.state.gov/pubs.htm]
“Amerika Birle∆ik Devletleri’nde Okumak ¿stiyorsa
n¨z” kitapç¨klar¨n¨n Türkçe tercümesine ise http://tur
kish.turkey.usembassy.gov/egitim2.html adresinden
ula∆abilirsiniz.
Amerika Birle∆ik Devletleri E·itim Dairesi’nin
Web sitesi olan U.S. Network for Education Infor
mation, lise, üniversite ve lisansüstü düzeylerindeki
uluslararas¨ de·i∆im program¨ f¨rsatlar¨n¨ anlat¨yor.
[http://www.ed.gov/about/offices/list/ous/internati
onal/usnei/us/edlite-study-us.html]
Amerika Birle∆ik Devletleri D¨∆i∆leri Bakanl¨·¨
E·itim ve Kültürel ¿∆ler Dairesi, 170 ülkede yakla∆¨k
450 dan¨∆manl¨k ve bilgi merkezinden olu∆an bir
küresel a· yürütmektedir. Bu E·itim Dan¨∆manl¨k
Merkezleri “Amerika’daki e·itim f¨rsatlar¨ hakk¨nda,
ve uygun nitelikteki ki∆ilerin bu f¨rsatlara eri∆imle
ri konusunda do·ru, kapsaml¨, tarafs¨z ve zamanl¨
bilgiler sunarak aktif bir biçimde dünya çap¨nda
A.B.D.’deki yüksek e·itim sistemini anlatmaktad¨r.”
Merkezlerin ¿nternet sitesi akreditasyon, okul bul

Foto·raf: American Jewish Society for Service

Yaz dönemi de·i∆im programlar¨ndan baz¨lar¨ dü∆ük gelirli veya afet bölgele
rinde in∆aat projelerinde çal¨∆mak üzere gençleri i∆e al¨yor.

mak, vize bilgileri, parasal yard¨m, Fulbright burslar¨
ve spesifik ECA programlar¨ hakk¨nda bilgi içeriyor.
[http://educationusa.state.gov/centers/]
A∆a·¨daki dört bölümde baz¨ de·i∆im ve e·itim
programlar¨ hakk¨nda özetler düzenledik: lise ö·ren
cileri için de·i∆im programlar¨; üniversite ve lisan
süstü ö·rencileri için de·i∆im programlar¨; ö·renci
ve profesyonellere yönelik de·i∆im programlar¨ ve
¿ngilizce dili e·itim programlar¨ ve stajlar. Bu liste
size uygun olabilecek birçok program¨ temsilen dü
zenlenmi∆tir ve sadece ara∆t¨rman¨z için bir ba∆lang¨ç
noktas¨ olarak de·erlendirilmelidir.

L¿SE ÖÊRENC¿LER¿ ¿Ç¿N 
DÜZENLENEN PROGRAMLAR
AFS Intercultural Programs (AFS) – AFS Kültürle
raras¨ Programlar¨ (AFS): AFS Programlar¨ 13–18
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AYUSA International: AYUSA, yabanc¨ ö·renci
de·i∆im programlar¨ kanal¨yla küresel e·itim ve
liderli·i destekleyen önde gelen kâr amac¨ gütme
yen kurulu∆lardan biridir. 1980 y¨l¨ndan bu yana
AYUSA 40.000den fazla lise ö·rencisi ve evsahibi
aile ile birlikte, yabanc¨ de·i∆im programlar¨yla ulus
lararas¨ dostluk köprüleri in∆a ediyor.
AYUSA Konsorsiyumu uluslararas¨ ortaklar¨
vas¨tas¨yla YES program¨ ö·rencilerinin Cezayir, Bah
reyn, Banglade∆, Etiyopya, Gazze, Irak, ¿srail (Arap
toplumu), Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Mali, Fas, Um
man, Pakistan, Katar, Senegal, Suriye, Tunus, Bat¨
≈eria ve Yemen’den kat¨l¨m¨n¨ sa·l¨yor.
[http://www.ayusa.org/about/grants?grant=yes]

Online Video
Deneysel E·itim
Bir World Learning Videosu
http://usinfo.state.gov/journals/itsv/0707/ijse/ijse0707.htm
World Learning, merkezi Amerika Birle∆ik Devletlerinde bulunan, 77 ülkede
faaliyet gösteren ve 100.000’den fazla insan¨n kat¨lm¨∆ oldu·u uluslararas¨
de·i∆im programlar¨nda 75 y¨ll¨k geçmi∆i olan bir kurulu∆tur. World Learning
yakla∆¨m¨, bir World Learning filminde de ö·rencilerin payla∆t¨·¨ gibi, e·itimin
deneyimle kazan¨lmas¨n¨ vurgulamakt¨r.

(¿zin ile kullan¨lm¨∆t¨r)
World Learning hakk¨nda daha fazla bilgi için
http://worldlearning.org/
adresini ziyaret edelbilirsiniz

Council on International Educational Exchange
–Uluslararas¨ E·itim De·i∆im Programlar¨ Kon
seyi (CIEE): CIEE A.B.D. Lise program¨, Ameri

ya∆ grubundaki ö·renciler için bir sömestr veya bir
y¨l¨ Amerika’da geçirme imkân¨ sa·l¨yor. AFS her y¨l
11.000 ö·renci, genç ve ö·retmenin kat¨l¨m¨yla, en
eski kültürel de·i∆im kurumlar¨ndan biridir.
[http://www.afs.org/afs_or/home]
AFS ve yurtd¨∆¨ temsilcilik bürolar¨, Brunei, M¨s¨r,
Gana, Hindistan, Endonezya, Malezya, Filipinler,
Suudi Arabistan, Tayland ve Türkiye’den lise ö·renci
lerinin YES program¨na kat¨lmalar¨n¨ sa·l¨yor.
[http://www.yesprograms.org/]

kan liselerinde 10 ayl¨k akademik y¨l veya 5 ayl¨k
sömestr programlar¨ sunuyor. 15–18 ya∆ grubundaki
ö·renciler önceden belirlenmi∆ bir evsahibi aile ile
kalarak, e·itimlerine devam ediyorlar.
[http://www.ciee.org/representatives/opportunities/
usa_hs/index.asp]
Cultural Homestay International – Uluslararas¨
Kültürel Konukluk: Bu kurulu∆ 40’tan fazla ülke

den gelen lise ö·rencisi için gruplar halinde evde
a·¨rlanmak, akademik liselere yerle∆mek, çocuk bak¨
c¨l¨·¨ (au pair) ve i∆ deneyimi programlar¨ sunuyor.
[http://www.chinet.org/]

American Councils for International Education
– Amerikan Uluslararas¨ E·itim Konseyleri: Ame

rikan Konseyleri, hem devlet hem de özel sektör
sponsorlar ad¨na çe∆itli kültürel de·i∆im, yurtd¨∆¨
e·itim ve ara∆t¨rma programlar¨ yürütüyor. Ö·renci
lerin bu programlara kat¨lma hakk¨ aç¨k ve liyakata
dayal¨ rekabet ile kazan¨l¨rken, program Amerika Bir
le∆ik Devletleri ile Avrasya, Güneydo·u Avrupa ve
Güney Asya aras¨ndaki kar∆¨l¨kl¨ anlay¨∆ geli∆imini
sa·l¨yor.
Amerikan Konseyleri FLEX program¨ için eski
Sovyetler Birli·i cumhuriyetlerinden lise ö·rencile
rinin kat¨l¨m¨n¨ sa·larken, YES program¨ için lise
ö·rencilerini Afganistan’dan seçiyor.
[http://www.americancouncils.org/programList.php]

Global Youth Village – Küresel Gençlik Köyü: Bu

uluslararas¨ yaz gençlik kamp¨ de·i∆im program¨
98 kat¨l¨mc¨ ülkeden 13–18 ya∆ grubundaki gençleri
e·lenceli bir ortamda “küresel vatanda∆l¨k deneyimi”
anlay¨∆¨yla birbirlerine ba·l¨yor.
[http://www.globalyouthvillage.org/]
Iowa Resource for International Service – Iowa
Uluslararas¨ Hizmet Kayna·¨ (IRIS): IRIS 1993

y¨l¨nda kurulan, Ames, Iowa’da bulunan, kâr amac¨
gütmeyen bir kurulu∆tur. Misyonu, uluslararas¨ e·i
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tim, kalk¨nma ve bar¨∆¨ k¨rsal giri∆imlerle te∆vik
etmektir. IRIS, Afrika, Orta ve Do·u Avrupa ve
Asya’dan ö·rencileri, gazetecileri, i∆adamlar¨n¨, e·i
timcileri ve hükümet yetkililerini çe∆itli programlar
kanal¨yla Iowa’da bir araya getirmektir. Iowa’da
bulunduklar¨ sürede uluslararas¨ kat¨l¨mc¨lar Iowa’l¨
aileler ile kal¨yor, Iowa okullar¨nda e·itim al¨yor,
Iowa’n¨n ticari kurulu∆lar¨nda staj yap¨yor ve toplum
faaliyetlerine kat¨l¨yorlar.
IRIS YES program¨ ö·rencilerini Nijerya ve Tan
zanya’dan seçiyor.
[http://www.iris-center.org/CurrentProjects.htm]

Undergraduate Study – Lisans E·itimi: Bu Web

sitesi D¨∆i∆leri Bakanl¨·¨’n¨n E·itim ve Kültürel ¿∆ler
Dairesinin (ECA) uluslararas¨ ö·renciler için yay¨m
lad¨·¨ If You Want to Study in the United States
– Amerika’da Okumak ¿stiyorsan¨z isimli 4 kitapç¨k
dizisinin birinci cildi esas al¨narak haz¨rland¨. Lisans
E·itimi sitesi Amerika’daki lisans ve iki y¨ll¨k üniver
site e·itim programlar¨n¨n nas¨l seçilece·i ve ba∆vu
ru ∆artlar¨n¨ anlatmakla birlikte, Amerika Birle∆ik
Devletleri’ndeki teknik ve mesleki e·itim f¨rsatlar¨n¨
anlat¨yor.
[http://educationusa.state.gov/undergrad.htm ]
EduPASS! The Smart Student Guide to Studying
in the USA – Amerika’da E·itim Alman¨n Ak¨ll¨
Ö·renci Rehberi: EduPass, Amerika Birle∆ik Dev

leteri’ne gelecek olan potansiyel de·i∆im program¨
ö·rencileri için üniversite giri∆ ko∆ullar¨, pasaport,
vize, seyahat, bütçe ve kültür ∆oku gibi konular hak
k¨nda bir bilgi deposudur.
[http://www.edupass.org]
Foto·raf AP Images/Steve Manuel

International Education Service – Uluslararas¨
E·itim Hizmeti (IES): IES, ö·rencilerin Amerika

State College, Pennsylvania’da evsahibi ebeveynler Christina ve Howard
Pillot (solda) o·ullar¨ Carl ile Tayland’l¨ de·i∆im program¨ ö·rencisi Charttra
harn Chareowong’¨n (sa·da) ev ödevlerine yard¨mc¨ olurken.

Birle∆ik Devletleri’nde uygun üniversite bulmalar¨na
yard¨mc¨ oluyor. Sitede yurtd¨∆¨ndan ö·renci çek
mek isteyen üniversitelerin listesi dahil olmak üzere,
e·itim dan¨∆manlar¨ için bilgiler de bulunmaktad¨r.
[http://www.ies-ed.com]

Pacific Intercultural Exchange Program – Pasi
fik Kültürleraras¨ De·i∆im Program¨ (P.I.E.):

P.I.E. 15–18 ya∆ grubundaki ö·rencilerin kalaca·¨
evlerin önceden belirlenmi∆ oldu·u bu programda
sömestr veya akademik y¨l boyu de·i∆im f¨rsatlar¨
sunuluyor.
[http://www.pieusa.org/homestay_exchange.asp]

Programs for Graduate School Students –Lisan
süstü E·itimi Ö·rencileri ¿çin Programlar:

D¨∆i∆leri Bakanl¨·¨ E·itim ve Kültürel ¿∆ler Dairesinin
yay¨mlad¨·¨ lisansüstü e·itimi cildi Amerika’daki mas
t¨r, doktora ve doktora sonras¨ programlar¨n ara∆t¨r¨l
mas¨ ve ba∆vuru ko∆ullar¨ hakk¨nda bilgiler sunmak
la birlikte, e·itim veya kariyerlerini Amerika Birle∆ik
Devletleri’nde ilerletmek isteyenler için sertifika ve
onaylama süreçleri hakk¨nda bilgi de veriyor.
[http://educationusa.state.gov/graduate.htm]

Rotary Youth Exchange – Rotary Gençlik
De·i∆im Program¨: Bu kâr amac¨ gütmeyen hizmet

kurulu∆u, 15–19 ya∆ grubundaki lise ö·rencilerine
evde konaklama/akademik programlar sunuyor.
[http://www.rotary.org/programs/youth_ex/index.
html]
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de·i∆im program¨ hakk¨nda bilgi sunuyor. IIE, ö·ren
cilere, akademisyenlere, e·itimcilere ve üniversite
dan¨∆manlar¨na kaynaklar sunmakla birlikte, uluslara
ras¨ e·itim konular¨nda ara∆t¨rmalar yapmaktad¨r. IIE,
ayn¨ zamanda D¨∆i∆leri Bakanl¨·¨n¨n sponsor oldu·u,
lisansüstü e·itim, geli∆mi∆ ara∆t¨rma ve di·er imkânlar
sa·layan Fulbright program¨n¨n yöneticisidir.
[http://www.iie.org//Content/NavigationMenu/
Programs_Portal/Browse_Programs/Non-US_
Student_Programs.htm]

American Council for Collaboration in Education
and Language Study – E·itim ve Lisan Ö·renimin
de Amerikan ¿∆birli·i Konseyi (ACCELS): ACCELS,

Amerika Birle∆ik Devletleri ile Avrasya, Güneydo·u
Avrupa ve Güney Asya aras¨ndaki kar∆¨l¨kl¨ anlay¨∆¨n
geli∆mesini sa·lamak amac¨yla kültürel de·i∆im,
yurtd¨∆¨ e·itim ve ara∆t¨rma programlar¨ yürütüyor.
[http://www.americancouncils.org/programList.php]

¿NG¿L¿ZCE L¿SAN EÊ¿T¿M 
PROGRAMLARI VE STAJ B¿LG¿LER¿

America-Mideast Educational and Training
Services, Inc. – Amerika-Ortado·u E·itim Hiz
metleri (AMIDEAST): AMIDEAST 10 Ortado·u ülke

Intensive English USA – Yo·un ¿ngilizce A.B.D.,

sinden lise, lisans ve lisansüstü e·itimi düzeylerinde
erkek ve bayanlara yönelik çe∆itli de·i∆im program
lar¨ sunuyor.
[http://www.amideast.org/programs_services/
exchange_programs/default.htm]

Amerika Birle∆ik Devletleri’nde e·itim imkânlar¨n¨
ara∆t¨ran uluslararas¨ ö·rencilerin ba∆l¨ca bilgi kayna
·¨d¨r. Rehber Uluslararas¨ E·itim Enstitüsü (IIE) tara
f¨ndan yay¨mlanmakta olup, A.B.D. D¨∆i∆leri Bakan
l¨·¨ “E·itim A.B.D. Dan¨∆ma Merkezleri” kanal¨yla
dünya çap¨nda da·¨t¨l¨yor. Yaz¨l¨ rehbere ilaveten,
Intensive English USA Online, uluslararas¨ ö·renci
ler ve e·itim dan¨∆manl¨k merkezlerine etkile∆imli
veritaban¨ sunuyor.
[http://www.intensiveenglishusa.com/]

Youth Exchange Programs, Bureau of
Educational and Cultural Affairs, U.S.
Department of State – Amerika Birle∆ik Devlet
leri D¨∆i∆leri Bakanl¨·¨ E·itim ve Kültürel ¿∆ler
Dairesi, Gençlik De·i∆im Programlar¨: Uluslara

ras¨ de·i∆im programlar¨ adaylar¨ bu Web sitesinden
bölge, program tipi veya program süresine göre
de·i∆im programlar¨n¨ ara∆t¨rabilirler.
[http://exchanges.state.gov/education/citizens/
students/programs/]

Study in the USA! – Amerika’da Okuyun!: Bu
Web sitesi lise ve üniversite düzeylerinde “yo·un
¿ngilizce” ders program¨ arayan uluslararas¨ ö·renci
lere bir e·itim rehberi olarak tan¨t¨l¨yor..
[http://wwwstudyusa.com/]

The Foundation for Worldwide International
Student Exchange – Uluslararas¨ Dünya Çap¨n
da Ö·renci De·i∆im Programlar¨ Vakf¨ (WISE):

USArts International Training Program – USArts
Uluslararas¨ E·itim ve Staj Program¨ uluslararas¨ ve
Amerikal¨ lisans ve yüksek lisans ö·rencilerini sanat
ve kültür ile ilgili kurulu∆larla e∆le∆tirerek, Amerika
Birle∆ik Devletleri’nde çok de·erli bir i∆ e·itimi ve
staj imkân¨ sa·l¨yor.
[http://www.usartstraining.org/intlstep.php]

WISE, Amerika’ya seyahat edecek olan Asyal¨, Avru
pal¨ ve Güney Amerikal¨ ö·rencilere özellikle akade
mik ve konaklama programlar¨ düzenler.
[http://wise.wisefoundation.com]
Institute of International Education – Uluslara
ras¨ E·itim Enstitüsü (IIE): IIE’nin program por

Amerika Birle∆ik Devletleri D¨∆i∆leri Bakanl¨·¨’n¨n farkl¨ dernek veya
kurulu∆lar taraf¨ndan sunulan kaynaklar¨n içerikleri ve eri∆ilebilirlikleri
hakk¨nda hiç bir sorumlulu·u bulunmamaktad¨r. Gösterilmekte olan
tüm ¿nternet ba·lant¨lar¨ Temmuz 2007 itibar¨yla faal durumdayd¨.

tal¨ her y¨l 20.000’den fazla insana hizmet eden 316
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A.B.D. D¨∆i∆leri Bakanl¨·¨, Uluslararas¨ Bilgi Prog
ramlar¨ Dairesi, eJournal USA logosu alt¨nda Ame
rika Birle∆ik Devletleri ve uluslararas¨ toplulu·un
yan¨ s¨ra A.B.D. toplumunu, de·erlerini, dü∆ünce
ve kurumlar¨n¨n kar∆¨la∆t¨·¨ temel sorunlar¨ ince
leyen be∆ tane elektronik dergi yay¨mlamaktad¨r
– Ekonomik Perspektifler, Küresel Sorunlar, Demok
rasi Sorunlar¨, D¨∆ Politika Gündemi, Toplum ve
De·erler.
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