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A.B.D. D¨∆i∆leri Bakanl¨·¨n¨n Uluslararas¨ Bilgi Programlar¨ Dairesi eJo-

urnal USA (eDergi ABD) logosu alt¨nda Amerika Birle∆ik Devletleri ve 

uluslararas¨ toplulu·un yan¨ s¨ra A.B.D. toplumunu, de·erlerini, dü∆ün-

ce ve kurumlar¨n¨n kar∆¨la∆t¨·¨ temel sorunlar¨ inceleyen be∆ tane elekt-

ronik dergi yay¨mlamaktad¨r – Ekonomik Perspektifler, Küresel Konu-

lar, Demokrasiyle ilgili Konular, D¨∆ Politika Gündemi, ve Toplum ve 

De·erler. Bu be∆ derginin her biri cilt (yay¨mland¨·¨ y¨l say¨s¨) ve say¨ya 

(y¨l boyunca ç¨kan say¨lar¨n miktar¨) göre kataloglanmaktad¨r.

Her yeni say¨ ayda bir ¿ngilizce olarak yay¨mlanmakta ve bunu iki ila 

dört hafta içinde Frans¨zca, Portekizce, Rusça ve ¿spanyolca sürümler 

izlemektedir. Seçilmi∆ sürümler ayr¨ca Arapça ve Çince olarak yay¨mlan-

maktad¨r.

Dergilerde ifade edilen görü∆ler her zaman A.B.D. hükümetinin görü∆le-

rini veya politikalar¨n¨ yans¨tmayabilir. A.B.D. D¨∆i∆leri Bakanl¨·¨n¨n 

içerik ve dergilerin ba·lant¨l¨ oldu·u Internet sitelerinin eri∆ilebilirli·i-

nin süreklili·i konusunda hiç bir sorumlulu·u yoktur. Bu sorumluluk 

sadece bu sitelerin yay¨mc¨lar¨na aittir. Dergi makaleleri, foto·raflar¨ ve 

çizimleri, telif hakk¨ k¨s¨tlamalar¨ aç¨kça belirtilmedi·i takdirde, Birle∆ik 

Devletler d¨∆¨nda ço·alt¨labilir ve çevirisi yap¨labilir. Telif hakk¨ k¨s¨tla-

mas¨ olan durumlarda dergide belirtilen telif hakk¨ sahiplerinden izin 

al¨nmas¨ gereklidir.

Uluslararas¨ Bilgi Programlar¨ Dairesi yay¨mlanacak olan dergilerin bir 

listesinin yan¨ s¨ra mevcut ve eski say¨lar¨ de·i∆ik elektronik formatlarda   

“http://usinfo.state.gov/journals/journals.htm” adresinde okurlara sun-

maktad¨r. Yorumlar¨n¨z¨ yerel A.B.D. elçiliklerine veya yay¨m ofislerine 

göndermenizi rica ederiz:

Editor, eJournal USA: Society & Values
IIP/T/SV

U.S. Department of State
301 4th St. S.W.
Washington, D.C. 20547
United States of America
E-mail: ejvalues@state.gov
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Bu bizim için sürpriz olmamal¨yd¨. Neler olabilece·i-
ni tahmin etmemiz gerekirdi. Ne de olsa biz de bir 
zamanlar gençtik. Asl¨nda baz¨lar¨m¨z birkaç genç  

bile yeti∆tirmi∆tik.
Ancak, ülke çap¨nda liselere gönderdi·imiz ve ö·renci-

leri ya∆amlar¨ ve aktiviteleri konusunda kompozisyonlar 
yazmaya davet eden mesaj¨m¨z¨n üzerinden haftalar geç-
ti·i halde tek bir yan¨t bile gelmeyince gittikçe daha çok 
kayg¨lanmaya ba∆lad¨k. Bu kompozisyonlar 13-19 ya∆  
aras¨ gençlerin ya∆am¨n¨ ele alacak olan dergimizin  
belkemi·ini olu∆turacakt¨. Bu say¨y¨ iptal etmemiz gere-
kecek diye dü∆ünüyorduk. Durumu kurtarmak için h¨zla 
harekete geçerek, katk¨da bulunan yazarlar¨m¨z¨n 13-19 
ya∆ aras¨ baz¨ gençlerle söyle∆iler yapmas¨n¨ sa·lad¨k.

Sonra birdenbire bir e-posta tsunamisi de diyebilece-
·imiz bir ∆ey gerçekle∆ti. Belirtti·imiz sürenin en son 
gününde posta kutumuz ülkenin her yan¨ndan gelen yaz¨-
larla dolup ta∆maya ba∆lad¨. Ve, elbette, izleyen günlerde 
de yaz¨lar damla damla gelmeye devam etti. Birden ∆unu 
hat¨rlad¨k: enerji ve yarat¨c¨l¨k kadar i∆leri ertelemek de 
13-19 ya∆ aras¨ gençlerin davran¨∆ biçimlerini karakterize 
eder. ≈imdi de, elimizde çok bol malzeme ama yeni bir 
sorun vard¨: bunlar¨n hepsini nas¨l kullanacakt¨k.

Biraz tart¨∆t¨ktan sonra seçilmi∆ parçalar¨n özetlerini 
konusal bölümler alt¨nda toplamaya karar verdik. Bunun 
sonucunda ortaya ç¨kan makaleler, çok say¨da foto·raf¨n 
da yard¨m¨yla, bugün Birle∆ik Devletlerde ya∆ayan 13-19 
ya∆ aras¨ gençlerin ya∆am¨na çok geni∆ aç¨l¨ bir bak¨∆ ve 
perspektif sa·lad¨. 

Dergimizin bu say¨s¨n¨, uluslararas¨ gençli·e Ba∆kan¨m¨-
z¨n e∆i Laura Bush’tan ba∆kas¨n¨n sunmas¨ dü∆ünülemezdi. 
Kendisi 2001 y¨l¨n¨n Ocak ay¨nda Beyaz Saraya gelmesinin 
ard¨ndan e·itim, sa·l¨k, ve insan haklar¨ konular¨na olduk-
ça çok zaman ve enerji adad¨, bir çok yere seyahat etti ve 
s¨k s¨k genç izleyicilere konu∆malar yapt¨. Okuyuculara 
yazd¨·¨ mektubunda ∆öyle diyordu: “Kendinizi gelece·e 
nas¨l haz¨rlayaca·¨n¨z¨ dikkate al¨n. Okulda ba∆ar¨l¨ olman¨-
za yard¨mc¨ olacak al¨∆kanl¨klar, beceriler, ve bilgiler konu-
sunda dü∆ünün.”

Patrick Welsh, y¨llar boyunca Washington Post, USA 
Today ve di·er ulusal yay¨nlarda ç¨kan yaz¨lar¨ arac¨l¨·¨yla 
hayranl¨k duydu·umuz bir e·itimcidir. Bize, Washington 
D.C.deki bir banliyö lisesinin ¿ngilizce ö·retmeni olarak 
deneyimlerini ve gözlemlerini aktard¨.

 Daima hakk¨nda yaz¨ yazaca·¨ veya D¨∆i∆lerinin yurtd¨∆¨ 
programlar¨na kat¨labilecek tan¨nm¨∆ ki∆ilerin aray¨∆¨nda 
olan e∆-editör Michael Bandler, bu say¨ için iki söyle∆i 
gerçekle∆tirdi. Uluslararas¨ futbol harikas¨ Freddy Adu ve 

Ulus Çap¨nda Y¨l¨n 
Ö·retmeni seçilmi∆ 
olan Jason Kamras 
ile yapt¨·¨ röportajlar 
ola·anüstü ba∆ar¨lar¨n 
esin kayna·¨ olacak 
hikayeleridir.

Her y¨l yüzlerce 
kar∆¨l¨kl¨ de·i∆im 
ö·rencisi A.B.D. lise-
lerine kay¨t yapt¨rmak-
tad¨r. Romanc¨ Robert 
Taylor bunlar¨n ara-

s¨ndan geçen y¨l Ohio’da bir liseye devam eden üç ö·ren-
cinin izlenimlerini kaydetti. Ayr¨ca, baz¨ ö·rencilerin bir 
e·itim kurumuna kay¨t yapt¨rmad¨·¨n¨ göz önünde tutarak, 
evde e·itim uygulayan bir aileyi tan¨tman¨n da ilginç olaca-
·¨n¨ dü∆ündük. Gazeteci Chuck Offenburger böyle bir aile-
yi Güney Carolina’da buldu ve dört çocuklar¨n¨n e·itimini 
nas¨l neredeyse tamamen evde gerçekle∆tirdiklerini bize 
anlat¨yor.

Foto·rafç¨ Barry Fitzgerald ofis d¨∆¨nda çal¨∆mas¨n¨ sa·-
layacak her i∆ten çok keyif al¨r. Bu nedenle ondan Orta 
Virginia bölgesine giderek ö·rencileri okuldaki son haftala-
r¨nda izlemesini istedik. Çekti·i foto·raflar, Birle∆ik Devlet-
lerdeki 13-19 ya∆ aras¨ gençler aras¨nda s¨kça ya∆anan lise 
deneyimlerinden bir kesit sunarak, Amerikan gençli·i ile 
ilgili bu portreyi zenginle∆tirmektedir. 

 
– Editörler 
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Beyaz Saray foto·raf¨: Krisanne Johnson

Beyaz Saray foto·raf¨: Krisanne Johnson

INJAZ’¨n bölge müdürü Soraya Sulti (solda), ve Ürdün’ün Amman ∆ehrinde-
ki Swaifiyeh orta ö·renim okulunun Ke∆if Okulu ö·rencileri deneyimlerini 
Laura Bush ve Kraliçe Raina (ortada sa·da) ile payla∆¨yorlar. 22 May¨s 
2005. INJAZ Ürdün gençli·i aras¨nda giri∆imcili·i ve liderli·i desteklemek 
amac¨yla giri∆imcilik, i∆ eti·i, liderlik ve toplumsal kat¨l¨mc¨l¨k konular¨nda 
e·itim vermektedir. 

Bayan Laura Bush 26 Nisan 2005 Sal¨ günü 
Phoenix, Arizona’daki K¨z¨lderili Sa·l¨k Merke-
zi ziyaretinde.
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3 – First Lady’den ¿yi Dilekler
 LAURA BUSH

  Birle∆ik Devletlerin her yan¨na ve yurtd¨∆¨na yapt¨·¨ 
seyahatlerinde Amerikan Ba∆kan¨n¨n E∆i gençlerden 
planlar¨ ve endi∆elerini anlatmalar¨n¨ istemi∆, ve 
onlara “hayranl¨k duyulacak özellikleri olan ... sizin 
en iyi yanlar¨n¨z¨ ortaya ç¨karacak arkada∆lar seçin” 
diyerek yol göstermi∆tir.

4 – Kalplere ve Ak¨llara Dokunmak
 PATRICK WELSH

  ¿ngilizce ö·retmeni olan yazar¨n her y¨l yeniden 
büyük bir metropoliten lisesindeki ö·rencilerine  
geri dönmesini sa·layan ∆eylerden birisi: “onlar¨n 
dalga boyunda olma, ve onlar¨ benim dalga boyu-
ma getirebilme mücadelesi”.

7 – Tablo: Okula Nas¨l Gideriz
  A.B.D. e·itim sisteminde yer alan ya∆, s¨n¨f, ve  
okullar¨n genel da·¨l¨m¨n¨ gösteren tablo.

8 – Kendi Sözleriyle
  Birle∆ik Devletlerin her yan¨ndan ö·renciler, okul-
lar¨ ve toplumlar¨, müzik ve spor a∆klar¨, dini ve 
gönüllü aktiviteleri, ve gelecek için planlar¨n¨ anlat¨-
yorlar. 

29 – Evdeki Okul
 CHUCK OFFENBURGER

  Bir Güney Carolina ailesini tan¨tarak, ailelerin  
çocuklar¨n¨ evde e·ittikleri ve gittikçe yay¨lan bir  
ak¨m¨ anlat¨yor.

31 – Orta Avrupa’dan Kuzey Ohio’ya
 ROBERT TAYLOR

  ¿kisi Almanya’dan, birisi Slovakya’dan üç uluslarara-
s¨ de·i∆im ö·rencisi Ohio’nun küçük bir kasabas¨n-
da liseye devam ederken birlikte geçirdikleri y¨l¨  
anlat¨yor. 

34 –  Ö·renilen Dersler: Y¨l¨n Ö·retmeniyle bir 
Görü∆me

 SÖYLE∆I: MICHAEL J. BANDLER

  Birle∆ik Devletlerde Ulus Çap¨nda 2005 Y¨l¨n¨n  
Ö·retmeni seçilen Jason Kamras, kendini e·itim  
sistemindeki adaletsizliklerin giderilmesine adam¨∆.

38 –  Hem Sporcu, Hem de Ö·renci Olarak Ba∆ar¨y¨ 
Yakalayan Gençler

 SÖYLE∆I: MICHAEL J. BANDLER

  Freddy Adu henüz 14 ya∆¨ndayken hem profesyo-
nel bir futbol tak¨m¨na kat¨larak, hem de lise diplo-
mas¨ alarak ulus çap¨nda bir sansasyon yaratt¨. 

41 –  Yeni Bir Ya∆ama Geçi∆ Töreni –  
Foto·raf Galerisi

 FOTO·RAFLAR: BARRY F¨TZGERALD

  Son derslere girmek, y¨ll¨klar¨ imzalamak, dolaplar¨ 
bo∆altmak, ve müzik için prova yapmak, Virginia 
eyaletinin Fredericksburg ∆ehrinde bulunan James 
Monroe Lisesinin son haftas¨ s¨ras¨nda foto·raflanan 
ve mezuniyet töreniyle doru·a ula∆an aktiviteler  
aras¨nda yer al¨r. 

45 – Kaynakça

47 – Internet Kaynaklar¨

13-19 YA≈ ARASI AMER¿KAN GENÇL¿Ê¿
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De·erli Genç Dostlar¨m,

Amerikan gençlerinin ya∆amlar¨, de·erleri, umutlar¨ 
ve hayalleri konusunda ne söyleyeceklerini ö·ren-
mek istemeniz beni mutlu ediyor. Bu e-dergideki 

yaz¨lar ve görü∆ler Amerika Birle∆ik Devletleri’ndeki bir 
gencin gününü geçirebilece·i çe∆itli yollardan baz¨lar¨na 
göz atma f¨rsat¨ sa·layacak, ayr¨ca, o gencin hedefleri, 
h¨rslar¨ ve endi∆elerini kavraman¨za yard¨mc¨ olacakt¨r.

Bir anne, eski bir ö·retmen ve okul kütüphanecisi, ve 
– sadece birkaç y¨l önce – bir genç olan ben, bir toplum-
da veya ülkede sa·l¨k ve refah¨n büyük ölçüde gençlerin 
sa·l¨·¨ ve refah¨na ba·l¨ oldu·una gerçekten inanmakta-
y¨m. Gençler ya∆amlar¨nda yer alan yeti∆kinlerin onlar¨ 
dü∆ündü·ünü ve onlara istikrar, rehberlik, ak¨l ve sevgi 
sundu·unu bilirlerse çiçek açarlar. Bunlar olmad¨·¨nda 
ise sa·l¨kl¨ bir geli∆im önlenir, ve gençlerin umutlar¨ 
solar. 

Ülkemizde ve bir çok de·i∆ik ülkelerde yapt¨·¨m gezi-
lerde gençleri dinlerken ∆unu ö·rendim: gençler gelecek 
hakk¨nda kayg¨lansalar bile genellikle daha çok ∆imdiki 
zaman¨ dü∆ünmekte. Bir ço·u ya∆amlar¨nda ba∆ar¨l¨ olma-
lar¨n¨ sa·layacak dersleri ö·renmek için hem haz¨r hem 
de hevesliler ve bunlar¨ onlara ö·retmek için zaman 

ve çaba harcamaya haz¨r yeti∆kinlere de minnettarlar. 
Yeti∆kinlerin ö·retme enerjisi gençlerin ö·renme enerji-
siyle bir araya geldi·inde sonuç daha güçlü ya∆amlar ve 
daha güçlü bir toplum olur.

Benden s¨k s¨k gençlere ö·üt vermem istenir ve ben 
de ∆unu söylerim: Mutlulu·unuzun kendi elinizde oldu-
·unu unutmay¨n ve ba∆kalar¨na mutluluk yayman¨n yol-
lar¨n¨ aray¨n. Okulda yaln¨z veya mutsuz görünen birine 
gülümseyin ve merhaba diyin. Uzaklara ta∆¨nm¨∆ ve yeni 
ortam¨na uyum sa·lamakta güçlük çekebilecek bir arka-
da∆¨n¨za yaz¨n. Sevdi·iniz bir ö·retmeninize minnettarl¨-
·¨n¨z¨ dile getirin. Evinizde, sizden yard¨m istenmeden 
önce siz yard¨m edin.

Dostluklar¨n¨z¨n keyfini ç¨kar¨n ve yeni dostluklar 
kurun. Arkada∆lar¨n¨z¨ dürüstlük, zeka, incelik ve mizah 
gibi takdir edilecek niteliklere sahip ve sizin en iyi yönle-
rinizi ortaya ç¨karan ki∆iler aras¨ndan seçin.

Kendinizi gelece·e nas¨l haz¨rlayaca·¨n¨z¨ dü∆ünün. 
Okulda ba∆ar¨l¨ olman¨z¨ sa·layacak al¨∆kanl¨klar¨, yete-
nekleri, ve bilgileri dü∆ünün. Bunlar sizi hayatta ba∆ar¨l¨ 
k¨lacak olanlarla ayn¨d¨r. Okumaya elinizden geldi·ince 
çok zaman ay¨r¨n, ve de·i∆ik ∆eyler okuyun. Böylece çok 
∆ey ö·renecek, daima iyi vakit geçirecek ve ba∆kalar¨ 
için ilginç olacaks¨n¨z.

Her yerdeki gençler için dile·im, ya∆amlar¨nda, toplum-
da güvenli, üretken, ve mutlu üyeler olarak yer almalar¨ 
için gerekli becerileri onlara hem ders vererek hem de 
örnek olarak gösterecek yeti∆kinlerin olmas¨d¨r. Bunlar 
aras¨nda en temel beceri okuma yazmay¨ iyi bilmektir. 
UNESCO’nun Okuma Yazma Ony¨l¨ Onursal Elçisi olarak 
dünyan¨n her yerinde hem k¨zlar¨n hem de erkeklerin 
çok küçük ya∆lardan itibaren iyi birer okur yazar olarak 
e·itilmesi için çal¨∆¨yorum. Bu çok önemli temel olu∆tu-
·unda di·er bütün ö·renmeler daha kolayla∆acak ve 
bunu ba∆ar¨l¨ bir ya∆am izleyecektir.

Bana bu dergiyi okuyan herkesi selamlama f¨rsat¨n¨ 
sunan Amerika Birle∆ik Devletleri D¨∆i∆leri Bakanl¨·¨ 
Uluslararas¨ Bilgi Programlar¨ Dairesine te∆ekkür ederim. 
Ayr¨ca dünyan¨n her taraf¨ndaki genç insanlar¨n bu dergi 
hakk¨nda ne dü∆ündüklerini ö·renmek için sab¨rs¨zlan¨-
yorum.

Sevgilerimle,

First Lady Laura Bush düzenli olarak e·itim ve ö·renci gruplar¨na hitap 
eder. ¿lgili foto·raflar için www.usinfo.state.gov/journals/itsv/0705/ijse/ 
firstlady.htm“  adresini ziyaret edebilirsiniz.

Joe Cavaretta, AP/WWP
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Deneyimli bir lise ¿ngilizce ö·retmeni, Birle∆ik Dev-
letlerde bir büyük kent (metropol) okulunda ö·ret-
menlik yapman¨n keyifli ve hayal k¨r¨kl¨·¨na yol açan 
yönlerini anlat¨yor. ¿ster ba∆ar¨lar¨, ister sorunlar¨yla 
olsun, okullar her zaman hizmet verdikleri toplumun 
bir yans¨mas¨d¨r. Yazar, ço·u dü∆ük gelirli ailelerden 
gelen ilgisiz ve isteksiz ö·rencilerin yan¨ s¨ra, büyük 
bir ço·unlu·unu ba∆ar¨l¨ olmaya kararl¨ göçmenlerin 
olu∆turdu·u ve üstün ba∆ar¨ için çabalayan ö·rencile-
ri ele al¨yor. “Beni bu i∆te tutan nedenlerden biri genç 
insanlarla bir arada olman¨n getirdi·i canl¨l¨k – ver-
me ve alma, onlar¨n dalga boyunda olmak ve onlar¨ 
benim dalga boyuma getirmek mücadelesi, bir sonraki 
neslin ya∆amlar¨n¨n küçük de olsa bir parças¨ olmak“, 
diyor. Amerikan ekonomisinin gücü ve teknolojik 
geli∆meler, okullar¨n ba∆ar¨s¨z oldu·u ve acilen e·itim 
reformu yap¨lmas¨ gerekti·i ∆eklinde y¨llard¨r tekrarla-
nan ∆ikayetleri yalanlar gibi. “Biz ö·retmenler galiba 
bir ∆eyleri do·ru yap¨yoruz.”

Bu Eylülde ö·retmenlikte otuzalt¨nc¨ y¨l¨na ba∆laya-
cak olan Patrick Welsh, Birle∆ik Devletlerde ç¨kan gaze-
telere s¨k s¨k lise ya∆am¨yla ilgili yaz¨lar yazar.

Ben, Alexandria, Virgina’daki T.C. Williams Lisesin-
de ö·retmenlik yap¨yorum. Bu gerçe·i yeni tan¨∆t¨-
·¨m birisiyle payla∆t¨·¨mda hemen her seferinde 

küçümseme veya ∆a∆k¨nl¨k s¨n¨r¨nda tepkiler al¨yorum. 
“Çok cesur olmal¨s¨n¨z! Nas¨l yap¨yorsunuz?”

Medyada ∆iddet konusunda ç¨kan sansasyonel hikayeler 
ve ba∆ar¨ seviyesindeki gerileme, baz¨ ki∆ilerde, Amerikan 
liselerinin ba∆ka bir i∆ bulabilecek nitelikte hiç kimsenin 
çal¨∆mak istemeyece·i, düzensiz ve tehlikeli yerler oldu·u 
fikrini uyand¨rm¨∆ gibidir. Ne yaz¨k ki okullar¨n karma∆¨k, 
heyecan verici, insan¨ k¨zd¨ran, zorlayan, ve ödüllendiren 
iç dünyalar¨, Amerikan toplumunun ço·una ayna tutan bir 
dünya, halk¨n büyük bir bölümü için hala bir s¨rd¨r.

Beni bu i∆te tutan nedenlerden birisi – Eylülde T.C. 
Williams’da otuzalt¨nc¨ y¨l¨ma ba∆layaca·¨m – genç insan-
larla bir arada olman¨n getirdi·i canl¨l¨k – verme ve alma, 
onlar¨n dalga boyunda olmak ve onlar¨ benim dalga boyu-
ma getirmek mücadelesi, bir sonraki neslin ya∆amlar¨n¨n 
küçük de olsa bir parças¨ olmak.

ÖZEL B¿R HEYECAN

Benim okulum gibi, kay¨tl¨ ö·renciler aras¨nda toplam 
87 ülkenin temsil edildi·i bir okulda ö·retmenlik yapmak 
özel bir heyecan yarat¨yor. Y¨llar içinde dünyan¨n bir çok 
yerindeki sorunlu bölgelerden çocuklar Alexandria’ya 
ak¨n etti. Ben Saygon’dan kalkan son uçakla Vietnam’dan 
kaçan çocuklara; Kamboçya ve Sierra Leone’deki sava∆lar-
da sava∆m¨∆ çocuklara; El Salvador’dan Meksiko üzerin-
den yürüyerek ve Rio Grande’yi yüzerek geçip Teksas’a 
ula∆m¨∆ çocuklara ö·retmenlik yapt¨m.

11 Eylül’den çok önce, henüz bir çok Amerikal¨ hari-
tada Afganistan’¨n yerini bile bilemezken, ben ve i∆ arka-
da∆lar¨m Kabil ve Kandahar ∆ehirlerini tan¨yorduk. Bu 
∆ehirler benim bir çok iyi ö·rencimin do·du·u yerlerdi. 
Benim için Afganistan’¨n yüzü gece haberlerinde gördü·ü-
müz çat¨∆ma görüntüleri de·il, Washington’un merkezin-
deki bir tezgahta s¨cak sosis satarak üç çocu·unu – Harir, 
Zohra, ve Raza – Virginia üniversitelerinden mezun eden 
Jamilah Atmar’¨n çehresidir. Bazen dü∆ünürüm de, bu 
çocuklar ve ailelerinin içinde ya∆ad¨·¨m¨z bu küresel köy 
hakk¨nda bana ö·rettiklerinin yar¨s¨ kadar¨n¨ bile ben onla-
ra edebiyat dersinde ö·retememi∆imdir.

Göçmen çocuklar¨ genellikle A.B.D.de do·an arkada∆la-
r¨n¨ utand¨rabilecek bir i∆ eti·i ve ö·renme a∆k¨n¨ bera-
berlerinde getirir. Geçti·imiz y¨l son s¨n¨f Advanced Pla-
cement (¿leri Yerle∆tirme) dersinde mükemmellik için 11 
ödül verdim. Bunlar¨n üç tanesini göçmenler ald¨: Sierra 
Leone’den Aminata Conteh, Banglade∆’ten Fajana Ahkter, 
ve Etyopya’dan Essay Giovanni. S¨n¨f arkada∆lar¨n¨n ço·u 
Shakespeare veya Faulkner okuman¨n “çok zor” oldu·un-
dan yak¨n¨rken, Aminata, Farjana, ve Essay çal¨∆malar¨na 
devam ederek tam not ald¨lar.

Bu Advanced Placement (bu derslerle ö·renciler üni-
versite ders kredisi kazan¨r) derslerini vermekten normal 
derslere k¨yasla çok daha fazla zevk ald¨·¨m¨ kabul etme-
liyim. Aksi takdirde dürüst davranmam¨∆ olurum. Hem 
daha fazla kontrol sahibiyim hem de daha çok ve daha 
iyi edebiyat i∆leyebiliyorum. Benim normal derslerime 
kat¨lan ö·renciler okumaya o denli s¨rt çevirmi∆ler ki, 
bazen ilgilerini canland¨rmak amac¨yla okumalar¨ için 
getirdi·im gazetenin spor sayfalar¨ bile onlar¨ s¨k¨yor.

KALPLERE VE AKILLARA DOKUNMAK
Patrick Welsh
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¿≈LENMEM¿≈ ELMAS

Ne gariptir ki, en iyi devam 
sa·lanan dersler ö·rencilerin 
beni en çok zorlad¨·¨ normal 
derslerdir. Bu ö·rencilerin baz¨-
lar¨ için okul, hareketin oldu·u 
yerdir, okul “arkada∆lar¨mla bir 
arada oldu·um” yerdir. Ayr¨ca 
okul onlara bir ço·unun evlerin-
de bulamad¨klar¨ yap¨sal ve tutar-

l¨ bir yeti∆kinin varl¨·¨n¨ sunan yerdir. Ç¨kard¨klar¨ zorluk-
lara ra·men, ö·retmen olarak en çok tatmin oldu·um 
∆ey normal s¨n¨flar¨m¨n birinde bir 5 i∆lenmemi∆ elmas’ 
bulmakt¨r. Bu çocuklar sert davran¨r ve soka·¨n ac¨mas¨z 
maskesini takarak zeki olduklar¨ gerçe·ini saklarlar.

Birkaç y¨l önce normal s¨n¨flar¨mdan birindeki bir 
k¨z ö…rencimi hat¨rl¨yorum. Pazartesi sabahlar¨ onun 
konu∆malar¨n¨ dinledi·inizde onu k¨zlardan olu∆an bir 
sokak çetesinin kraliçesi san¨rd¨n¨z. Ama ba∆ka çocukla-
r¨n üç haftadan önce okuyup bitiremeyece·i bir kitab¨ 
ona verdi·imde, bir veya iki gün sonra kitab¨ çabucak 
okuyup bitirmi∆ ve anlam¨∆ olarak geri getirip yeni bir 
kitap isterdi. Onu benim AP s¨n¨f¨ma geçmesi konusun-
da ikna etmeye çal¨∆t¨m ama bana “o s¨n¨flarda çok fazla 
beyaz var” dedi. (Ne yaz¨k ki, bu ileri denen s¨n¨flara a·¨r-
l¨kl¨ olarak beyaz ö·rencilerin kat¨lmas¨ az¨nl¨k ö·rencile-
rinin bu s¨n¨flara kat¨lmak konusunda rahats¨zl¨k duymala-
r¨na neden oluyor.) Ailesinden hiç kimse üniversiteye git-
memi∆ti ama ben durmadan ona bunu yapan ilk ki∆inin 
o olmas¨ gerekti·ini söylüyordum. Mezun olduktan sonra 
bir y¨l kendisini dinlenmeye ald¨, ama sonradan onun bir 
devlet üniversitesine devam etti·ini ö·rendim. 

Ö·retmenlerin en büyük heyecanlar¨ndan birisi bazen 
bir ö·rencinin mezun olduktan y¨llar sonra birden bire 
ortaya ç¨kmas¨d¨r. Bazen bu s¨n¨f¨n kap¨s¨ çal¨n¨p ben 
açt¨·¨mda gerçekle∆ir. ¿ki y¨l önce kap¨y¨ açt¨·¨mda 
kar∆¨mda denizci üniformas¨ içinde kibar görünü∆lü bir 
adam duruyordu. Wyman Howard’¨ görmeyeli 18 y¨l 
olmas¨na kar∆¨n onu hemen tan¨d¨m. E·lence dü∆künü, 
ele avuca s¨·maz, ve pek de disiplinli olmayan bir genç 
olarak hat¨rlad¨·¨m bu insan, Deniz Kuvvetlerinde SEALS 
komutan¨ olmu∆tu. Deniza∆¨r¨ bir görev dönü∆ü Alexand-
ria’ya annesini ziyaret etmek için geri gelmi∆ ve merhaba 
demek için u·ram¨∆t¨. Bir ba∆ka sefer kap¨y¨ açt¨·¨mda 
kar∆¨mda uzun boylu, sofistike görünü∆lü bir siyah kad¨n 
duruyordu. Ö·rencilerimden birisinin annesi olmak için 
çok genç görünüyordu ama sesini duydu·um anda onun 
Lettie Moses oldu·unu anlad¨m. Smith Kolejinden yeni 
mezun olmu∆ ve Michigan Üniversitesinin Hukuk Fakül-
tesine gidiyordu. Lettie “projeler”de – dü∆ük gelirli aileler 
için federal hükümetin destekledi·i konutlar – yeti∆mi∆ti. 
Lettie’nin anne ve babas¨ onun ba∆ar¨ya ula∆mas¨ konu-
sunda kararl¨yd¨lar. “Merhaba demek için u·rad¨m,” dedi. 

Biraz sohbet ettik, geçen dört y¨l¨ konu∆tuk. San¨r¨m Let-
tie’nin asl¨nda bana söylemek istedi·i ∆ey: “Ba∆ard¨·¨m¨ 
bilmenizi istedim” idi. Benim ona söylemek istedi·im ise: 
“Seni görmekten nas¨l mutlu oldu·umu bir bilsen. ¿∆te 
ö·retmenlik budur.”

Beni en ∆a∆¨rtan ve en beklenmedik an geçen sene geç 
saatlerde s¨n¨fta çal¨∆¨rken gerçekle∆ti. Televizyon aç¨kt¨, 
Public Broadcasting System kanal¨nda Jim Lehrer’in sun-
du·u Haber Saatini izliyordum. Lehrer, “Ba·dat’tan New 
York Times muhabiri Edward Wong’a ba·lan¨yoruz.” 
dedi·inde ba∆¨m¨ kald¨rmad¨m bile. Sonra birdenbire 15 
y¨l öncesinden gelen bir sesi tan¨d¨m ve ba∆¨m¨ kald¨r¨p 
bakt¨·¨mda TC 91 mezunu Ed Wong Ba·dat’ta gece vakti 
o gün erken saatlerde gerçekle∆mi∆ bir sald¨r¨n¨n ayr¨n-
t¨lar¨n¨ anlat¨yordu. Birden Ed’in benim darmada·¨n¨k 
masamda ka·¨t ararken halimi canland¨ran müthi∆ tak-
lidini hat¨rlad¨m; ama ben onun t¨p fakültesine gitti·ini 
san¨yordum. Onu gördü·üm anda ∆a∆¨rd¨m, sevindim ve 
güvenli·i için endi∆elendim. Noel’de eve döndü·ünde bir-
likte bir kahve içmeye gittik ve Ed bana benim dersimin 
ve Jacqueline Hand ad¨nda bir di·er ö·retmenin dersinin 
onu edebiyata yönlendirdi·ini anlatt¨; iltifatlar¨n¨ kabul 
ettim ama kalbimin derinliklerinde biliyordum ki Ed gibi-
lerine ö·retemezsiniz – sadece geriye çekilir ve yol açar 
ve ona zarar vermemeye çal¨∆¨rs¨n¨z. Ama bugün New 
York Times’¨n ön sayfas¨nda onun haberlerini okurken 
bir tek konuda böbürleniyorum: Ben, daha o 17 ya∆¨nday-
ken, onun bu yetene·ini fark etmi∆tim.

YETENEÊ¿N FARKINA VARMAK

Çok ∆ükür, Kathryn Boo’nun yetene·ini fark edebile-
cek kadar bilgiliydim. Onun James Joyce’un k¨sa hikayesi 
Eveline üzerine yazd¨·¨ bir yaz¨dan nas¨l etkilendi·imi 
hat¨rl¨yorum. Kar∆¨mdaki 17 ya∆¨nda olan ama 12 ya∆¨nda 
gibi duran, ince ve uzun, k¨z¨l saçl¨ k¨z, ya∆¨ kendi ya∆¨-
n¨n iki kat¨ olan bir kad¨n¨n sezgilerini öylesine zarif ve 
duru bir stille yaz¨yordu ki ∆a∆¨r¨p kalm¨∆t¨m. Y¨l sonuna 
do·ru yaz¨ ödülü vermeye s¨ra geldi·inde bir çeli∆ki ya∆¨-
yordum – onun kadar iyi ba∆ka bir ö·renci yoktu ama y¨l 
sona ererken bir çok derse girmemi∆ti. Disiplin konusun-
daki içgüdümü dinlemeyip sonunda ödülü Kate’e verdim. 
Y¨llar sonra Washington Post için yazd¨·¨ dizi makaleler 
için Pulitzer Ödülü ve k¨sa bir süre sonra MacArthur 
Üstün Yetenek Ödülünü kazand¨·¨ zaman dü∆ünebildi-
·im tek ∆ey ∆uydu: “Çok ∆ükür, o henüz bir çocukken 
onun büyük yetene·ini reddetmek gibi bir aptall¨k yap-
mad¨m.” 

Bir bak¨ma y¨llar geçse de ben bir fark göremiyorum. 
Derslerime kat¨lan çocuklar sene ba∆¨nda yabanc¨ olarak 
ba∆l¨yorlar ama sene sonu geldi·inde onlar gitmek üze-
reyken ben gözya∆lar¨m¨ zor tutuyorum. Ancak, asl¨nda 
Kate’in 1981’de ve Ed’in 1991’de benim s¨n¨f¨mda oldu·u 
zamandan beri i∆ler çok de·i∆ti. Bugün, ö·retmenler, 

Patrick Welsh
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gençlerin kalpleri ve ak¨llar¨ için – asl¨nda sadece dik-
katlerini çekebilmek için – her zamankinden daha fazla 
mücadele etmek zorundalar. An¨nda mesajlar, e-posta, 
Internet, bilgisayar oyunlar¨, DVDler, videolar, kablo-
lu televizyon, ve elektronik medyan¨n yaratt¨·¨ say¨s¨z 
kaç¨∆ ve e·lence biçimi ile çocuklar için eline bir kitap 
al¨p bir kö∆eye k¨vr¨lmak, konsantre olmak için sessiz 
bir zaman bulmak, bir roman okumak veya bir formülü 
çözmek için gerekli ruh haline girmek her zamankinden 
daha da zor.

Elektronik medyaya kar∆¨ kazand¨·¨m zaferlerden 
baz¨lar¨ en ummad¨·¨m anlarda gerçekle∆ti. ¿ki y¨l önce 
cesaretimi toplad¨m ve 20 y¨l sonra ilk defa Jane Aus-
ten’in Gurur ve A∆k (Pride and Prejudice) adl¨ roman¨n¨ 
okuttum. K¨zlar¨n roman¨ çok sevece·inden ne kadar 
eminsem, erkeklerinden bu kitaptan o kadar nefret ede-
ce·ini dü∆ünüyordum. Ama Luis Cabrerra’n¨n tepkisi 
günümü gün etti. Cabrerra ba∆ta Washington Redskins 
olmak üzere bütün yerel profesyonel tak¨mlar¨ en ince 
ayr¨nt¨lar¨na kadar bilen, spor konusunda fanatik bir 
taraftard¨. Hiçbir zaman onu Jane Austen Derne·i aday¨ 
olarak dü∆ünmemi∆tim ama yan¨lm¨∆¨m. Luis, “Darcy’nin 
ortaya ç¨kt¨·¨ andan itibaren gerçekten merak sard¨m,” 
dedi. “K¨zlarla olan ili∆kilerinde öyle serinkanl¨yd¨ ki, 
k¨zlar¨ hiç bir zaman aceleye getirmedi. Kitapla onun 
yüzünden ilgilendim.” 

OKULLARDA SORUN OLDUÊU  
SÖYLENT¿S¿

Amerikan toplumu gibi okullar da zorluklarla doludur 
ama yine de benim okulumun veya ulus çap¨ndaki di·er 
okullar¨n politikac¨lar¨n ve e·itim uzmanlar¨n¨n bizi inan-
d¨rmak istedi·i kadar sorunlu oldu·unu dü∆ünmüyorum. 
Amerikan okullar¨n¨n kötü durumda oldu·u söylentisinin 
uzun bir geçmi∆i var. Siyasal aç¨dan tarafs¨z bir dü∆ünce 
kurulu∆u olan Ekonomik Politika Enstitüsünden Richard 
Rothstein’¨n i∆aret etti·i gibi, ö·rencilerin zay¨f olan oku-
ma ve matematik becerileri, tarih konusundaki cahillikle-
ri, i∆ gücü için haz¨rlanmalar¨n¨n yetersiz olmas¨, da·¨n¨k 
özgeçmi∆ler, ahlaksal e·itim eksikli·i – ve daha niceleri 
– yüzy¨ldan da daha uzun bir süredir söylenmektedir. 
1892 y¨l¨nda, lise mezunlar¨n¨n yüzde alt¨s¨ndan daha az¨-
n¨n üniversiteye devam etti·i dönemlerde, Harvard Yöne-
tim Kurulu yay¨nlad¨·¨ raporda Harvard’a ba∆vuranlar¨n 
sadece yüzde dördünün “yaz¨ yazabilir, bir cümleyi hata-
s¨z ve do·ru imla i∆aretleriyle yazabilir” durumda oldu·u 
konusundan ∆ikayetçiydi.

1983 y¨l¨nda Reagan yönetiminin iste·iyle yap¨lan bir 
ara∆t¨rma olan “Risk Alt¨nda bir Ulus”a göre, okullar¨m¨z¨ 
“gittikçe artan bir s¨radanl¨k ak¨m¨” öylesine sarm¨∆t¨ ki 
A.B.D. ekonomisinin gelece·i tehdit alt¨ndayd¨. O zaman-
ki e·itim bakan¨ Terrell Bell ∆öyle yaz¨yordu, “Sadece 
dünya pazarlar¨nda hala elimizde tuttu·umuz o zay¨f 

rekabet gücünü korumak ve geli∆tirmek için bile kendi-
mizi e·itim sistemimizi iyile∆tirmeye adamal¨y¨z.”

Sa·duyum beni daha farkl¨ bir sonuca götürüyor: E·er 
1983 y¨l¨nda, ve reform yanl¨s¨ olarak bilinenlerin iddiala-
r¨na bak¨l¨rsa günümüzde de, okullar¨m¨z o kadar kötü 
olsayd¨, Amerikan ekonomisi ve teknolojisi günümüzde 
bütün dünyan¨n g¨pta etti·i bu seviyede olamazd¨. Biz 
ö·retmenler baz¨ ∆eyleri do·ru yap¨yor olmal¨y¨z. Görü-
lüyor ki, insanlar okullar¨n günlük hayat¨ndan uzakla∆t¨k-
ça, alg¨lar¨ daha olumsuz – ve gerçeklikten uzak – hale 
geliyor. Örne·in Gallup ara∆t¨rmas¨na göre, ülke çap¨nda 
yeti∆kinlerin sadece yüzde yirmisi okullara A veya B 
verirken, anne babalar¨n yüzde yetmi∆ikisi çocuklar¨n¨n 
devam etti·i okullara A veya B veriyor. Yak¨ndan tan¨-
mak beraberinde memnuniyeti getiriyor.

Okulum dünyan¨n her yerinden mültecileri kabul 
eder, onlara ¿ngilizce ö·retir, ve ço·u zaman onlar¨ ülke-
nin en iyi üniversitelerine gönderir. Bebek do·uran k¨z-
lar¨ okulda tutabilmek için programlar geli∆tirip mezun 
olduklar¨nda düzgün i∆ler bularak yoksullara yard¨m 
kuyruklar¨ndan uzak durmalar¨n¨ sa·lar¨z. K¨zlar Kürek 
Tak¨m¨m¨z¨ dünyan¨n en prestijli kürek yar¨∆¨ olan Royal 
Henley Regatta’da kürek çekmeleri için ¿ngiltere’ye gön-
deririz. Bir çat¨ alt¨nda toplanm¨∆ çocuklar¨m¨z ve bizim 
onlara verdi·imiz hizmetler, ülkenin kendisi kadar çok 
çe∆itlidir. Her zaman ba∆ar¨l¨ olamay¨z ama devlet okul-
lar¨n¨ durmaks¨z¨n ele∆tirenler Amerikan toplumunun 
bugünkü gerçe·ini, sosyal problemlerini, ihti∆am¨n¨, ve 
harika çe∆itlili·ini kabul etmekte zorlan¨yorlar. Devlet 
liselerinin gerçe·i Amerikan¨n çocuklar¨nda ve onlar¨n 
önümüze koydu·u zorluklarda yans¨t¨ld¨·¨ biçimiyle 
kabul etmekten ba∆ka çaresi yoktur. Zaman ay¨r¨p okul-
lar¨n neler yapt¨·¨na ve gençlerin neler ba∆ard¨·¨na 

yak¨ndan bakanlar bundan çok etkilenecektir. ■

Bu yaz¨da ifade edilen görü∆ler tam olarak Amerika Birle∆ik 
Devletler hükümetinin bak¨∆ aç¨s¨n¨ veya politikalar¨n¨ aksettir-
meyebilir.
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S¨n¨f Ya∆

Anaokulu 5-6

1 (Birinci) 6-7

2 (¿kinci)  7-8

3 (Üçüncü) 8-9

4 (Dördüncü) 9-10

5 (Be∆inci) 10-11

¿lkö·retim

S¨n¨f Ya∆

9 (Freshman) 14-15

10 (Sophomore) 15-16

11 (Junior) 16-17

12 (Senior) 17-18

Lise

OKULA NASIL G¿DER¿Z

Birle∆ik Devletlerde e·itim yerel olarak denet-
lenir ve yönetilir. Bunun sonucunda eyaletler 

aras¨nda ve hatta eyaletin kendi içinde bile çok say¨da 
farkl¨l¨klar vard¨r. Ancak temel yap¨, bir veya iki y¨l-
l¨k bir okul-öncesi e·itimin ard¨ndan 12 y¨ll¨k normal 
e·itim, ve ard¨ndan birçok kimse için dört a∆amal¨ bir 

yüksek e·itim derecesi sistemini (ön-lisans, lisans, yük-
sek lisans ve doktora) içerir. Ayr¨ca çe∆itli derecesiz 
sertifikalar ve diplomalar da vard¨r.

Bu ∆ema ilk ve orta ö·retim sistemlerinde ö·rencile-
rin izledi·i yolu gösterir.

Kaynak: Colorado E·itim Departman¨n¨n çevrimiçi  

yay¨m¨ olan Genel Okul Bilgilerinden uyarlanm¨∆t¨r.

[www.cde.state.co.us/index_home.htm]

Vkflifz chtlyzz irjkf  
(vkflibt rkfccs chtlytq irjks)

S¨n¨f Ya∆

 6 (Alt¨nc¨) 11-12 

7 (Yedinci) 12-13* 

8 (Sekizinci) 13-14

*  Bazi sistemlerde 7 ve 8inci S¨n¨flar¨ kapsayan  
Junior High School (Ortaokul) vard¨r.

 

Ortaö·retim



8 e-Journal USATOP LUM VE DE ÊER LER

bi ze gön de ril mi∆ sa y¨ s¨z ya z¨ la r¨n ya n¨ s¨ ra ka t¨ l¨m c¨ edi-
tör le ri mi zin ö· ren ci ler le ger çek le∆tir di ·i ba z¨ gö rü∆me-
ler den seç ti ·i miz özet len mi∆ bö lüm le re yer ver dik. Mon-
ta na’dan Flo ri da’ya, Ka li for ni ya’dan New York’a ka dar 
her yer den li se ö· ren ci le ri tem sil edil mek te dir. Ço ·u 
üni ver si te ye de vam et me yi plan la mak ta d¨r ama ara la r¨n-
dan bir ka ç¨ ya∆am la r¨ için fark l¨ yol lar seç mi∆tir. On la r¨n 
mü zik tut ku la r¨, gö nül lü fa ali yet le re ka t¨ l¨m la r¨, spo ra 
adan m¨∆ ya∆am la r¨, ve ge le cek le il gi li plan la r¨y la il gi li 
he ye can la r¨ hak k¨n da oku ya bi lir si niz. El bet te A.B.D. 
genç le ri nin bü tün gö rü∆, fi kir, ve de ne yim le ri ni sun ma-
m¨ za im kan yok; yi ne de, iz le yen say fa lar da yer alan 

yo rum lar on la r¨n ne dü∆ün dü ·ü, za man la r¨ n¨ 
na s¨l ge çir dik le ri, ve ge le cek le il gi li ha yal le ri 
ko nu sun da bir fi kir ve re cek tir.

B
ir le∆ik Dev let ler de genç le rin ya∆an t¨ la r¨ n¨ ve 
dav ra n¨∆la r¨ n¨ an la tan ki tap lar, ya z¨ lar, ve 
aka de mik ara∆t¨r ma lar ko nu sun da bir s¨ k¨n t¨ 
yok tur. Da· gi bi in ce le me ve gö rü∆le re ye ni 

ye ti∆kin ses le ri ek le mek ten se, biz genç ler den bi raz ken-
di le ri ni an lat ma la r¨ n¨ is te dik. Ba z¨ ulu sal e·i tim ör güt le ri-
nin yar d¨ m¨y la ö· ren ci ler den bi ze okul la r¨, di ni inanç la r¨, 
ho bi le ri, sos yal ya∆am la r¨, on la r¨ cez be den ve ayar tan 
∆ey ler, i∆ de ne yim le ri, ve ge le cek için plan la r¨ ko nu sun-
da ça l¨∆ma lar – ya z¨ l¨ ve vi deo – yol la ma la r¨ n¨ is te dik. 
Her iki ka te go ri de ge len en iyi ça l¨∆ma için kü çük bir de 
ödül koy duk.

Vi deo ka te go ri si ödü lü nü Ska ting is Art (Buz pa te ni 
yap mak bir sa nat t¨r) ad l¨ ese ri ile Mary land’de ki Bal ti-
mo re Sa nat Oku lu ö· ren ci le rin den Da vid E. 
Cur rie al d¨. Vi de oyu In ter net üze rin de 
www.usin fo.sta te.gov/jo ur nals/itsv/
0705/ij se/s ka ting.htm“ ad re sin den 
iz le ye bi lir si niz.

Bir çok mü kem mel kom po zis yon 
ara s¨n da, biz Bet hes da, Mary land’de ki 
Walt Whit man Li se sin den Ian McE uen 
ta ra f¨n dan ha z¨r lan m¨∆ olani en iyi si 
ola rak seç tik. Bir son ra ki say fa da bu 
kompozisyonun ta ma m¨ n¨ oku-
ya bi lir si niz. Onun ar ka s¨n da ise 

AME R¿ KAN GENÇ LE R¿ DÜ≈ÜN DÜK LE R¿ N¿, YAP TIK LA RI NI VE 

H¿S SET T¿K LE R¿ N¿ AÇIK LI YOR 

2 Tem muz 2005, Can l¨ ve 
ne∆e li genç ler Phi la delp hia, 
Pennsyl va ni a’da ki Li ve 8 
kon se rin de. Bu kon ser ler 
Af ri ka’da ki eko no mik 
ge li∆me yi des tek le mek 
ama c¨y la dün ya n¨n çe∆it li 
yer le rin de ger çek le∆ti ri len 
çe∆it li olay lar dan bi ri si dir.

Jo seph Kacz ma rek, AP/WWP

KEN D¿ SÖZ LE R¿Y LE
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Ian McE uen 

B
en mü zis ye nim. 17 ya∆¨n da y¨m ve Walt Whit-
man Li se sin de [http://www.waltwhit man.
edu/], on bi rin ci s¨ n¨ fa gi di yo rum. Oku lum ad¨-
n¨ A.B.D. ¿ç Sa va∆¨ ve onu iz le yen göç dö ne mi-

nin bü yük Ame ri kan ∆a iri Walt Whit man’dan al m¨∆t¨r. Bu 
dö nem de Ame ri ka en bü yük bö lün me ac¨ la r¨ n¨ ya∆a m¨∆, 
son ra fark l¨ l¨ ·¨n ge tir di ·i git tik çe ar tan ac¨ la r¨ da ya∆a ya-
rak çe∆it li ¨rk ve ulus tan in san la r¨n kay na∆t¨ ·¨ bir po ta 
ha li ne gel mi∆tir.

Walt Whit man en bü yük Ame ri kan ∆a iri ve de mok ra-
si nin en bü yük ∆a iri ola rak ta n¨ n¨r. Bel ki de ¿ç Sa va∆¨n 
ne den ol du ·u ya ra la r¨ gör dü ·ün den (bir sü re sa· l¨k 
gö rev li si ola rak ça l¨∆m¨∆t) Whit man kar de∆li ·i, s¨ ra dan 
in sa n¨, ve kap sam l¨ bir viz yo nu sa vun mu∆tur:

≈ar k¨ söy le yen Ame ri ka’y¨ du yu yo rum, fark l¨ ∆ar k¨ la r¨ 
du yu yo rum ...

Hep si sa de ce ken di ne ait olup ba∆ka hiç kim se nin 
ol ma ya n¨ söy lü yor ...

(“≈ar k¨ Söy le yen Ame ri ka’y¨ Du yu yo rum,” Walt Whit-
man, 1 ve 7. k¨ ta lar)

En çok ki tap uzun lu ·un da ki ∆i iri Le aves of Grass 
(Çi men Yap rak la r¨) ile ta n¨ n¨r. Bu ∆i ir ay n¨ za man da 
Song of My self (Ken di ≈ar k¨m) ola rak da an¨ l¨r.

Bun dan sa de ce ta ri he duy du ·um me rak tan ötü rü söz 
et mi yo rum. De di ·im gi bi, ben bir mü zis ye nim. Ama 
be nim kul lan d¨ ·¨m mü zik ale ti ken di mim (be nim): Ben 
bir ∆ar k¨ c¨ y¨m. Ve bir ∆ar k¨ c¨ ola rak, Whit man’¨n söy le-
di ·i ∆e yi ya∆a d¨m – se sin gü cü nün s¨ n¨r la r¨ a∆¨p ka p¨ la r¨ 
aç ma s¨. ≈ar k¨ söy le di ·im de din le yi ci le rin için den ge çip 
mü zi ·in gü zel li ·i ni pay la∆a bil me le ri için bir ka p¨ aç¨ yo-
rum.Bu pay la∆¨m in san lar ara s¨n da da ger çek le∆e bi lir. 
Tek ev ren sel dil mü zik tir, ve mü zis yen ler kül tür ler ara-
s¨n da ka p¨ lar aça rak ulus la r¨ bir ara ya ge ti re bi lir.

Whit man’¨n ∆i ir le ri aci li yet ve fi zik sel lik ta∆¨r. ≈i irin de 
∆öy le yaz m¨∆t¨r: “Ben be den elekt ri ·i nin ∆ar k¨ s¨ n¨ söy lü-
yo rum / ∆im di ki ∆im di ve bu ra da,/A me ri ka’n¨n me∆gul, 
be re ket li, çap ra∆¨k gir da b¨.” di yor. (“Ben Be den Elekt ri ·i-
nin ≈ar k¨ s¨ n¨ Söy lü yo rum” 1. k¨ ta, ve “Ei do lons”, 
25 ve 26. k¨ ta). Bu ruh la ha re ket ede rek, “∆im di ve bu ra-
da” y¨ bu Ame ri ka l¨ genç ∆ar k¨ c¨ n¨n “gir dap”¨ için de an la-

ta ca ·¨m. 
Gü nüm sa bah 5:45’te 

ba∆lar. Kal kar ve du∆ al¨-
r¨m. Be nim için ban yo da 
∆ar k¨ söy le mek bir ih ti yaç! 
Çok uzun sü ren vo kal 
bir gü nün ba∆¨n da se si mi 
al¨∆t¨r ma l¨ y¨m. Be nim ∆ar k¨ 
söy le me min an ne ba ba m¨ 
ve evi miz de ki dört ke di yi 
uyan d¨r d¨ ·¨ bi li nir. Whit-
man, “Dün ya n¨n ça t¨ la r¨-
n¨n te pe sin den bar bar ca 
yay ga ra m¨ ko pa r¨ yo rum,” 
de mi∆ti. Be nim he de fim ise 
yay ga ra ko par mak ye ri ne 
ger çek ten çok gü zel ∆ar k¨ 
söy le mek. ¿ri ya r¨ ol ma-
ya bi li rim ama ha yal le rim 
bü yük. Bir gün Puc ci ni’nin 
Tu ran dot ope ra s¨n dan 
“Nes su na Dor ma”y¨ Met ro-
po li tan Ope ra s¨n da söy le-
me yi ha yal edi yo rum. Çok 

bü yük bir ope ra ∆ar k¨ c¨ s¨ ol ma y¨ ha yal edi yo rum.
Ay r¨ ca, mü zi kal ler de de ∆ar k¨ söy lü yor ve rol al¨ yo rum 

– 2004 y¨ l¨ n¨n ya z¨n da genç lik ti yat ro su olan Wildwo od 
Yaz Ti yat ro sun da sah ne le nen 
Swe eney Todd ad l¨ mü zi kal de 
rol al d¨m, son ba har da ise oku lu-
mun sah ne le di ·i Les Misérab les
ad l¨ oyun da Ma ri us ro lü nü oy na-
d¨m. Ay r¨ ca rock ∆ar k¨ c¨ s¨ y¨m. 
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Walt Whit man (1819-1892)

Big Black Cat (Bü yük Si yah Ke di) üye le ri, sol dan sa ·a: 
Mic ha el Bar rett, Ian McE uen, Co lin Kelly, Will Don nelly, ve Will Ma ro ni.

Mar cus De Pa ulo

KEN D¿ SÖZ LE R¿Y LEBEN BE DEN ELEKT R¿ Ê¿ N¿N 
≈AR KI SI NI SÖY LÜ YO RUM 
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Okul ar ka da∆la r¨m la bir lik te kur du ·u muz Big Black Cat 
(Bü yük Si yah Ke di) ad l¨ bir gru bun ba∆ so lis ti yim. Ken-
di ∆ar k¨ la r¨ m¨ z¨ bes te li yo ruz (söz le ri ben ya z¨ yo rum) ve 
bir Web si te miz (http://www.pu re vo lu me.com/BigB lack 
Cat) var. Walt Whit man bi zi an lar d¨ di ye dü∆ü nü yo rum: 
“Bu gün sa· ol say d¨ ya∆l¨ Walt Whit man roc‘n roll ça lar-
d¨.” (Da vid Ha ven Bla ke’den al¨n t¨, Pe ter Carl son, “Walt 
Whit man, ≈i ir sel Yet ki). Par kin son has ta l¨ ·¨ için ya p¨ lan 
ara∆t¨r ma lar ve 2004’te As ya’da mey da na ge len tsu na mi 
ma· dur la r¨ için ba ·¨∆ top la mak için Was hin ton, D.C.de ki 
ge ce klüp le rin de çal d¨k.

Gün lük ya∆an t¨ ya dö ne lim. H¨z l¨ bir sa bah kah val t¨ s¨n-
dan son ra(her gün bir fin can bal l¨ çay içe rim), evim den 
sa de ce bir kaç mil uzak ta olan oku lu ma gi de rim. Ders ler 
sa bah 7.25te ba∆lar. Bu sö mestr La tin ce, ce bi re ha z¨r l¨k, 
¿n gi liz ce, psi ko lo ji, er kek ler ko ro su, oda ko ro su, al¨ yo-
rum ve bir dö nem için ko ro lar ba∆ka n¨ n¨n ö· ren ci yar-
d¨m c¨ s¨ y¨m. Gü ne ∆ar k¨ söy le ye rek ba∆l¨ yo rum, ye mek ten 
ön ce er kek ler ko ro sun da ∆ar k¨ söy lü yo rum, ye mek mo la-
s¨n da ∆ar k¨ söy le me pra ti ·i ya p¨ yo rum, ve okul gü nü nü 
oda ko ro sun da ∆ar k¨ söy le ye rek bi ti ri yo rum. Ço ·un luk-
la okul 2.10’da 
bit ti ·in de ben 
∆ar k¨ söy le mek 
için ve ya okul 
ti yat ro su, kon ser, 
sa nat fes ti va li, 
ye te nek gös te ri si, 
ve ya “or kest ra lar 
sa va∆¨” için okul-
da ka l¨ r¨m.

Son ra tek rar 
eve dö ne rim, ve 
rock mü zik ve 
ope ra din ler ve 
sah ne le mek üze re 
mü zik ha z¨r la r¨m. 
≈u an da Fran s¨z-
ca, ¿tal yan ca ve 
¿n gi liz ce ∆ar k¨ lar 
üze rin de ça l¨∆¨-
yo rum: Gab ri-
el Fa uré’den 
“Ly dia”, Gi ulio 
Cac ci ni’den “Ama-
ril li, mia bel la”, 
ve Ralph Va ug-
han Wil li ams’¨n aranj ma n¨ n¨ yap t¨ ·¨ “The Ro ad si de Fi re” 
ve “Loch Lo mond. Bun la r¨n ilk üçüy le Na ti onal As so ci-
ati on of Te ac hers of Sin ging (Ulu sal ≈ar k¨ Ö· ret men le ri 
Bir li ·i) ta ra f¨n dan ger çek le∆ti ri len 2005 Or ta At lan tik Böl-

ge si Ö· ren ci Seç me le rin de ile ri se vi ye er kek ∆ar k¨ c¨ lar 
ara s¨n da bi rin ci ol dum. Oku lu mun 2005 y¨ l¨ mü zik ge zi-
sin de, Or lan do, Flo ri da’da son ∆ar k¨ da so lo söy le dim. 

Mü zi ·im le ge çir di ·im bu özel sa at ler den son ra, zih-
ni mi bo∆alt mak için ma hal le de ko∆a r¨m. Son ra, an ne 
ba bam i∆ten dö nün ce ye ka dar ödev le ri mi ya pa r¨m. Son-
ra hep bir lik te ak∆am ye me ·i ye riz. Ard¨ndan ödev le ri mi 
bi ti rir, yat ma dan ön ce te le viz yon ve ya DVD (ge nel lik le 
ope ra) iz ler, ve ya In ter net’ten ∆ar k¨ in di ri rim. Haf ta son-
la r¨n da, ses ö· ret me nim olan Dr. My ra Ta te’den ders 
al¨ r¨m, bol bol uyu rum ve okul ödev le ri mi bi ti ri rim ve 
ar ka da∆la r¨m la ç¨ ka r¨m.

Zor bir ha yat; bir spor cu nun ki gi bi de ne bi lir, ama de ·i-
yor. He de fim se ne ye üni ver si te de ve ya kon ser va tu ar da 
ses per for man s¨ oku mak, ve bir gün dün ya n¨n bü yük 
ope ra la r¨n da ∆ar k¨ söy le mek. Dr. Ta te’in söy le di ·i gi bi: 
“Ope ra ∆ar k¨ c¨ la r¨ vo ka liz min Olim pik spor cu la r¨ d¨r.” ≈u 
ana ka dar mü zik sa ye sin de li se ve halk sah ne le rin de, 
üni ver si te ve sa nat mer kez le ri nin re si tal sa lon la r¨n da, 
ve be nim böl gem de ki bel li ba∆l¨ rock top lan t¨ la r¨n da 
sah ne ye ç¨k t¨m. Bu yaz Bet hes da Yaz Mü zik Fes ti va lin-

de sah ne le ne cek 
Ver di’nin Ri go-
let to’sun da ilk 
ope ra ro lüm olan 
Bor sa’y¨ sah ne-
le ye ce ·im – bu 
rol bü yük te nor 
ve Was hing ton 
Ulu sal Ope ra s¨-
n¨n Ge nel Mü dü-
rü olan Pla ci do 
Do min go’nun da 
ope ra da ilk sah ne-
le di ·i rol. 

Böy le ce, her 
gü nü mü do lu 
do lu ya∆¨ yor, 
ener ji mi mü zik 
tut kum ve ∆ar k¨ c¨ 
ola rak ge li∆mem-
den al¨ yo rum. 
Be nim için ge ne 
Walt Whit man’¨n 
bir sö zü ge çer li: 
“If thou wast not 
gran ted to sing 

thou wo uld’st su rely die. (E·er ∆ar k¨ söy le ye me sey din 
ke sin lik le ölür dün.) (“When Li lacs Last in the Do or-yard 
Blo om’d,” stan za 4 /Ley lak lar Ka p¨ Ara l¨ ·¨n da Son Aç t¨-
·¨n da – 4. k¨ ta)

Da ni el Hoff man 

Ian McE uen, Wildwo od Yaz Ti yat ro su pro dük si yo nu olan Swe eney Todd ad l¨ eser de sah ne de. Sol dan 
ikin ci. Ga it hers burg, Mary land’da ki Qu in ce Orc hard Li se si sah ne si. 
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O
kul lar ül ke-
miz de ki 
∆e hir le rin, 
ka sa ba la r¨n, 

ve köy le rin çe∆it li li ·i ni yan-
s¨ t¨r. E·i tim ala n¨n da ki en 
önem li rol le ri nin ya n¨ s¨ ra, 
okul lar ge nel lik le top lum-
sal ak ti vi te le rin odak nok ta-
s¨ d¨r. Si vil toplum grup la r¨ 
için top lan t¨ ye ri, ma hal le 
ti yat ro su için sah ne, ve 
ye rel ve ulu sal se çim ler de 
oy mer ke zi ola rak hiz met ve rir ler. Son nü fus sa y¨ m¨ olan 

2000 Nü fus Sa y¨ m¨, o 
y¨l li se ye gi den 16.3 
mil yon ö· ren ci nin ve 
me zu ni yet oran la r¨ n¨n 
böl ge sel bir res mi ni 
su nar. Nü fus ça ka la-
ba l¨k olan Gü ney de 
5.7 mil yon, Ba t¨ da 3.8 
mil yon, Or ta ba t¨ da 3.7 

mil yon, ve Ku zey do ·u da, 
en dü∆ük sa y¨ olan 3.02 mil yon ö· ren ci li se ye gi di yor du. 
Ay r¨ ca 1.1 mil yon ö· ren ci nin ev de e·i tim al d¨k la r¨, ya ni 
dev let ve ya özel okul la ra git mek ye ri ne ev de ka l¨p an ne 
ve ba ba la r¨ ta ra f¨n dan 
e·i til dik le ri tah min edil-
mek te dir.

S¨ n¨ f¨m da 53 ö· ren ci var.Y¨l lar geç tik çe bir iki ek si lip 
bir iki art t¨k, ama ço ·u muz yu va dan be ri bir lik te oku yo-
ruz. S¨ n¨ f¨m da ki her ke si ger çek ten iyi ta n¨ yo rum – hep si-
nin is mi ni bi li yo rum – bu he men he men tüm li se de ki ler 
ve ka sa ba da ki 
in san la r¨n ço ·u 
için de ge çer li.

Da ha bü yük 
okul la ra gi den ler 
bi zim gi bi kü çük 
okul lar da on lar la 
ay n¨ f¨r sat la ra sa hip 
ol ma d¨ ·¨ m¨ z¨ dü∆ü-
nü yor lar ama ben-
ce bu do· ru de ·il. 
Bu ra da biz ler için 
da ha az ö· ren ci 
ol ma s¨ da ha faz-
la f¨r sat an la m¨ na 
ge li yor. Çok da ha 
faz la sa y¨ da ak ti-
vi te ye ka t¨ la bi li yor sun çün kü hep sin de sa na ih ti yaç la r¨ 
var. Böy le ce e·er bir spor ta k¨ m¨ na, bir okul ti yat ro su na, 
mü zik gru bu na ve ya ba∆ka bir ∆e ye ka t¨l mak is ter sen 
∆an s¨n çok faz la.

Aka de mik aç¨ dan ba z¨ bü yük okul lar ka dar çok der-
si miz yok ama oku lu mu zun ger çek ten iyi bir i∆ ç¨ kar d¨-
·¨ na ina n¨ yo rum. E·er is te di ·i niz bir üst-se vi ye der si ni 
okul da bu la maz sak, oku lu muz bi ze bu der si dev let ko le-
jin den ve ya ICN (eya let ça p¨n da okul la r¨ bir bi ri ne ba· la-
yan et ki le∆im li te le ko mü ni kas yon a·¨) üze rin den al ma m¨-
za yar d¨m edi yor.

Bi zim ki si gi bi kü çük bir oku la git me nin en sev di ·im 
yan la r¨n dan bi ri si, böy le kü çük ka sa ba lar da ve bü tün çift-
lik ler de, okul insanlar¨ bir bi ri ne ba· la y¨ c¨ et ken olu yor. 
Okul bu ra da ya∆a m¨n mer ke zin de ki odak nok ta s¨. Maç-
lar kü çük okul lar da çok önem li. Ame ri kan fut bo lu, vo ley-
bol ve bas ket bol yüz ler ce in san dan olu∆an ka la ba l¨k la r¨ 
çe ker, ama be nim en ho∆u ma gi den ∆ey mü zi kal le rin ve 
ti yat ro oyun la r¨ n¨n da maç lar ka dar il gi gör me si.

Be nim aç¨m dan, bu ra s¨ bü yü mek için müt hi∆ bir yer. 
Ay r¨ ca ka sa ba ya in di ·im de yol da yü rür ken her kes be ni 
ta n¨ yor. Bu ho∆u ma gi di yor.

An na Pe ter son, 17, 11. s¨ n¨f, Pra irie Val ley Li se si, 
Gowrie, Iowa.

 [http://www.gowrie.k12.ia.us]

≈u an da Min ne so ta’n¨n bir ban li yö ka sa ba s¨n da or ta 
bü yük lük te bir oku la gi di yo rum. Oku lu mun, Cen ten ni al 
(100. Y¨l) Li se si, or ta la ma s¨ n¨f bü yük lü ·ü (ya ni ör ne ·in 

2000 Nü fus Sa y¨ m¨, o 
y¨l li se ye gi den 16.3 
mil yon ö· ren ci nin ve 
me zu ni yet oran la r¨ n¨n 
böl ge sel bir res mi ni 
su nar. Nü fus ça ka la-
ba l¨k olan Gü ney de 
5.7 mil yon, Ba t¨ da 3.8 
mil yon, Or ta ba t¨ da 3.7 

An na Pe ter son ai le si nin Iowa’da ki çift li ·in de 
bir am ba r¨n önün de. Çok iyi bir ö· ren ci olan 
An na ay n¨ za man da oku lun vo ley bol ta k¨ m¨n-
da oy nu yor, sah ne ye ko nan oyun lar da ∆ar k¨ 
söy lü yor, ve ki li se ve hiz met or ga ni zas yon la-
r¨n da yer al¨ yor.

Fo to· raf lar, yu ka r¨ dan a∆a ·¨: New York City’nin he men d¨∆¨n da Long Is land 
≈e hir Li se si; Hud son Li se si, Hud son, Ohio, Cle ve land’¨n bir ban li yö sü; Adel 
Or ta Oku lu, Adel, Ore gon..

Don Ryan, AP/WWP

Lu ke Pal mi sa no, AP/WWP
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Fo to· raf/Long Is land ≈e hir Li se si, 

Gru zen Sam ton LLPy

DE Ê¿≈¿K OKUL LAR
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Li se 2’ye gi den ö· ren ci sa y¨ s¨) 550 ki∆i ka dar ve ya k¨n-
da ki kü çük ∆e hir ler den de ö· ren ci ler ge li yor. Oku lu-
muz top lu mu muz da hem genç ler hem de bü yük ler için 
ya∆am mer ke zi.

Top lu mu mu zun oku lu mu za sa· la d¨ ·¨ des tek bir Cu ma 
ak∆a m¨ Ame ri kan fut bo lu ma ç¨ na ge len ha ya t¨n her 
ke si min den in san la r¨ gö rün ce an la∆¨ la bi lir. Bu ka la ba l¨k 
için de o·ul la r¨ n¨n oyu nu nu iz le yen ai le ler, ye rel spor 
tut kun la r¨, ve ara s¨ ra bi ze ta k¨ m¨n es ki gün le ri ni an la tan 
ya∆l¨ lar da bu lu nur. Bu nun en iyi ör ne ·i ni ge nel lik le son-
ba har da oku lun her y¨l tek rar la nan me zun lar gü nün de 
gö rür sü nüz. Me zun lar nor mal se zo nun en bü yük fut bol 
ma ç¨ n¨ iz le mek için ka sa ba ya ge ri dö ner ler. Maç tan ön ce 
ö· ren ci ler bir ge çit tö re ni ya par lar.Yüz le ri ni oku lun renk-
le ri ile bo yar lar ve okul ru hu nu ina n¨l maz de re ce de yan-
s¨ t¨r lar.

Cen ten ni al Li se sin de en par lak ö· ren ci le ri bi le zor la-
yan ders ler var d¨r. Bu ders ler ku ra bi ye pi∆ir mek ten üni-
ver si te se vi ye sin de fen ve ma te ma tik ö· ren me ye ka dar 
çok çe∆it li dir. Reh ber ö· ret men ler, koç lar, ve ö· ret men-
ler, hep si ö· ren ci le re ön le rin de ki uzun yol için yar d¨m c¨ 
olur lar. Her ö· ren ci nin gün bo yun ca dört der si var d¨r 
ve hep si ne fark l¨ s¨ n¨f lar da gi rer. Her gün ya r¨m sa at lik 
ye mek mo la s¨ var d¨r. Min ne apo lis-St. Pa ul ikiz ∆e hir le ri-
nin ban li yö sün de ki okul, genç le rin ya∆an t¨ s¨ n¨n mer ke zi-
dir ve bi zim he pi mi zin bir 
par ça s¨ d¨r.

Da vid Lu cas, 18, 12. s¨ n¨f, 
Cen ten ni al Li se si, Circ le 
Pi nes, Min ne so ta. [http://
www.cen ten ni al.k12.mn.us/
chs]

Be nim git ti ·im özel 
okul da yu va dan 12. s¨ n¨ fa 
ka dar or ta la ma 650 k¨z var. 
Okul New York City’de 
Man hat tan’¨n Kuzey Do ·u 
k¨sm¨nda. Oku lu mu çok 
se vi yo rum! Kül tü rel ve e·it-
sel f¨r sat lar öy le çok ki. 
Ör ne ·in, Met ro po li tan Mu se um of Art (Met ro po lo li tan 
Sa nat Mü ze si) sa de ce be∆ blok öte de ve s¨ n¨f ta ö· ren-
di ·i miz ∆ey le ri ya k¨n dan in ce le mek için s¨k s¨k ora ya 
gi di yo ruz. Oku lu mun sev di ·im bir ba∆ka ya n¨ da ba∆ka 
okul la ra gö re kü çük ve bir bi ri ne ba· l¨ ol ma s¨ ve biz le-
rin s¨ cak bir top lum olu∆tur ma s¨. Top lum sal fa ali yet le re 
ve soft ball ve vo ley bol gi bi spor la ra ka t¨l d¨m. Hat ta 
geç ti ·i miz y¨l vo ley bol da New York Eya le ti ≈am pi yo nu 
ol duk. Oku lum bi zi üni ver si te ye ha z¨r la mak ko nu sun da 

da mü kem mel bir i∆ ya p¨ yor. Önü müz de ki son ba har da 
Pennsyl va ni a’da ki bir üni ver si te ye kay do la ca ·¨m.Oku lum 
hak k¨n da ak l¨ ma ge len tek olum suz ∆ey gi dip gel mek 
için çok uzun bir yol kat et mem. Bronx’ta otu ru yo rum 
ve Man hat tan’da ki oku lu ma gel mek için ön ce met ro ya 
son ra da oto bü se bi ni yo rum. Sa de ce gi di∆ 45 da ki ka ile 
bir sa at ara s¨ sü rü yor. 

De ni se Ba iley-Cast ro, 18, 12. s¨ n¨f, 
The Cha pin Sc ho ol, New York, New York.

 [http://www.cha pin.edu]

Bu ra s¨ oku la git mek için çok iyi bir yer çün kü halk bir-
bi ri ne çok ba· l¨ ve bel ki de en çok önem ver dik le ri ∆ey 
bu okul. ¿n san lar bu ra ya ma den ler de ve ya hay van çift-
lik le rin de ça l¨∆mak, av lan mak ve ba l¨k ç¨ l¨k yap mak, ve 
te miz ha va da ya∆a mak için de ·i∆ik yer ler den gel mi∆ler. 
Bu ne den le sü rek li ye ni in san lar ge li yor. Big Tim ber o 
ka dar kü çük ki, top lu mun ara s¨ na gir mek çok ko lay. 
Okul dan ar ka da∆ olan lar bir bir le ri nin ev le ri ne gi dip ge lir-
ler. He le bir de bi lar do ve ya pin pon ma sa s¨ var sa...

Bir çok in san, hem ye ni ge len ler hem de bu böl ge de 
ku∆ak lar bo yun ca ya∆a m¨∆ olan lar – okul da ki et kin lik le re 
ka t¨ la rak bir bir le ri ni ta n¨r lar. Di ye bi li rim ki ka sa ba n¨n en 

az ya r¨ s¨ ve d¨∆ar dan bir 
çok ki∆i fut bol maç la r¨ m¨ za 
ge lir. Bas ket bol maç la r¨ na 
ka t¨ l¨m da ha dü∆ük ol sa da 
spor sa lo nu ol duk ça do lu 
olur. Bu kon ser ler için de 
ay n¨ d¨r. Maç lar, kon ser ler, 
ve di ·er okul gös te ri le ri 
her ke sin bir ara ya gel di ·i 
yer ler dir.

Ben bu ra da ol du ·um 
için çok ∆ans l¨ y¨m. Ge çen 
y¨l üst s¨ n¨f ta olan, ve 
ge le cek y¨l üst üç s¨ n¨f ta 
ola cak olan la r¨n hep si ni 
ta n¨ d¨·¨m dan emi nim. 
He nüz ta n¨ ma d¨ ·¨m bir kaç 
ta ne bi rin ci s¨ n¨f ö· ren ci si 

ola bi lir. On la r¨ da çok za man geç me den ta n¨ ya ca ·¨m. 
Ba zen bu nu dü∆ü nü yo rum – okul da ki her ke si ta n¨ mak 
ne ka dar iyi. Bü yük okul lar da bel ki de her gün ken di 
s¨ n¨ f¨ n¨z da bi le ye ni ö· ren ci ler le kar∆¨ la∆¨r s¨ n¨z.

Da vid Fos ter, 17,11. s¨ n¨f, Swe et Grass ¿l çe Li se si, 
Big Tim ber, Mon ta na. 

[http://www.swe etg rass co unty.com/sghs]

Da vid Fos ter sa de ce 3,584 ki∆i nin ya∆a d¨ ·¨ 89 ki lo met re uzun lu ·un da ve 
56 ki lo met re ge ni∆li ·in de Mon ta na’ya ba· l¨ bir il çe ye hiz met ve ren bir oku la 
gi di yor.
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A
me ri kan genç li ·i-
nin yü zü ne bak t¨-
·¨ m¨z da Ame ri kan 
top lu mu nun bü yük 

çe∆it li li ·i ni gö rü rüz. Özel lik-
le genç in san lar et nik, din-
sel, ve ¨rk sal çiz gi le ri a∆a rak 
ar ka da∆ edin mek te us ta d¨r. 

Geç mi∆ y¨l lar da ki 
gi bi, Ame ri kan rü ya-
s¨ n¨n pe∆in de ki ye ni 
göç men ler Bir le∆ik 
Dev let le re, az nü fus-
lu k¨r sal alan lar da 
da hil ol mak üze re, yer-
le∆me yi sür dü rü yor lar. 
Gü nü müz de ¿s pan yol  
as¨ll¨ Amerikal¨lar 41.3 

mil yon ki∆iy le ül ke nin en h¨z la ar tan az¨n l¨k nü fu su nu 
olu∆tu ru yor lar. A.B.D. Nü fus Sa y¨ m¨ Da ire si ne gö re 2004 
y¨ l¨ n¨n Tem muz ay¨n da 240 mil yon Ame ri ka l¨ ken di le ri ni 
be yaz, 39.2 mil yo nu si yah, 14 mil yo nu As ya l¨, ve 4.4 mil-
yo nu Ame ri kan 
yer li si ve ya Alas-
ka yer li si ola rak 
ta n¨m la d¨.

Ad¨m Cindy Ra mi-
rez. 17 ya∆¨n da y¨m. 
As len Me xi co City’de-
nim ama ∆im di La fa-
yet te, In di ana’da 
ya∆¨ yo rum. Bir le∆ik 
Dev let le re iki y¨l 
ön ce gel dim çün kü 
bü tün ai lem bu ra day-
d¨ ve da ha faz la ¿n gi-
liz ce ö· ren mek is ti-
yor dum. Ar t¨k bu ra da 
ol du ·um için ye ni 
in san lar la ta n¨∆mak 
ve da ha faz la ¿n gi-
liz ce ö· ren mek is ti-
yo rum çün kü bü tün 
ders le rim ¿n gi liz ce.

A.B.D.’ye gel di ·im-
de ¿n gi liz ce’yi iyi bil-
mi yor dum ama za man la ve ö· ret me ni min yar d¨m la r¨y la 
da ha faz la ö· re ni yo rum. Ar t¨k gel di ·im za ma na k¨ yas la 
da ha çok ko nu∆a bi li yo rum, oku ya bi li yo rum ve ya za bi-
li yo rum; as¨l önem li si, hep da ha faz la ö· ren mem ge re-
ki yor. Her ko nu∆ma ya dik kat et me ye ça l¨∆¨ yo rum ve 
telaffuz üze rin de çok du ru yo rum.

Ça l¨∆t¨ ·¨m bü tün ¿n gi liz ce’yi ile ri de kul lan mak is ti yo-
rum. Üni ver si te ye de vam et mek is te di ·im için çok iyi 
ko nu∆up yaz mam ge re ki yor. En bü yük ha ya lim üni ver-
si te ye git mek.

Cindy Ra mi rez, 17, 11. s¨ n¨f, Mc Cutc he on Li se si, 
La fa yet te, In di ana.

[http://www.wvec.k12.in.us/Mc Cutc he on]

Li se de iki y¨l La tin ce oku duk tan son ra ar t¨k La tin ce yi 
her gün kul la n¨ yo rum. ¿n gi liz ce’de söy le yip yaz d¨ ·¨m 
he men her ∆ey La tin ce’den tü re til mi∆.

La tin ce der si nin en sev di ·im k¨s m¨ mi to lo ji ve ta rih. 
Çe vir di ·i miz es ki fabl’le ri ve kül tür gü nün de (her haf-
ta n¨n so nun da sa de ce Ro ma/Yu nan kül tü rü ne ay r¨l m¨∆ 
gün) edin di ·i miz de ·er li bil gi le ri kul la na rak ke li me le rin 
as¨l la r¨ n¨ bu la bi li yo rum. Psi ko lo ji der sin de ba z¨ önem li 
te ori le rin isim le ri ni böy le hi ka ye ler den al d¨ ·¨ n¨ ö· ren-
dim. Ör ne ·in, Fre ud’un Oe di pus Komp lek si te ori si ad¨ n¨ 
Oe di pus’tan al m¨∆. Ge nel üni ver si te gi ri∆ s¨ na v¨ na ha z¨r-
la n¨r ken emin ol ma d¨ ·¨m ke li me an lam la r¨ n¨ ç¨ kart mak 
için La tin ce kul la n¨ yo rum. Bu da da ha iyi bir not al ma 
∆an s¨ m¨ art t¨ r¨ yor.

Yu nan kül tü rü nü ve mi to lo ji yi, Ro ma top lu mu nu, 
bi lim sel kök le ri, ve kla sik La tin din sel kay nak la r¨ aç¨k-

Geç mi∆ y¨l lar da ki 
gi bi, Ame ri kan rü ya-
s¨ n¨n pe∆in de ki ye ni 
göç men ler Bir le∆ik 
Dev let le re, az nü fus-
lu k¨r sal alan lar da 
da hil ol mak üze re, yer-
le∆me yi sür dü rü yor lar. 
Gü nü müz de ¿s pan yol  

Fo to· raf lar, yu ka r¨ dan a∆a ·¨ ya do· ru: Musevi ve zenci li se ö· ren ci le ri nin 
¨rk la r¨ ara s¨n da da ha iyi ili∆ki ler ku ra bil me si için sür dü rü len bir y¨l l¨k bir prog-
ra m¨n ka t¨ l¨m c¨ la r¨ New York City’den Memp his, Ten nes se e’ye yap t¨k la r¨ bir 
yol cu lu ·un an¨ la r¨ n¨ pay la∆¨ yor lar; She boy gan, Wis con sin’da ki Gü ney She-
boy gan Li se sin de ö· ret men ve hep si Kam boç ya’dan Hmong göç me ni olan 
ö· ren ci ler Sa da kat An d¨ içi yor lar; Tlin git Yer li Ka bi le sin den ö· ren ci ö· ret-
men Ame lia Ri ve ra, Ame ri kan Yer li si te ma s¨ n¨ i∆le yen ders le ri ge li∆tir mek üze-
re özel bir burs ve ren Ju ne au, Alas ka’da ki Yta ako os ge Da aka hi di al ter na tif 
li se sin de bir Se alas ka pos te ri ya n¨n da gö rü lü yor.

AP/WWP

Gash, AP/WWP

AP/WWP

Cindy Or lan do, Flo ri da’da ki Dis ney 
Dün ya s¨ na yap t¨ ·¨ ge zi de iki ar ka da∆¨y la 
bir lik te.

KÜL TÜR LER ARA SI AN LA≈MA 
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la ya bi le ce ·im gün le ri ha yal ede bi li yo rum. ¿tal ya’ya ya p¨-
la cak bir okul ge zi si ne ka t¨ la rak ¿tal yan ta ri hi ile il gi li 
kül tü rel de ne yim le ri mi ilk el den ya∆a ya ca ·¨m.

Kim ber lee Lowder, 17, 11. s¨ n¨f, St. Mary’s Ry ken Li se si, 
Le onard town, Mary land. 

[http://www.smrhs.org

Var olan bü tün et nik grup lar ve ina n¨∆lar Bir le∆ik Dev-
let ler de tem sil edil mek te olup, bu nun Bir le∆ik Dev let ler-
de bi ra ya gel di ·i ve ço ·un luk la uyum için de ol ma s¨ fik ri 
ger çek ten çok gü zel. Bu nun med ya da yan s¨ t¨l ma s¨ ola-
nak s¨z; bu ra da ol mak ve bu de ne yi mi ya∆a mak ge re kir. 
Ka na da, Ja pon ya ve an ne ba ba m¨n do· du ·u Vi et nam’¨ 
gez dim. Ya∆an t¨ m¨n önem li bir par ça s¨ ol du ·un dan ötü-
rü Vi et nam di li ni ko nu∆up yaz d¨ ·¨m için mut lu yum.

Hu yen Ngu yen, 18, 12. s¨ n¨f, Ja mes Mon roe Li se si, 
Fre de ricks burg, Vir gi nia. 

[http://www.citysc ho ols.com/jmhs]

Mek si ka’da do· dum. Ana di lim ¿s pan yol ca ve ikin ci 
di lim ¿n gi liz ce. Üçün cü bir dil ö· ren mek is ti yo rum, Por te-
kiz ce ve ya ¿tal yan ca ola bi lir. Ai le min Bir le∆ik Dev let ler de 
oku la gi den ilk üye si yim. Bir le∆ik Dev let le re gel di ·im de 
12 ya∆¨n day d¨m. ¿n gi liz cem çok za y¨f t¨. Dil ilk kar∆¨ la∆t¨-
·¨m so run ol du ve ha la ba zen ko nu∆ur ken zor la n¨ yo rum 
ama et ra f¨m da ba na yar d¨m eden ler var. Kar∆¨ la∆t¨ ·¨m 
ikin ci so run kül tür ve fark l¨ ya∆am bi çi miy di. Mek si ka ve 
Bir le∆ik Dev let le rin kül tür le ri çok fark l¨ de ·il ama yi ne 
de çok fark l¨ olan ∆ey ler var. Ye mek, ör ne ·in okul da 

ve ri len ye mek be nim ül kem de 
ye me ye al¨∆t¨ ·¨m dan çok fark-
l¨. Za man la ye ni ya∆am bi çi mi-
ne al¨∆t¨m.

≈im di son dan bir ön ce ki 
se nem, ya ni on bi rin ci s¨ n¨f ta-
y¨m. Dip lo ma m¨ al ma ma bir 
y¨l kal d¨. Üni ver si te ye Mek si-
ka’da de vam et mek is ti yo rum. 
Ben den ve de ne yim le rim den 
bir ∆ey ler ö· ren me ni zi umu yo-
rum. E·er ger çek ten is ter se niz 
her ∆e yin müm kün ol du ·u nu 
unut ma y¨n.

José F. Pon ce Gra na dos, 17, 
11. s¨ n¨f, Mc Cutc he on Li se si, La fa yet te, In di ana. 

[http://www.wvec.k12.in.us/Mc Cutc he on]

Amerika Bir le∆ik Dev let le rine 
14 A·us tos 2004’te gel dim. Ame-
ri kan genç le riy le ilk de fa be ra ber 
olu yo rum ve her ∆ey Af ga nis-
tan’da kin den fark l¨. Be nim için 
müt hi∆ bir de ne yim ol du. Bu ra da-
ki e·i tim sü re ci çok fark l¨; ör ne-
·in ders le ri ni zi ken di niz se çi yor-
su nuz. Ben ce bu çok iyi bir fi kir. 
Ö· ret men ler le ö· ren ci ler ara s¨n-
da ki ili∆ki ler be ni çok ∆a∆¨rt t¨ 
çün kü da ha ar ka da∆ça ve ra hat, 
Af ga nis tan’da ki gi bi res mi de·il. 
Bu ya n¨ n¨ çok sev dim. Ama, ar ka-
da∆l¨k s¨ n¨r la r¨ n¨ a∆a rak say g¨ s¨z 
ol ma ma ya dik kat et mek ge re ki yor. 
Ba z¨ ö· ren ci le rin ö· ret men le re say-
g¨ gös ter me dik le ri ni gö rü yo rum ve 
bun dan ho∆lan m¨ yo rum.

Ghi zal Mi ri, 16, 12. s¨ n¨f, Ja mes Mon roe Li se si, 
Fre de ricks burg, Vir gi nia. 
[http://www.citysc ho ols.com/jmhs]

Ghi zal say g¨ l¨ ol ma n¨n çok 
önem li ol du ·u na ina n¨ yor.

José, gi yin mi∆ ve d¨∆a r¨ 
ç¨k ma ya ha z¨r.

Hu yen li se dip lo ma s¨ n¨ al d¨k tan son ra an ne ba ba s¨y la.
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E
·i tim sa y¨-
s¨z ka ri yer 
ola nak la r¨-
na ka p¨ la r¨ 

aç¨ yor. Ara∆t¨r ma la ra 
gö re 2010 y¨ l¨ na ka dar 
A.B.D.’de her be∆ 
i∆ten bi ri si üni ver si te 
dip lo ma s¨ ge rek ti re cek 
ve bü tün i∆le rin üç te 
bi ri az da ol sa yük sek 
okul ha z¨r l¨ ·¨ ge rek ti re-
cek. Bu ne den le genç-
ye ti∆kin (18-24 ya∆) 
Ame ri kan nü fu su nun 
yüz de 34’ü nün li se-
den son ra üni ver si te ye 
de vam et me si ne ∆a∆¨r-

ma ma l¨ y¨z. Yük sek e·i ti me 
de vam et me yen ler için me zu-
ni yet ten son ra sa y¨ s¨z se çe nek-
ler var – ti ca ret, hiz met sek tö-
rün de i∆ler, as ker lik hiz me ti 
(ge nel lik le da ha son ra üni ver-
si te ye gi de bil mek için kay nak 
sa· lar), ve ai le ∆ir ket le ri çe∆it li 
f¨r sat lar sun mak ta.

Li se den son ra s¨ n¨ plan la mak be ni kor ku tan bir dü∆ün-
ce. Kon for ala n¨m dan ç¨ k¨p “ger çek dün ya”ya ad¨m 
at mak bi raz ür kü tü cü. Ba z¨ la r¨ iki y¨l l¨k okul la ra, ba z¨ la r¨ 
üni ver si te ye, di ·er le ri de yük sek okul la ra gi di yor. Ben 
An na po lis, Mary land’de ki A.B.D. De niz Harp Aka de mi si-
ne de vam et mek is ti yo rum. Hem fi zik sel hem de zi hin-
sel ola rak li mit le ri mi zor la ma ya ka rar ver dim. Bu ay r¨ ca 
A.B.D. do nan ma s¨n da su bay ol ma m¨ sa· la ya cak. De niz 
Harp Aka de mi si uzay mü hen dis li ·in den si ya sal bi lim le re 
ka dar bir çok de ·i∆ik ko nu da e·i tim ola na ·¨ su nu yor. 
Ben ana dal ola rak ya i∆ ida re si ya da si ya sal bi lim le ri 
seç mek is ti yo rum.

As ke ri aka de mi ler den me zun olan lar ira de si kuv vet li, 
ne is te di ·i ni bi len bi rey ler olu yor. Aka de mi ye de vam 
et me nin bir di ·er iyi ya n¨ me zun ol du ·u nuz da i∆i ni zin 
ha z¨r ol ma s¨ ve ol duk ça da iyi pa ra ödü yor lar! Olum suz 
ya n¨ pek yok, ama il la bir olum suz luk bul mak ge re kir se, 
Aka de mi ye de vam eden ler is te dik le ri ni yap mak ko nu-
sun da üni ver si te ler de ki ka dar ser best de ·il ler. Bu be nim 
için iyi bir ∆ey. Genç bi rey le ri be la dan uzak tu tu yor ve 
ba∆a r¨ çiz gi sin den ay r¨l ma la r¨ n¨ ön lü yor.

Ca sey Czar zasty, 17 12. s¨ n¨f, St. Mary’s Ry ken 
Li se si, Le onards town, Mary land. 

[http://www.smrhs.org]

Ba z¨ la r¨ için li se den son ra ne ya pa cak la r¨ na ka rar ver-
mek zor. Be nim için de ·il – ben da ha bi rin ci s¨ n¨f tan 
iti ba ren ö· ret men ol mak is te di ·i mi bi li yor dum. Bu na 
ka rar ver mem de bi rin ci s¨ n¨f ö· ret me ni min çok et ki si 
ol du; son ra üçün cü s¨ n¨ fa gi der ken yap mak is te di ·i min 
bu ol du ·un dan ar t¨k tam ola rak emin dim. Bü tün okul 
y¨l la r¨m da mü kem mel ö· ret men le rim ol du. Sa n¨ r¨m bu 
da ka rar ver me me yar d¨m c¨ ol du.

Ne yap mak is te di ·i mi ve ne re ye de vam et mek is te di-
·i mi bil me min iyi ta ra f¨ he de fi me ula∆mak için en iyi yi 
ba∆ar ma ya odak la na bi li yo rum. Ay r¨ ca üni ver si te den son-
ra ö· ret men ola bil mek için li se de do· ru ders le ri al d¨ ·¨m-
dan da emin ola bi li yo rum.

Kel sey C. Bell, 15, 9. s¨ n¨f, Mc Cutc he on Li se si, 
La fa yet te, In di ana. 

[http://www.wvec.k12.in.us/Mc Cutc he on]

Ben ne ona to lo jist, ol mak is ti yo rum. Ne ona to lo ji, özel-
lik le er ken do· mu∆, ve ya sa r¨ l¨ ·¨ ve ya ben ze ri so run la r¨ 
olan ye ni do· mu∆ be bek le rin ba k¨ m¨ üze ri ne uz man dok-
tor luk. Bu me ra k¨m kü çük ken ba∆la d¨. Bir ço cuk ba k¨ c¨ s¨-
na git tim. O da ha son ra Du ke Üni ver si te si ne de vam et ti. 
Dok tor ol mak is ti yor du ve be nim t¨p ko nu su na me rak 

ma ma l¨ y¨z. Yük sek e·i ti me 
de vam et me yen ler için me zu-
ni yet ten son ra sa y¨ s¨z se çe nek-
ler var – ti ca ret, hiz met sek tö-
rün de i∆ler, as ker lik hiz me ti 
(ge nel lik le da ha son ra üni ver-
si te ye gi de bil mek için kay nak 
sa· lar), ve ai le ∆ir ket le ri çe∆it li 
f¨r sat lar sun mak ta.

Foto…raflar, yukar¨dan a=a…¨ya do…ru: San Rafael, Kaliforniya’daki San 
Rafael Lisesi dan¨=manlar¨ndan biri (solda) ö…rencisi ile görü=üyor; 
New York A.E. Smith Lisesi ö…rencisi, in∆aat sektörünü gençlere 
daha ilginç k¨lmak amac¨yla düzenlenen in=aat becerileri fuar¨nda 
makinelerden birinin kontrollerini deniyor; Ione, Oregon’da Ione Lisesi 
ö…rencisi bir fen deneyi uyguluyor.

Mar cio Jo se Sanc hez, AP/WWP

Ric hard Drew, AP/WWP

AP/WWP

GE LE CEK ¿Ç¿N PLAN LAR



KEN D¿ SÖZ LE R¿Y LE

16 e-Journal USATOP LUM VE DE ÊER LER

sar ma ma ne den ol du. Bu ne den le ye din ci s¨ n¨f tan iti ba-
ren ne ona to lo jist ol mak üze ri ne odak lan d¨m. Bu y¨l özel 
bir ders al d¨m. “Ba ·¨m s¨z ça l¨∆ma” de nen bu ders te il gi-
len di ·i niz bir ko nu yu se çe bi li yor su nuz. Ara∆t¨r ma ya p¨-
yor su nuz ve 18 haf ta sü rey le bir men to ru nuz (ak¨l ho ca-
s¨) olu yor ve so nun da bir pro je ha z¨r l¨ yor su nuz. Ben has-
ta ne de bir ne ona to lo ji uz ma n¨ n¨ iz le me f¨r sa t¨ ya ka la d¨m. 
Tam ola rak ne yap t¨k la r¨ n¨ ve be bek le ri ya∆a ta bil mek 
için kul lan d¨k la r¨ fark l¨ tek no lo ji le ri gör düm.

Kris ten Gry mes, 17, 12. s¨ n¨f, Ja mes Mon roe 
Li se si, Fre de ricks burg, Vir gi nia. 

[http://www.citysc ho ols.com/jmhs]

Ben A.B.D. Ha va Kuv vet le ri ne ka t¨l ma ya ka rar ver dim. 
Bu k¨s men ma li ne den ler le ama ben her za man da ha iyi 
bir ge le cek ve eli miz de ki ni ko ru mak için in san la r¨n ken-
di le ri ne dü∆e ni yap ma s¨ ge rek ti ·i ne ina n¨ r¨m.

E·er Ha va Kuv vet le ri ni se ver sem dört se ne ora da y¨m. 
Her hal de ka l¨p ka ri yer ya pa ca ·¨m. Ama ∆im di lik G.I. 
ka nu nun dan (k¨ dem li as ker le rin as ke ri üni ver si te e·i tim 
gi der le ri ni öder) üni ver si te ye git mek ve iler de mes lek 
ola rak seç mek is te di ·im psi ko lo ji oku mak için ya rar lan-
ma ya ka rar l¨ y¨m. 

Ge nel ola rak psi ko lo ji ile il gi le ni yo rum çün kü bey nin 
ça l¨∆ma s¨ ve in san la r¨n fark l¨ dav ran ma s¨ na ne den ol ma s¨ 
be ni çok et ki li yor. Da n¨∆man l¨k ko nu su nu in ce li yo rum 
çün kü so run la r¨ olan in san la ra yar d¨m c¨ ola rak on la r¨n 
da ha mut lu ve sa· l¨k l¨ ya∆a ma la r¨n¨ is ti yo rum. Ay r¨ ca 
suç lu la r¨ bul ma ve ada le ti sa· la ma ko nu sun da ya rar l¨ ola-
bi le ce ·im ad li psi ko lo ji ile de il gi le ni yo rum. Bu dün ya y¨ 
hem ken di ai lem hem de çev rem de ki ler için da ha gü ven-
li bir yer ya pa cak t¨r.

Evan Ho ke, 19, Red Land Li se si, Et ters, 
Pennsyl va nia, 12. s¨ n¨f 

[http://c lass ro oms.wssd.k12.pa.us/red_land.cfm]

Ül ke miz, eya let le ri miz ve ∆e hir le ri mi zin yö ne til di ·i 
ka nun la ra çok ina n¨ yo rum. Ama her ∆ey de ol du ·u gi bi 
bu ko nu da da ge li∆me ye ve de ·i∆i me yer var. Ben va ro-
lan ba z¨ ka nun la r¨n da ha iyi ola cak ∆e kil de de ·i∆ti ril me si-
ne yar d¨m c¨ ola bi le cek bi ri si ol du ·u ma ina n¨ yo rum.

Ge le ce ·i min te mel le ri bü tün li se ve üni ver si te y¨l la r¨m 
bo yun ca bir hü kü met da ire sin de yap t¨ ·¨m yaz staj la r¨y la 
at¨l d¨. Bir in sa n¨n ki tap lar dan ö· re ne bi le cek le ri s¨ n¨r l¨ d¨r. 
Üni ver si te de hü kü met ve psi ko lo ji be nim ça l¨∆ma ko nu la-
r¨m ola cak. Hü kü me ti min na s¨l ça l¨∆t¨ ·¨ n¨ bil mem ge rek-
ti ·i ne ina n¨ yo rum ama ül ke min va tan da∆la r¨ n¨n na s¨l 
dü∆ün dü ·ü nü an la mam da bir o ka dar önem li.

Üni ver si te den son ra yurt d¨∆¨n da se ya hat et me nin 
be nim için önem li ola ca ·¨ n¨ dü∆ü nü yo rum. Se ya hat le-
rim den edi ne ce ·im bil gi ve de ne yim den son ra yük sek 
li sans için hu kuk fa kül te si ne git me yi plan la ya ca ·¨m. Bir 
in sa n¨n ge re ·in den faz la bil gi li ola bi le ce ·i ne inan m¨ yo-
rum. Dok to ra de re ce mi hü kü met ve psi ko lo ji üze ri ne 
al ma y¨ plan l¨ yo rum. Ay n¨ za man da hu kuk dip lo ma s¨ da 
ala ca ·¨m. Ha kim Mor gan Atwell ola rak ta n¨n mak is te rim. 
Çok ça l¨∆a rak ve in san la r¨n önün de ör nek bir ta v¨r ko ru-
ya rak çok geç me den se na tör lü ·e aday l¨ ·¨ m¨ ko ya bi li rim. 
¿∆in zor k¨s m¨ da ha ye ni ba∆l¨ yor.

Mor gan Atwell, 15, 9. s¨ n¨f, Mc Cutc he on Li se si, 
La fa yet te, In di ana. 

[http://www.wvec.k12.in.us/Mc Cutc he on]

Ben bir çok ar ka da∆¨m gi bi oku lu se ven bi ri si de ·i lim. 
Ben ku ram sal ol ma yan de ne yim is ti yo rum ve A.B.D. 
De niz Kuv vet le ri ne ya z¨l d¨m. Uçu∆ me ka ni ·i ol mak için 
Gü ney Ca ro li na’da ki Par ris Ada s¨n da ka t¨ la ca ·¨m ace mi 
e·i ti min den son ra Pen sa co la, Flo ri da’da al t¨ ay e·i tim 
gö re ce ·im. Bel ki de ka l¨r De niz Kuv vet le rin de ka ri yer 
ya pa r¨m. Bil mi yo rum. E·er bu ger çek le∆mez se De niz 
Kuv vet le rin de ala ca ·¨m e·i ti mi si vil ha yat ta uçu∆ me ka ni-
·i ola rak ça l¨∆mak üze re kul la na ca ·¨m.

Ama ön ce te mel e·i tim den geç mem ge re ki yor. Ba z¨ 
risk ler ol du ·u nu bi li yo rum ama ül ke mi ko ru mak is te rim. 
Çün kü her ∆ey den ön ce ül ke me ina n¨ yo rum.

Co lin Smith, 18, 12. s¨ n¨f, W.T. Wo od son Li se si, 
Fa ir fax, Vir gi nia. 

[http://www.fcps.k12.va.us/WTWo od sonHS]

Ulus la ra ra s¨ hu kuk oku mak is ti yo rum. Hu kuk la il gi len-
me min ne de ni ül kem de bu alan da ça l¨∆an çok az ka d¨n 
ol ma s¨. Çok önem li ol du ·u na inan d¨ ·¨m ka d¨n hak la r¨ 
için ça l¨∆mak is ti yo rum. Af ga nis tan’a ge ri dö ne rek ül ke-
me yar d¨m et mek is ti yo rum.

Ghi zal Mi ri, 16, 12. s¨ n¨f, Ja mes Mon roe Li se si, 
Fre de ricks burg, Vir gi nia.
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Ç
ok ça l¨∆mak ve 
ken di pa ra s¨ n¨ 
ka zan mak Bir-
le∆ik Dev let ler de 

            çok önem lide ·er-
ler dir. Bir çok ço cuk bu nu 
ön ce ev de bir ta k¨m i∆le re 
yar d¨m c¨ olup bir harç l¨k 
ala rak – haf ta l¨k ve ya ay l¨k 
ma kul bir öde me – ö· re-
nir . Son ra, ge nel lik le okul-
dan son ra ve ya haf ta son la r¨ ça l¨∆a rak harç l¨k la r¨ n¨ ç¨ kar-
t¨r, üni ver si te için pa ra bi rik ti rir, uy gu la ma l¨ de ne yim 
ka za n¨r, ve ba ·¨m s¨z l¨k 
duy gu su nu ö· re nir ler. 
Ga ze te da ·¨t mak tan, 
kom∆u la r¨n ço cuk la r¨ na 
bak ma ya, ka sa da po∆et-
le ri dol dur mak tan res to-
ran da ma sa la r¨ top la ma-
ya ka dar çok sa y¨ da ve 
çe∆it li i∆ f¨r sa t¨ var d¨r. 
Öy le ki, bir çok genç, 

ai le le rinin eko no mik du ru-
mu  nas¨l olur sa ol sun, li se ye 
bi le gel me den ilk ma a∆la r¨ n¨ 
al m¨∆ olur lar. An cak, ço cuk-
la r¨n ça l¨∆t¨ r¨l ma s¨ n¨n su iis ti-
mal edil me si ni ön le mek için 
A.B.D. ka nun la r¨ i∆e gir me yi 
en az 14 ya∆ ile ve ge nel lik le 
ta r¨m d¨∆¨ i∆ler le s¨ n¨r la m¨∆t¨r. 
Ay r¨ ca 16 ya∆ al t¨n da ki kü çük-
le rin okul haf ta s¨ bo yun ca 
ça l¨∆ma sü re le ri 18 sa at le 
s¨ n¨r lan m¨∆t¨r.

Be nim i∆i mi bul-
mam ne re dey se ka za ra 
ol du. Kar de∆im ye ni 
iz ci ol mu∆tu ve bi zim 
onun üni for ma s¨ n¨ sa t¨n 
al ma m¨z ge re ki yor du. 
An nem le ba bam iz ci 
mal ze me le ri sa tan dük-
kan da al¨∆ve ri∆ ya par-
ken, ben ka p¨ da bek li-
yor dum. Bir kaç da ki ka 
son ra ma ·a za mü dü rü 
ya n¨ ma ge le rek ora da 
ça l¨∆mak is te yip is te me-
di ·i mi sor du. O s¨ ra lar 
tek ge li rim ara s¨ ra yap t¨ ·¨m ço cuk ba k¨ c¨ l¨ ·¨n dan d¨, bu 
ne den le i∆i ka bul et tim. An¨n da be nim le gö rü∆tü ler ve 
i∆e al d¨ lar.

O gün den son ra an nem her Sa l¨ ve Cu mar te si be ni 
ara bay la ça l¨∆t¨ ·¨m o ma ·a za ya gö tür dü. Ben mü∆te ri le-
rin al d¨ ·¨ ∆ey le ri ka sa ya kay de dip tor ba la ra ko yu yo rum, 
fi∆le ri ni ve rip gön de ri yo rum. Ka sa da ça l¨∆ma n¨n d¨∆¨n da, 
iz ci le rin yük sel me si ni sa· la yan ra por la r¨ dol du ru yo rum, 
te le fon si pa ri∆le ri ni al¨ yo rum, ve kü çük iz ci le rin (5-10 
ya∆) an ne ve ba ba la r¨ na ilk üni for ma la r¨ n¨ sa t¨n al¨r ken 
yar d¨m c¨ olu yo rum. Bu ko lay de ·il, çün kü Ey lül ba∆¨n-
da çok sa y¨ da er kek ço cu ·u iz ci le re ka t¨ l¨n ca ma ·a za, 
bü tün sü reç bo yun ca ad¨m ad¨m yön len di ril me si ge re-
ken ye ni ve ak l¨ ka r¨∆m¨∆ an ne ba ba lar la do lu yor. Ma ·a-
za y¨ l¨n di ·er za man la r¨n da o ka dar ka la ba l¨k ol mu yor. 
Böy le ce ge nel lik le bir so da ala cak, bi raz ödev ya pa cak 
ve ya ora da ça l¨∆an di ·er ar ka da∆la r¨m la soh bet ede cek 
za ma n¨m olu yor.

Es ki si ka dar bo∆ za ma n¨m ol ma sa da yi ne de i∆i mi 
se vi yo rum. Pat ro num da da hil ol mak üze re bir lik te 
ça l¨∆t¨ ·¨m in san lar na zik, yar d¨m se ver ve e· len ce li ki∆i-
ler; ay r¨ ca ço ·u ye ti∆kin ol du ·un dan, on lar la ko nu∆mak 
ba na “ger çek dün ya” hak k¨n da ben zer siz bir ba k¨∆ aç¨ s¨ 
sa· l¨ yor. Bir de en so nun da ken di pa ra m¨ ka zan ma ya 
ba∆la d¨m. Bu sa ye de ne za man bir ∆ey sa t¨n al mak is te-
sem an nem ler den borç al mak zo run da kal m¨ yo rum. 
Da ha ön ce ol ma yan bel li de re ce de bir ba ·¨m s¨z l¨ ·¨m 
var. Sa bit bir ge li ri min ol ma s¨ ba na pa ra m¨ et kin bir 
∆e kil de yö net me yi, ne ka dar bi rik ti rip, ne ka dar har ca ya-
ca ·¨ m¨ bil me yi ve da ha ön ce k¨y me ti ni bil me di ·im ∆ey le-
rin as l¨n da ka ça mal ol du ·u nu ö· ret ti. (Ken dim al¨n ca ya 
ka dar bir çift ayak ka b¨ n¨n ne ka dar pa ha l¨ ol du ·u nu 
bil mi yor dum.)

Ay r¨ ca i∆im sa ye sin de ile ti∆im be ce ri le rim da ha ge li∆ti; 
in san lar la pro fes yo nel ola rak na s¨l ko nu∆a ca ·¨ m¨, mü∆te-
ri ler le ko nu∆a rak on la r¨n ne ara d¨ ·¨ n¨ na s¨l an la ya ca ·¨-
m¨, hat ta ci yak ci yak ba ·¨ ran bir ço cu ·u na s¨l sus tu ra-

ai le le rinin eko no mik du ru-
mu  nas¨l olur sa ol sun, li se ye 
bi le gel me den ilk ma a∆la r¨ n¨ 
al m¨∆ olur lar. An cak, ço cuk-
la r¨n ça l¨∆t¨ r¨l ma s¨ n¨n su iis ti-
mal edil me si ni ön le mek için 
A.B.D. ka nun la r¨ i∆e gir me yi 
en az 14 ya∆ ile ve ge nel lik le 
ta r¨m d¨∆¨ i∆ler le s¨ n¨r la m¨∆t¨r. 
Ay r¨ ca 16 ya∆ al t¨n da ki kü çük-
le rin okul haf ta s¨ bo yun ca 
ça l¨∆ma sü re le ri 18 sa at le 
s¨ n¨r lan m¨∆t¨r.

Fo to· raf lar, yu ka r¨ dan a∆a ·¨ ya: Ma ine’de ki li se ö· ren ci le ri ha sat mev-
si min de ça l¨∆mak için okul dan izin al¨r lar; Fle ming ton, New Jer sey’de-
ki Hun ter don Li se sin den ya y¨n ya pan WCVH rad yo is tas yo nun da disk-
jo key ler mü zik se çim le ri ni tar t¨∆¨ yor; Lan sing, Mic hi gan’da ki Gib son’s 
Ki tap ç¨ s¨n da ö· ren ci ler ça l¨∆¨ yor.
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Da ni el Huls hi zer, AP/WWP

Joel Page, AP/WWP Laura ilk ma a∆ çe kiy le.
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bi le ce ·i mi ö· ret ti. Bo∆ za ma n¨ m¨ al sa da, i∆i mi ve ba na 
ver di ·i be ce ri le ri hiç bir ∆e ye de ·i∆mem.

La ura Voss, 16, 11. s¨ n¨f, Tho mas S. Wo ot ton Li se si, 
Rock vil le, Mary land. 

[http://www.mcps.k12.md.us/sc ho ols/wo ot tonhs]

Sü rek li bir i∆im ol ma sa da okul dan son ra bir sü rü i∆ 
ya p¨ yo rum. Okul dan son ra yap t¨ ·¨m ∆ey ler den bi ri si 
ba na dü∆en bü tün ufak te fek i∆ler çün kü ye rel Fo ur-H 
(Dört-H) ku lü bü için tav∆an ve do muz ye ti∆ti ri yo rum. 
Fo ur-H k¨r sal böl ge ler de ki genç le rin be ce ri le ri ni ge li∆tir-
mek için ku rul mu∆ ulu sal bir ör güt. Bu ra s¨ ya z¨n bir çok 
ye ni in san la ta n¨∆a bi le ce ·i niz ve ar ka da∆ bu la bi le ce ·i niz 
ve çok e· le ne ce ·i niz bir yer.

Ay r¨ ca ya z¨n ve okul dan son ra la r¨ kü çük er kek kar-
de∆i me de ba k¨ yo rum. Müm kün ol du ·u ka dar çok ar ka-
da∆la r¨m la bir ara da ol mak is ti yo rum. Ay n¨ za man da 
bü yük ba ba m¨n evin de de ça l¨∆¨ yo rum. Çim le ri ni ke sip 
bah çe de ki ya ba ni ot la r¨ te miz li yo rum. Ça l¨∆ma y¨ se ve rim. 
Çok e· len ce li ve si ze so rum lu luk ve ri yor. Bun dan ç¨ kar-
d¨ ·¨m ya∆am fel se fe si, is te di ·i niz ∆ey ler için ça l¨∆ma n¨z 
ge rek ti ·i dir.

Da ni el le Bur di ne, 17, 11. s¨ n¨f, Mc Cutc he on Li se si, 
La fa yet te, In di ana. 

[http://www.wvec.k12.in.us/Mc Cutc he on]

Okul, ders ça l¨∆mak, okul d¨∆¨ fa ali yet ler, ibadet, si ne-
ma ve ... ça l¨∆mak: ya pa cak çok ∆ey, ama az za man var. 
Ama i∆le rin de iyi ve kö tü yön le ri var d¨r.

¿yi yön le rin den ba z¨ la r¨ har ca mak için faz la dan pa ra 
ve i∆ çev re sin de ça l¨∆ma de ne yi mi. Bir ba∆ka fay da s¨ 
ken di ih ti yaç la r¨ n¨z dan ba z¨ la r¨ n¨ kar∆¨ la ya bil di ·i niz için 
i∆i niz si zin ken di ni zi da ha ba ·¨m s¨z his set me ni zi sa· lar. 
Ay r¨ ca üni ver si te için ve ya ba∆ka ge le cek plan la r¨ için 
pa ra bi rik tir mek de is te ye bi lir si niz. Ba z¨ genç ler ai le le ri-
nin ih ti yaç la r¨ n¨ da kar∆¨ lar lar.

Kö tü yön le rin den bir ta ne si genç le rin fa tu ra öde me yip 
pa ra la r¨ n¨ pa ha l¨ lüks le re har ca ma s¨ ne de niy le ça l¨∆ma n¨n 
an la m¨ n¨ tam ola rak kav ra ya ma ma s¨ d¨r. Böy le ce so nun-
da pa ra n¨n sa de ce har ca ma ya ya ra d¨ ·¨ n¨ dü∆ü ne bi lir ler 
ve pa ra bi rik tir me yi ö· ren me ye bi lir ler. Ça l¨∆an ö· ren-
ci ler ders ça l¨∆ma sü re le rin den k¨ sa bi lir ler çün kü ders 
ça l¨∆mak ve ya ar ka da∆la r¨ ve ya ai le le riy le bir lik te za man 
ge çir me ye ye ter li va kit kal maz.

Tir za Se vil la, 15, 10. s¨ n¨f, Wa ke fi eld Li se si, Ra le igh, 
North Ca ro li na. 

[http://wa ke fi eldhs.net]

Ben Hecht’s ma ·a za s¨n da (ba z¨ Do ·u Eya let le rin de ki 
ma ·a za zin ci ri) ça l¨∆ma ya ge çen yaz ba∆la d¨m, as l¨n da 
okul ne de niy le bu nu yap t¨m. Pa zar la ma III ad l¨ bir ders 
al¨ yo rum ve bu der sin ko∆ul la r¨n dan bi ri si bir i∆ bul ma-
n¨z. 396 sa at lik bir ça l¨∆ma sü re si dol du rur sa n¨z ikin ci 
bir kre di ala bi li yor su nuz. Böy le ce ge çen Tem mu zun 
12sin de Hecht’s ma ·a za s¨n da ça l¨∆ma ya ba∆la d¨m. Genç 
gi yim bö lü mün de gö rev li yim ve bu be nim için bi raz zor 
olu yor çün kü bü tün pa ra m¨ giy si le re har ca ma ma ya ça l¨∆¨-
yo rum. As l¨n da e· len ce li ve bir çok ∆ey ö· ren me me 
yar d¨m et ti. Ol duk ça utan gaç bi ri si yim ama ka sa da ça l¨∆t¨-
·¨m için in san lar la ko nu∆mam ve on lar la soh bet ede rek 
duy gu la r¨ m¨ kont rol et mem ge re ki yor.

Kris ten Gry mes, 17, Ja mes Mon roe Li se si, 
Fre de ricks burg, Vir gi nia, 12. s¨ n¨f.
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A
me ri ka bir çok ina n¨∆¨n ül ke si ve Ame ri ka’da-
ki genç ler 
di ni inanç-
la r¨ n¨ çe∆it li 

yol lar la ye ri ne ge ti ri-
yor lar. Da ha e·i tim-
le ri nin ilk a∆a ma la-
r¨n da, A.B.D. ta ri hi ni 
okur ken, Ame ri ka l¨ 
ço cuk lar ulus la r¨ n¨n 
hü kü me ti ni yön len-
di ren te mel il ke ler ara s¨n da din sel öz gür lük ve ki li se ve 

dev le tin ay r¨l ma s¨ ol du ·u-
nu ö· re ni yor lar. Ne ye ve 
na s¨l iba det ede cek le ri ne 
ka rar ver mek her bi re yin 
ken di se çi mi. Bir çok gen-
cin din ko nu sun da ki ka rar-
la r¨ ai le le rin den et ki le ni yor. 
Ba z¨ la r¨ din sel grup lar ca i∆le-
ti len okul la ra de vam edi yor, 

di ·er le ri ki li se, si na gog ve ya ca mi ler ta ra f¨n dan or ga ni ze 
edi len okul son ra s¨ ve ya haf ta so nu prog ram la r¨ na ka t¨-

l¨ yor. Öte yandan bir ba∆ka grup 
hiç bir di ne ba· l¨ ol ma ma y¨ se çe-
bi li yor. Genç le re ula∆mak is te yen 
bir çok din, ça· da∆ genç lik kül tü-
rü nün te mel ta∆la r¨ n¨ ken di le ri ne 
uyar l¨ yor. Bu ne den le ar t¨k bir 
çok top lu luk ta H¨ ris ti yan bir rock 
gru bu ve ya Müs lü man rap’çi ler ya 
da genç li ·e yö ne lik di ni ayin le re 
s¨k s¨k rast la n¨ yor.

¿ba de ti mi gün lük fa ali yet le rim ara c¨ l¨ ·¨y la ya p¨ yo rum. 
Ba∆ka la r¨ na ör nek ola rak on la r¨ yön len dir me ye ça l¨∆¨ yor 
ve da ima güç lü de ·er le ri me uy gun se çim ler ya p¨ yo rum. 
Bir Ka to lik oku lu na de vam et mek di ni inanç la r¨ m¨ na s¨l 
ye ri ne ge ti re ce ·im ko nu sun da bel li ba∆l¨ et ken ol du 
ve okul da ki bü tün zor luk la r¨n üs te sin den ge le bil me me 
yar d¨m et ti. Di nim ya∆a m¨ m¨ üze ri ne otur ta bi le ce ·im 
güç lü bir te mel olu∆tur du ve tüm ya∆a m¨m bo yun ca 
güç lü bir et ki ol du. 

Mag gie Boy le, 16, Sa int Mary’s Ry ken, Le onard town, 
Mary land, 11. s¨ n¨f. 

[http://www.smrhs.org]

Ruh sal aç¨ dan in san lar ne re den na s¨l gel dik le ri ni, ve 
ne yap t¨k la r¨ n¨ bil mek is ter ler. Ame ri ka l¨ lar han gi din 
yo lu nu is ter ler se seç me öz gür lü ·ü ne sa hip ol duk la r¨ 
için çok ∆ans l¨. Ben güç lü ve des tek le yi ci bir H¨ ris ti yan 
ai le de ye ti∆tim, ve ai le min ben da ha ço cuk ken içi me yer 
eden de ·er le ri bü yür ken de çok de ·i∆me di. Ama genç ler 
ola rak en çok ar ka da∆la r¨ m¨z dan et ki le ni yo ruz. Be nim 
en ya k¨n ar ka da∆¨m da be nim gi bi di ni ne ba· l¨ ve bu nu 
kul la na rak bir bi ri mi ze kar∆¨ so rum lu luk la r¨ m¨ z¨ ye ri ne 
ge ti ri yo ruz. ¿n san lar de ·er le ri ni zi ö· re nin ce is te me di ·i-
niz ∆ey le ri yap ma n¨z için si zi zor la mak tan vaz ge çi yor lar.

Ash ley Vo igt lan der, 18, Cen ten ni al Li se si, Li no La kes, 
Min ne so ta, 12. s¨ n¨f. 

[http://www.cen ten ni al.k12.mn.us/chs]

Di ni min, kim ol du ·um, na s¨l dav ran d¨ ·¨m ve na s¨l 
yaz d¨ ·¨m üze rin de bü yük et ki si var. Ya hu di ol mak ba na 
so ru sor ma y¨, To rah’dan ken di an lam la r¨ m¨ ç¨ kart ma y¨, 
ve her ke sin ka bul et ti ·i ∆ey le ri san ki de ·i∆mez do· ruy-
mu∆ gi bi ka bul et me me yi ö· ret ti. To rah’tan par ça lar al¨p 
on la r¨ gün lük ya∆an t¨ n¨z la ili∆ki len di re rek da ha iyi an la ya-
bi lir si niz.

Ya hu di ol mak her Cu ma ak∆a m¨ ve Cu mar te si sa ba-
h¨ ta p¨ na ·a git mek, ve ya bat-mitz vah ve ya bar-mitz vah 
(Ya hu di bir k¨z ve ya er kek ço cuk 13 ya∆ do lay la r¨n da 
ye ti∆kin le rin din sel so rum lu lu ·u nu üst le nir) ol mak, ve ya 
tak ke ve püs kül tak mak (Or to doks Ya hu di er kek le rin 
ba∆la r¨ na tak t¨ ·¨ tak ke ve iç le ri ne giy dik le ri püs kül lü giy-
si) de ·il dir. Her za man tek bir ∆e ye inan mak, ya da bir 
∆e ye inan d¨ ·¨ n¨z için ba∆ka ∆ey le re inan ma mak de ·il dir.

Ya hu di ol mak na s¨l dav ran d¨ ·¨ n¨z ve ne ye inan d¨ ·¨ n¨z-
d¨r. Ör ne ·in çe∆it li li ·e say g¨ duy mak, ye ni ∆ey le ri ö· ren-
me ye aç¨k ol mak, ba∆ka la r¨ n¨ e·it me ye yar d¨m et mek 
gi bi. Bi ze in san lar için en önem li ∆ey le rin bir bi ri ne say g¨ 
duy mak, iyi lik yap mak ve ba r¨∆ sa· la mak ol du ·u ö· re ti li-

nu ö· re ni yor lar. Ne ye ve 
na s¨l iba det ede cek le ri ne 
ka rar ver mek her bi re yin 
ken di se çi mi. Bir çok gen-
cin din ko nu sun da ki ka rar-
la r¨ ai le le rin den et ki le ni yor. 
Ba z¨ la r¨ din sel grup lar ca i∆le-

hiç bir di ne ba· l¨ ol ma ma y¨ se çe-
bi li yor. Genç le re ula∆mak is te yen 
bir çok din, ça· da∆ genç lik kül tü-
rü nün te mel ta∆la r¨ n¨ ken di le ri ne 
uyar l¨ yor. Bu ne den le ar t¨k bir 
çok top lu luk ta H¨ ris ti yan bir rock 
gru bu ve ya Müs lü man rap’çi ler ya 
da genç li ·e yö ne lik di ni ayin le re 
s¨k s¨k rast la n¨ yor.

Fo to· raf lar, yu ka r¨ dan a∆a ·¨ ya: Frank lin, Ten nes se e’de Pe op le’s Ki li se-
sin de genç ler kü çük grup lar ha lin de dua edi yor; No or-Ul-I man Oku lu nun 
ö· ren ci le ri So uth Brunswick, New Jer sey’de ki New Jer sey Ca mi si nin ¿s lam 
Der ne ·in de ki ö· le den son ra du as¨ na ka t¨ l¨ yor; New York City’de ki So lo mon 
Sc hec ter Li se sin de sa bah ayi ni ne ka t¨ lan bir ö· ren ci elin de To rah tu tu yor.

Da ni el Huls hi zer, AP/WWP

Mark Humph rey, AP/WWP

Jim Co oper, AP/WWP
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yor. Din ki ta b¨ m¨z da bi ze 
∆u ö· re ti li yor, “Si zin için 
kö tü olan ∆ey le ri ba∆ka-
s¨ na yap ma y¨n. To rah 
sa de ce bu dur. Ge ri ka la n¨ 
yo rum lar d¨r.” Ço cuk lar 
din le rin den çok et ki le ni-
yor çün kü ha yat la r¨ n¨n ta 
en ba∆¨n dan iti ba ren on la-
ra bu ö· re ti li yor ve di ·er 
∆ey ler ne ka dar de ·i∆ir se 
de ·i∆sin, bu nun de ·i∆me-
ye ce ·i ni bi li yor lar.

Ame ri ka’da bi le ba∆ka 
din ler ko nu sun da bas ma-
ka l¨p fi kir ler var. Ar ka-
da∆la r¨m la ben bir bi ri mi-

zin di ni hak k¨n da ko nu∆u yo ruz. Bir bi ri mi ze ö· re ti yo ruz 
ve gö rü yo ruz ki bu bas ma ka l¨p fi kir ler ço ·u za man do·-
ru de ·il.

Cindy Hol den, 14, 9. s¨ n¨f, West Sp ring fi eld Li se si, 
Sp ring fi eld, Vir gi nia. 

[http://www.fcps.edu/westsp ring fi eldhs]

Ai lem Hin dis tan’dan ve biz Hin du’yuz. ¿n gil te re’de 
do· dum. Ben se kiz ya∆¨n day ken Bir le∆ik Dev let le re gel-
dik ve ∆im di Ame ri kan va tan da∆¨ y¨z. Her Pa zar Swadh-
yay (Es ki Hin dis tan’¨n di li olan Sansk rit çi de ken di ni in ce-
le me an la m¨ na ge lir) ad l¨ gru bun top lan t¨ la r¨ na ka t¨ l¨ r¨m. 
Sa de ce kül tü rel ko nu la r¨ de ·il etik ko nu la r¨ da tar t¨∆¨ r¨z. 
Ken di mi da ha iyi an la ma ma yar d¨m c¨ olu yor ve kül tü rel 
mi ra s¨m la ba· lan t¨ m¨ sa· l¨ yor.

Aa kash Chu da sam, 14, Oak ton Li se si, Hern don, 
Vir gi nia, 11. s¨ n¨f. 

http://www.fcps.k12.va.us/O ak tonHS]

Ben A.B.D.’ de do· dum, ai lem ise Hin dis tan’dan gel-
di. Biz Müs lü ma n¨z. “Mus lims in Ac ti on (Ey lem Ha lin de 
Müs lü man lar)” ve ya “MIA” ad l¨ bir genç lik gru bu nun 
üye si yim. MIA gru bu mu zun üye le ri çok fark l¨ ül ke ler de, 
ve ço ·u, be nim gi bi Bir le∆ik Dev let ler de do· mu∆. Tsu na-
mi den za rar gö ren ler için pa ra top la mak, ve ya Irak ve 
Af ga nis tan’da ki in san lar için in sa ni yar d¨m top la mak da 
da hil ol mak üze re çok çe∆it li fa ali yet le ri miz var. Pas ta 
sa ta rak, ara ba y¨ ka ya rak bir çok ∆e kil de pa ra top lu yo ruz. 
Ben Müs lü man ol mak tan gu rur du yu yo rum ve di nim 
be nim ha ya t¨ m¨n önem li bir par ça s¨. Oku lum da ki ö· ren-
ci le rin bü yük bö lü mü Müs lü man de ·il ama bu hiç bir 

za man be nim için bir so run ol ma d¨. Fark l¨ din ler den bir 
sü rü ar ka da∆¨m var.

Amb re en Ali, 16, 12.s¨ n¨f, West rid ge K¨z Oku lu, 
So uth Pa sa de na, Ca li for nia. 

Di nim bir çok yön den ha ya-
t¨ ma ∆e kil ver di. Ro ma Ka to-
lik di ni nin ba na ö· ret ti ·i en 
önem li ∆ey ha ya t¨ m¨ ki li se ye 
ba· l¨ ola rak ve ku ral la r¨ çer-
çe ve sin de ya∆a mam ge rek ti ·i. 
Dü zen li ola rak ki li se ye gi din-
ce, ya∆an t¨m da ön ce lik s¨ ra s¨ 
olu∆tur ma y¨ ö· ren dim. Be nim 
için ön ce ki li se ge lir, son ra 
ai lem ve ar ka da∆la r¨m, en son 
ola rak da di ·er ∆ey ler.

Gü nü müz dün ya s¨n da do· ru 
yol dan ay r¨l mak ve mad de ci li-
·e, ve si zi “mut lu” et ti ·i söy le-
nen ∆ey le re ve ya∆am bi çim le-
ri ne ka p¨l mak çok ko lay. Di nim ba na mut lu lu ·un ger çek 
an la m¨ n¨ ve ha yat ta ger çek ten ne yin önem li ol du ·u nu 
ö· ret ti.

Alis ha We is ser, 17, 11.s¨ n¨f, St. Mary’s Ry ken Li se si, 
Le onard town, Mary land.

 [http://www.smrhs.org]

Ben A.B.D., ai lem ise Bur ma do ·um lu. Biz Bu dis tiz. 
On be∆ gün de bir Pa zar gün le ri Mary land’de ki Bu dist 
ta p¨ na ·¨ na gi der, Bur ma di lin de ders al¨ r¨m. Ay r¨ ca ta p¨-
nak ta ki di ni ayin le re de ka t¨ l¨r, fa kir le re g¨ da yar d¨ m¨ 
gi bi ha y¨r i∆le rin de gö rev al¨ r¨m. Ye ni evi mi ze ta∆¨n d¨ ·¨-
m¨z da ta p¨ nak ra hip le ri ge le rek ye ni evi mi zi kut sa d¨. Bir 
ke re ta p¨ nak ta ra hip ler le bir haf ta so nu ge çir dim ve on la-
r¨n ya∆a d¨ ·¨ gi bi ya∆a d¨m. Bu be nim için çok de ·er li bir 
de ne yim ol du ve ge le cek te de tek rar la mak is ti yo rum.

Nay Soe Lwin, 13, Oak ton Li se si, Hern don, Vir gi nia, 
9. s¨ n¨f.

 [http://www.fcps.k12.va.us/O ak tonHS

Alis ha, bir kaç y¨l ön ce ilk ko mün-
yo nun da.

Ale xand ria, Vir gi ni a’da si na go gu 
ta ra f¨n dan spon sor edi len bir kov boy 
par ti sin de Cindy ba ba s¨y la.
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E
r gen lik le ri ni ya∆ar ken genç ler bir çok zor luk-
lar la kar∆¨ la∆¨r. A.B.D. genç le ri nin bü yük bir 
ço ·un lu ·u bas k¨ lar la ba∆ ede bi lir ler. Ama öz gür-
lü ·ü nü ya∆a mak ve 

ken di le ri ni an ne ba ba la r¨n dan 
ve di ·er oto ri te tem sil ci le rin den 
uzak la∆t¨r mak ar zu su ba zen 
genç le ri son ra dan pi∆man l¨k 
du ya cak la r¨ bi çim de dav ran ma-
ya iter. Med ya za man za man 
genç le rin bu dav ra n¨∆la r¨ n¨ 
abart mak ve ya san sas yon ha li-
ne ge tir mek e·i li min de dir. 
An cak so ru nun var l¨ ·¨ in kar 
edi le mez – ve so nuç lar çok 

cid di ola bi lir. Ara∆t¨r mak, 
s¨ n¨r la r¨ zor la mak, ve ye ni 
∆ey ler de ne mek ar zu su 
– ba na bir ∆ey ol maz 
duy gu suy la bir le∆in ce 
– ba z¨ genç le ri teh li ke li 
dav ra n¨∆la r¨ de ne me ye 
iter. 2003 y¨ l¨n da A.B.D. 
hü kü me ti nin ra po ru na 
gö re 12-17 ya∆ ara s¨n da ki 
genç le rin yüz de 30.5’luk 
bö lü mü ma ri hu ana ba∆ta 
ol mak üze re ha yat la r¨n-
da en az bir ke re ya sal 
ol ma yan bir uyu∆tu ru cu 

mad de yi kul lan d¨k la r¨ n¨ söy lü yor. Ev li lik ön ce si cin sel 
ili∆ki ye gi ren genç ler, ken di le ri ni ha mi le lik, HIV/A IDS, 
ve di ·er sek sü el ili∆kiy le 
bu la∆an has ta l¨k risk le riy le 
kar∆¨ kar∆¨ ya b¨ ra k¨ yor lar. 
An ne ba ba la ra, okul la ra, 
din sel top lu luk la ra, ve 
ka nun ko ru yu cu ku ru-
lu∆la ra bu ko nu lar la ba∆a 
ç¨ ka bil me le ri için yar d¨m c¨ 
ol mak üze re son y¨l lar da 
bir çok des tek grup la r¨ ve 
si vil top lum ör güt le ri ku rul mu∆tur.

Li se y¨l la r¨n da bir ö· ren ci nin ala bi le ce ·i öy le çok 
yan l¨∆ ka rar var ki. ¿n san lar ne ka dar öz gür ol duk la r¨ n¨ 
dü∆ü nür ler se dü∆ün sün ler, dü∆ün ce le ri ve ka rar la r¨ ba∆ka-
la r¨n dan et ki le nir. Ben de da ima ar ka da∆ bas k¨ s¨ na kar∆¨ 
ko ya ca ·¨ m¨ söy le dim, ama bu san d¨ ·¨m ka dar ko lay 
ol ma d¨.

Bi ri si an cak yan l¨∆ bir ∆ey yap t¨k tan son ra bu nun ne 
ka dar ap tal ca ol du ·u nu an lar. Ben uyu∆tu ru cu de ne dim 
ve ba∆¨ m¨ bir çok der de sok tum. ≈im di ar t¨k ders ala bi le-
ce ·im bir ∆ey var. Bu ne den le lüt fen ken di ni zi ve sa de-
ce ken di ni zi din le yin. Be nim ha ta la r¨m dan ders al¨r sa n¨z 
ken di ka rar la r¨ n¨ z¨ ve re bi lir si niz.

Ty ler Te no rio, 16, Fort Lup ton Li se si, Fort Lup ton, 
Co lo ra do, 11. s¨ n¨f.

Ben 15 ya∆¨n da y¨m. Bu ka dar genç ol ma ma ra· men 
uyu∆tu ru cu so ru nuy la mü ca de le et tim. Son bir bu çuk 
y¨l d¨r re ha bi li tas yon prog ram la r¨ na gi rip ç¨ k¨ yo rum. Ama 
so nun da uyu∆tu ru cu la r¨n ha ya t¨ m¨ na s¨l et ki le dik le ri ni 
an la d¨m.

Ye di ay sü rey le me tam fe ta min ba ·¨m l¨ l¨ ·¨y la mü ca de le 
et tim. Bu sü re bo yun ca yap t¨ ·¨m kö tü ter cih ler den ötü rü 
∆im di yar g¨ sis te mi nin için de yim. Ama bu nun ba na çok 
fay da s¨ ol du. A∆a ·¨ yu ka r¨ al t¨ ay d¨r uyu∆tu ru cu dan uza-
·¨m ve ken dim le gu rur du yu yo rum. Yo ·un Ayak ta Has ta 
Prog ra m¨ ad l¨ bir prog ra ma ka t¨l d¨m. Ay r¨ ca Nar co tics 
Anony mo us / NA (Ano nim Nar ko tik ler) ad l¨ bir gru bun 
top lan t¨ la r¨ na ka t¨ l¨ yo rum. Her iki si de müt hi∆ prog ram-
lar ve ba na çok fay da l¨ ol du lar. Uyu∆tu ru cu nun as l¨n da 
ha ya t¨ n¨ za ne ler yap t¨ ·¨ n¨ tam ola rak gör me ni ze yar d¨m c¨ 
olu yor lar.

Bir çok in sa n¨ ya r¨ yol da b¨ rak t¨m. Dün ya da her ∆ey-
den çok sev di ·im bir in sa n¨ ha yal k¨ r¨k l¨ ·¨ na u· rat mak 
bu gü ne ka dar his set ti ·im en kö tü duy gu. NA top lan t¨ la-
r¨n da si ze bir ge ce de dü ze le me ye ce ·i ni zi söy lü yor lar. 
Bu do· ru. Her gün bi raz iyi le∆i yor su nuz.

Ten ne il Ewing, 15, 10. s¨ n¨f, Mc Cutc he on Li se si,
 La fa yet te, In di ana 

[http://www.wvec.k12.in.us/Mc Cutc he on]

Fo to· raf lar, yu ka r¨ dan a∆a ·¨ ya: To ha ci, Ari zo na’da bir ¨s la he vin de bir genç 
hüc re si nin pen ce re sin den d¨∆a r¨ ba k¨ yor;genç le ri içe ren al kol den kay nak-
la nan mo tor lu ta∆¨t ka za la r¨ n¨n sa y¨ s¨ n¨ azalt ma ya yö ne lik bir prog ra m¨n 
uy gu la ma ya kon ma s¨ için Stu dents Aga inst Drunk Dri ving (Sar ho∆ Ara ba 
Kul lan ma ya Kar∆¨ Ö· ren ci ler) üye le ri A.B.D. Kong re Bi na s¨ önün de gös te ri 
ya p¨ yor lar; Up per Pro vi den ce, Pennsyl va ni a’da yol dan ge çen bir ki∆i bir 
ara ba ka za s¨n da öl mü∆ be∆ k¨z için ya p¨l m¨∆ e· re ti an¨ ta ba k¨ yor. K¨z lar dan 
dör dü nün ka n¨n da dif lo ro etan kim ya sa l¨ bu lun mu∆tu.

Matt York, AP/WWP 

Wil li am Tho mas Ca in, AP/WWP 

cid di ola bi lir. Ara∆t¨r mak, 
s¨ n¨r la r¨ zor la mak, ve ye ni 
∆ey ler de ne mek ar zu su 
– ba na bir ∆ey ol maz 
duy gu suy la bir le∆in ce 
– ba z¨ genç le ri teh li ke li 
dav ra n¨∆la r¨ de ne me ye 
iter. 2003 y¨ l¨n da A.B.D. 
hü kü me ti nin ra po ru na 
gö re 12-17 ya∆ ara s¨n da ki 
genç le rin yüz de 30.5’luk 
bö lü mü ma ri hu ana ba∆ta 
ol mak üze re ha yat la r¨n-
da en az bir ke re ya sal 

Joe Mar qu et te, AP/WWP

DOÊ RU YOL DAN SAP MA MAK
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B
ir çok genç ken di top lum la r¨ ile il gi len mek, 
ener ji ve he ves le ri ni ba∆ka la r¨ na yar d¨m et mek 
için kul lan mak 
is ti yor lar. 

Bin ler ce gö nül lü ku ru-
lu∆ ile or tak ça l¨∆an ve 
A.B.D.’deki genç ler için 
gö nül lü ça l¨∆ma f¨r sat la r¨ 
sa· la yan bir ör güt olan 
Yo uth Ser vi ce Ame ri ca 
/ YSA’ya (Ame ri kan Genç-
lik Hiz met le ri) gö re 2005 Ulu sal Genç lik Hiz met Gü nü-
ne mil yon lar ka t¨ la rak bu nu dün ya da ki en bü yük y¨l l¨k 

hiz met top lan t¨ s¨ 
ha li ne ge tir di. 
Genç Ame ri ka l¨ lar 
ço cuk la ra ders 
ver di ler, ye ni oy 
kul la na cak olan-
la r¨ kay det ti ler, 
ken di top lum la r¨ n¨ 
sa· l¨k l¨ bes len me 

ko nu sun da e·it ti ler, 
ve HIV/A IDS için ko ru yu cu mal ze me da ·¨t t¨ lar. ¿z le yen 
ya z¨ lar da da gö re ce ·i miz gi bi ye rel ve kü re sel olay lar 
Ame ri kan ö· ren ci le-
ri ni za man la r¨ n¨ ve 
ener ji le ri ni gö nül lü 
ola rak kul lan ma ya 
it mek te.

No el’in er te si gü nü Gü ney As ya’y¨ yer le bir eden 
tsu na mi bü tün Ame ri ka l¨ la r¨ ge çi ci ola rak et ki le di; 
an cak, be ni ka l¨ c¨ bir ∆e kil de de ·i∆tir di. Dün ya üs tün-
de ki sa y¨ s¨z in san gi bi ai lem ve ben bu fe la ke ti ilk 
duy du ·u muz an dan iti ba ren sa at ler ce te le viz yo nun 
önün den kal ka ma d¨k. Yüz bin ler ce in sa n¨n bir iki da ki-
ka için de yok ol du ·u dü∆ün ce si ni an la mak be nim için 
im kan s¨z d¨.

Ha ber ler de s¨k s¨k sö zü edi len Chen nai, Hin dis tan 
ai lem için özel bir an lam ta∆¨ ma ya ba∆la d¨. An nem 
At lan ta’dan Becky Do ug las ad¨n da bir ka d¨n la 
ça l¨∆m¨∆t¨. Bu ka d¨n Chen na i’de bir ye tim ha ne kur-
mu∆tu. An nem bir den yur dun tam da tsu na mi nin 
yo lu nun üs tün de ol du ·u nu an la d¨. Becky’den te le fon-
la ö· ren di ·i mi ze gö re onun de niz den sa de ce bi raz 
içer de ki ye tim ha ne sin de ço cuk la ra bir ∆ey ol ma m¨∆t¨ 
ama ya k¨ n¨n da ki bir ye tim ha ne de bü tün ço cuk lar 
öl mü∆tü. Ay r¨ ca sa hil de ki bü tün ba l¨k ç¨ köy le ri nin eko-
no mi si yok ol mu∆tu. Bu in san la ra yar d¨m et me nin en 
iyi yo lu nun ne ol du ·u nu sor du ·u muz da Becky ora da 
ya∆a yan in san la r¨n uzun va de de re fa ha ka vu∆ma la r¨ n¨n 
de ni ze dö nüp ba l¨k ç¨ l¨k yap ma la r¨ na ba· l¨ ol du ·u nu 
söy le di. Bu ne ye mal olur du? Becky 11,000 do la r¨n 
500 ki∆i lik bir kö yün tek ne le ri ni ve a· la r¨ n¨ ta mi re 
ye te ce ·i ni söy le di. Ta til den eve dö nün ce okul mü dü-
rü müz le ko nu∆tum ve Bul lis Oku lun da (Was hing ton, 
D.C.’nin zen gin ban li yö le rin den bi rin de bir özel okul) 
pa ra top la mak ama c¨y la bir kam pan ya dü zen le mek 
için izin al d¨m.Üç gün son ra tüm ö· ren ci le re kam pan-
ya y¨ ba∆lat mak için bir su nu∆ yap t¨m. Kam pan ya n¨n 
ilk gü nün de hiç de bek le me di ·i miz bir ∆e kil de 4,000 
do lar dan faz la top la d¨k. Haf ta so nun da he de fi mi zin iki 
ka t¨ n¨ top la d¨k ve bu gü ne ka dar 100,000 do lar dan faz-
la top la d¨k. Bu pa ra n¨n ta ma m¨ do· ru dan Hin dis tan’a 
gön de ril di.

S¨ n¨f ar ka da∆la r¨m dan se ki zi ve ben, mü dü rü müz ve 
bir kaç ba∆ka ye ti∆kin le bir lik te ba har ta ti li mi zi Hin dis-
tan’da ge çir me ye ka rar ver dik. Her kes ken di yol pa ra s¨-
n¨ öde di. Hin dis tan’da ö· ren dik le ri miz pa ra top lar ken 
ö· ren dik le ri mi zi kat kat geç ti.

Chen na i’de bir haf ta kal d¨k. Za ma n¨ m¨ z¨n ya r¨ s¨ n¨ 
ilk il gi len di ·i miz ye tim ha ne ve okul da, di ·er ya r¨ s¨ n¨ 
ise cüz zam l¨ has ta lar dan olu∆an üç ko lo ni de ge çir dik. 
Ye tim ha ne de ça l¨∆mak he pi miz için çok ko lay d¨ çün kü 
ço cuk lar çok se vim liy di. Bu ka dar k¨ sa bir sü re son ra 
on lar dan ay r¨l mak zor ol du ve ay r¨ l¨r ken he pi miz a· la-
d¨k. Cüz zam l¨ ko lo ni le rin de ki ça l¨∆ma m¨z çok da ha 
zor du ama so nun da bel ki en de ·er li siy di. Hiç bi ri miz 
da ha ön ce bir cüz zam has ta s¨ gör me mi∆tik. Ön ce le ri 
ko lo ni sa kin le ri ne de ·il do kun mak yan la r¨ na git mek-
ten bi le kor ku yor duk. Ama on la r¨n sev gi ve yar d¨m 
duy gu la r¨ ta∆¨ yan ya ban c¨ la r¨n zi ya re tin den duy du ·u 

Fo to· raf lar, yu ka r¨ dan a∆a ·¨ ya: Ten nes se e’de ki bir Me to dist kam p¨n da 
gö nül lü ler ürü nü dü∆ük ge lir li ai le le re da ·¨ t¨ la cak to hum la r¨ eki yor; Mo ul-
ton bo ro, New Hamps hi re’da Ba r¨∆ ¿çin Hiz met ad¨n da bir gö nül lü hiz met 
ör gü tü nün üye le ri Ge ne va Po int’te bü yük bir yaz kam p¨ aç¨ l¨∆¨n da yar d¨m 
edi yor lar; Was hing ton Towns hip, New Jer sey’de ki Ches nut Rid ge Or ta 
Oku lun da bir ö· ren ci okul böl ge si ta ra f¨n dan des tek le nen ya∆l¨ lar için bil gi-
sa yar der si ne ka t¨ lan ken din den da ha bü yük bir ö· ren ci ye yar d¨m edi yor.

Al len Oli ver, AP/WWP

Jim Co le, AP/WWP

Ch ris top her Ber key, AP/WWP

GÖ NÜL LÜ ÇA LI≈MA
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he ye ca n¨ gö rün ce kor ku la r¨ m¨z he men yok ol du. On la ra 
ken di le ri ne-ye ter li ol ma ko nu sun da yar d¨m c¨ ola bil mek 
için muz a·aç la r¨ dik me le ri ne yar d¨m et tik ama en iyi 
∆ey bi rey ola rak on la ra yar d¨m et mek ti. Ge zi min en 
he ye can ve ri ci ve bel ki de ha ya t¨ m¨n en duy gu lan d¨ ·¨m 
an¨, cüz zam ne de niy le her iki eli ni ve her iki aya ·¨ n¨ 
kay bet mi∆ bir ka d¨ n¨n sa ça la r¨ n¨ ta ra y¨p ör dü ·üm za man-
d¨. O ana ka dar, ba sit sev gi ha re ket le ri nin ba∆ka la r¨ için 
ne an la ma ge le bi le ce ·i ni an la ma m¨∆t¨m.

La uren Ely se (El lie) Prin ce, 16, 11. s¨ n¨f, The Bul lis 
Sc ho ol, Po to mac, Mary land. 

[http://www.bul lis.org]

Tüm genç ler, ge le cek ne sil le-
rin iyi li ·i için çev re ye hiz met 
et me ye ça l¨∆ma l¨ d¨r. Ço cuk lu-
·um dan be ri, çev re ye git tik çe 
ar tan bir il gi duy dum. ¿kin ci 
s¨ n¨f ta il ko ku lu mun Eko lo ji 
Ku lü bü ne ka t¨l d¨m. Oku lun ara-
zi si ni gü zel le∆tir me ye ve ge ri 
dö nü∆üm pro je le ri yü rüt me ye 
ça l¨∆t¨k. Da ha se kiz ya∆¨n day-
ken bi le çev re yi iyi yö net me nin 
bir zo run lu luk ol du ·u nu ö· ren-
dim.

2004 y¨ l¨ n¨n son la r¨n da 
A.B.D. Or man Hiz met le ri nin 
Yü zün cü Y¨l Kong re sin de bir 
su num yap t¨m, ve sa de ce bu 
ne sil için de ·il ge le cek için 
de do· ru çev re ci uy gu la ma lar 
ge li∆tir mek ad¨ na ya p¨ lan ça· r¨-
la r¨n genç in san la ra du yu ru lup, 
ya n¨t ver me le ri ni sa· la mak 
için ne ler ya p¨ la bi le ce ·i ni ele 
al d¨m.Ha ya t¨m da çok önem li 
bir de ne yim di. Fark l¨ po li tik 
fel se fe le rin far k¨ na var mak ve 
do ·al kay nak yö ne ti min de ki ça t¨∆ma la r¨n far k¨ na var mak 
be nim göz le ri mi aç t¨ ve çev re sel ko ru ma dan so rum lu 
olan la r¨n yap ma s¨ ge re ken zor se çim le rin far k¨ na var-
d¨m. Çev re sel so run la r¨ çöz me nin kar ma∆¨k sü re ci ne 
genç lik he ve si ni de kat mak ko nu sun da ulu sal po li ti ka c¨-
la r¨ te∆vik ede rek, ül ke mi zin il gi li ve du yar l¨ genç in san-
la r¨ n¨n ge le cek te bu ala na yö nel me le ri ne uma r¨m yar d¨m-
c¨ ol mu∆um dur.

Çev re ye duy du ·um il gi za ma n¨ m¨ ve ye te ne ·i mi bu 
ça ba ya ka ta bil mem için ola ·a nüs tü f¨r sat lar sa· la d¨. Her 
han gi bir ko nu ya ger çek ten tut ku du yan bi ri si sa de ce 

gö nül lü ol ma l¨ d¨r. F¨r sat lar or ta ya ç¨ ka rak ki∆i nin ken di 
il gi ala n¨ pe∆in den git me si ne yar d¨m c¨ ola cak t¨r.

John T. Vo gel, 17, 12. s¨ n¨f, Ciz vit Li se si, 
San An to nio, FL.

[http://www.je su it tam pa.org]

Med ya ge nel lik le ba∆la r¨ der de gi ren genç le ri ko nu 
eder ama Ame ri ka’da çev re le ri üze rin de olum lu bir et ki 
ya pan genç le rin sa y¨ s¨ on lar dan çok da ha faz la d¨r. 

Be nim gö nül lü ol du ·um prog ram lar dan bi ri si ye rel 
il ko kul lar dan bi rin de reh ber lik yap mak. Haf ta da bir 

gün oku la gi de rek bir be∆in-
ci s¨ n¨f ö· ren ci si ile bir lik te 
za man ge çi ri yo rum. Ba zen 
oyun ala n¨n da oy nu yo ruz, 
ba zen de ki tap l¨ ·a gi di yo ruz 
ve o haf ta ne ler yap t¨ ·¨ n¨ 
ko nu∆u yo ruz. Prog ram ile ri-
de so run ya∆a ya ca ·¨ dü∆ü nü-
len ço cuk la ra yol gös ter mek 
için ha z¨r lan m¨∆. Ben ce, bu 
li se miz de ki ba∆a r¨ l¨ prog ram-
lar dan bi ri si çün kü ço cuk lar 
da ha er ken ya∆lar da öz gü ven 
ka za n¨ yor lar. Reh ber le ri olan 
ço cuk la r¨n çok iler le me gös ter-
dik le ri ni ken dim de gör düm 
ve bu iler le me ler on la r¨n 
ha yat la r¨ n¨n ge ri ka lan k¨s m¨n-
da da sü re cek.

Bu ka dar çok gen cin ba∆ka-
la r¨ na yar d¨m et mek için 
ken di bo∆ za man la r¨n dan fe da-
kar l¨k et me le ri nin se be bi bir 
ba∆ka s¨ n¨n ya∆a m¨ na et ki ede-
bil dik le ri ni gör mek. Haf ta n¨-
z¨n yüz de bi rin den bi le da ha 
az bir sü re yi, ya ni sa de ce bir 
sa ati ni zi ay¨r mak ka dar ba sit 
bir ∆ey bi le bir ba∆ka s¨ n¨n 

ya∆an t¨ s¨n da güç lü de ·i∆ik lik ler ya ra ta bi lir. Genç ler ken-
di is tek le riy le za man ay¨ r¨ yor lar. Bu nu iyi kalp li ol duk la-
r¨ için ve kar∆¨ l¨ ·¨n da hiç bir ∆ey bek le me den ya p¨ yor lar. 
So nun da el le tu tu lur ödül ler ol ma sa da, pa ha bi çil mez 
ye te nek ler ve öz gü ven ka za n¨ l¨ yor.

Kel sey Blom, 18, 12. s¨ n¨f, Cen ten ni al Li se si, Circ le 
Pi nes, Min ne so ta 

[http://www.cen ten ni al.k12.mn.us/chs]

El lie Chen nai, Hin dis tan’da ki Ri sing Star Out re ach Ye tim ha ne sin-
de ki ço cuk lar la.
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Ki li sem her y¨l genç ve et kin üye le ri ni bir genç lik 
ge zi si ne gö tü rür. Ge çen y¨l ≈i ka go’ya git tik ve Sal va ti on 
Army’e (ha y¨r se ver ku ru lu∆) ait bir ba r¨ nak ta – as l¨n da 
on lar bu na ba r¨ nak de ·il de “ya∆a ma yar d¨ m¨” gi bi bir 
∆ey di yor lar – ça l¨∆t¨k. Gün düz ba k¨m mer ke zi ni de ko-
re et tik ve ora da ka lan lar için ye mek pi∆ir dik. Bu se ne 
Ka na da’ya gi de ce ·iz ve ger çek ten sa b¨r s¨z la n¨ yo rum. 
Ay r¨ ca son iki y¨l d¨r “Dost 
Kam p¨” ad¨n da bir H¨ ris ti-
yan kam p¨ na da gi di yo rum. 
Böl ge nin fark l¨ ki li se le re 
men sup genç le ri özel bir 
okul olan Fre de ricks burg 
H¨ ris ti yan Li se sin de top la-
n¨ yo ruz ve ora da bir haf ta 
ka l¨ yo ruz. Ya tak la r¨ m¨ z¨ 
ha va l¨ ∆il te ler le de ·i∆ti ri yo-
ruz ve yer de ya t¨ yo ruz. 

Or ga ni za tör ler fa kir le re 
ait on ta ne ev se çi yor lar ve 
biz on la r¨ ona r¨ yo ruz. Bu 
iyi bir or ga ni zas yon, çün kü 
bi zi ay¨ r¨ yor lar ve böy le ce 
sa de ce ken di ki li se miz den 
in san lar la de ·il bü tün di ·er 
ki li se ler den olan in san lar la 
da be ra ber olu yo ruz. Bir lik-
te ça l¨∆¨ yo ruz ve el le ri miz 
ger çek ten kir le ni yor. Ör ne ·in, bir evin ça t¨ s¨ n¨ onar ma-
m¨z ge re ki yor du. Bu nun için 11 kat es ki mu∆am ba y¨ 
sö küp ça t¨ y¨ de ·i∆tir me miz ge rek liy di. Ben o gü ne ka dar 

hiç yap ma d¨ ·¨m i∆le ri yap mak zo run da kal d¨m. Yar d¨m 
et ti ·i miz in san lar dan ba z¨ la r¨ genç le rin hiç bir ∆e ye al d¨r-
ma d¨ ·¨ n¨ dü∆ü nü yor du ama biz on la ra bu nun ter si ni 
ka n¨t la d¨k. 

Kris ten Gry mes, 17, 12. s¨ n¨f, Ja mes Mon roe Li se si, 
Fre de ricks burg, Vir gi nia. 

[http://www.citysc ho ols.com/jmhs]

Bu ra da me zu ni yet tö re nin de gö rü len Kris ten Gry mes, fa kir le rin ev le ri nin ona r¨l ma-
s¨ na yar d¨m ede rek genç le rin de il gi li ol du ·u nu gös te ri yor..
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B
ir le∆ik Dev let ler de he men he men bü tün genç-
ler mü zik din le me ye ba y¨ l¨r ve bel li sa nat ç¨ la ra 
ve mü zik çe∆it le ri ne dü∆kün dür ler. Hip-hop, 
rock, rap, 

co untry, caz, he avy 
me tal, ve çe∆it li stil le-
rin us ta l¨k l¨ bi le∆im le ri 
genç hay ran kit le le-
ri ni çe ker. In ter net 
ve ta∆¨ na bi lir MP3 ve 
CD-ça lar lar genç le rin 
en sev dik le ri sa nat ç¨ lar la 
sü rek li ba· lant¨ halinde 
ol ma la r¨ n¨ sa· la yan ile ri tek no lo ji ye ni lik le ri ara s¨n da-
d¨r. Ama genç ler sa de ce din le mek ten da ha faz la s¨ n¨ da 
ya p¨ yor lar. Ya∆la r¨ 13 ile 18 ara s¨n da de ·i∆en üç mil yon 
ka dar Ame ri ka l¨ genç okul lar da mü zik oku yor ve ya özel 
ders al¨ yor. Yüz ler ce bel ki de bin ler ce genç ise ken di 
ba∆la r¨ na “ga raj or kest ra s¨” ku ra rak ken di ev le ri nin ve ya 

ar ka da∆la r¨ n¨n 
ev le ri nin ga raj-
la r¨n da mü zik 
ça l¨∆¨p, ∆ar k¨ lar 
ya ra t¨ yor lar.

Mü zik bir gen cin ha ya t¨ n¨n bü yük bir par ça s¨ d¨r. ¿s ter 
okul or kest ra s¨n da çal mak ol sun, is ter “ga raj or kest ra s¨” 
kur mak ol sun mü zik bir gen cin ya∆an t¨ s¨ n¨n her nok ta s¨n-
da var d¨r. Biz mü zik siz ya∆a ya ma y¨z.

Ben Wa ke fi eld Li se si or kest ra s¨n da trom bon ça l¨ yo rum 
ama ay n¨ za man da ken di rock gru bum da da elekt rik li 
gi tar ça l¨ yo rum. Mü zi ·in her gün ve bü tün gün ha ya t¨-
m¨n bir par ça s¨ ol du ·u nu söy le me li yim. Okul or kest ra-
s¨ na mü zi ·in te ori si ni da ha iyi ö· ren mek için ka t¨l d¨m. 
Say fa da ki her no ta n¨n mü zik par ça s¨n da na s¨l bir rol 
oy na d¨ ·¨ n¨ ö· ren mek is te dim. Bu ra da ö· ren dik le ri mi 
da ha son ra esas yap mak is te di ·im ∆e ye, ya ni gi tar çal ma-
ya uy gu la d¨m.

Rock mü zi ·i ne tut kuy la ba· l¨ y¨m. 14 ya∆¨m dan be ri 
elekt rik gi tar, bas gi tar, ba te ri çal ma n¨n, bü yük bir din le-
yi ci kit le si önün de ∆ar k¨ söy le me nin ne ka dar bü yük bir 
ye te nek ge rek tir di ·i ni dü∆ün dük çe bü yü len mi∆ gi bi olu-
yo rum. Bir rock y¨l d¨ z¨ ol mak için ç¨k t¨ ·¨m yol da bir çok 
∆ey den et ki len dim. Bre aking Ben ja min, Ade ma, KoRn 
gi bi grup lar ve da ha bir ço ·u be ni bü yük bir din le yi ci 
kit le si önün de gi tar çal mak ko nu sun da mo ti ve et ti.

Mü zik ya∆a m¨ m¨ de ·i∆tir di.
Ben Cep lec ha, 17, 10. s¨ n¨f, Wa ke fi eld Li se si, 

Ra le igh, North Ca ro li na. 
[http://wa ke fi eldhs.net]

Mü zi ·i kul la na rak fark l¨ kül tür le re ka t¨ la bi lir, son su za 
dek sü re cek ar ka da∆l¨k lar ku ra bi lir ve hat ta bir mü zis yen 
ru hu or ta ya ç¨ kar ta bi lir si niz. Ame ri ka’da bu ka dar çok 
gen cin mü zik tut ku su ol ma s¨ na ∆a∆ma mak ge rek. Be nim 
için mü zik bir ya∆am bi çi mi.

Ba∆a r¨ l¨ bir mü zis yen için mo ti vas yon ve il ham ∆art t¨r. 
An nem le ba bam Ame ri ka’ya Çin’den göç et ti ler. Çe∆it-
li ne den ler le hiç bir za man mü zik ö· re ne cek im kan la r¨ 
ol ma d¨. Ben kü çük ken an nem le ba bam be nim klar net ve 
pi ya no çal ma y¨ ö· ren me mi sa· la d¨. Her gün ben ça l¨∆¨r-
ken be ni iz le di ler ve be nim için özel ders ayar la d¨ lar. ¿lk 
bir kaç y¨l za ma n¨ m¨ ö· ren mek is te me di ·im enst rü man la r¨ 
ça la rak ge çir mek ten nef ret et tim. Or ta oku la ba∆la d¨ ·¨m-
da an nem le ba bam be ni okul or kest ra s¨ na pi ya no ö· ret-
me nim ise be ni çok iyi bir or kest ra ya sok tu lar. Böy le ce 
ilk de fa ar ka da∆la r¨ m¨n uyum için de bir lik te çal d¨k la r¨ n¨ 
gör düm. Y¨l lar iler le dik çe da ha çok ö· ren dim. So nun da 
eve ge lir gel mez ken di ken di me ça l¨∆a cak ka dar ba ·¨m-
s¨z ol dum. Çal mam iyi le∆tik çe çal ma sü rem uza d¨. En 
so nun da an nem le ba ba m¨n be ni da ha iyi bir mü zis yen 
ol mam için zor la ma la r¨ n¨ tak dir et me ye ba∆la d¨m.

Li se or kest ra s¨n da çal m¨ yo rum ama Gre ater Was hing-
ton Çin Mü zik Der ne ·in de ça l¨ yo rum. Or kest ra m¨ z¨n 

Fo to· raf lar, yu ka r¨ dan a∆a ·¨ ya do· ru: Hat ti es burg’da ki Gü ney Mis sis-
sip pi Üni ver si te sin de All-So uth Ho nor Jazz Band top lan t¨ s¨n da ya p¨ lan 
pro va lar da yer alan ba z¨ Gü ney Eya let le rin den se çil mi∆ li se or kest ra la r¨; 
2 Tem muz 2005 Li ve 8 kon se rin de hay ran la r¨ ∆ar k¨ c¨ Ste vie Won der’a 
te za hü rat ya p¨ yor.

ev le ri nin ga raj-
la r¨n da mü zik 
ça l¨∆¨p, ∆ar k¨ lar 
ya ra t¨ yor lar.

Chi to se Su zu ki, AP/WWP

Ste ve Ro use, AP/WWP

MÜ Z¿K
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ama c¨ Ame ri kan ve Çin mü zi ·i ni kul la na rak Ame ri ka l¨ lar 
ve Çin li le rin kül tü rel fark l¨ l¨k la r¨ ara s¨n da köp rü kur mak. 
Bir Çin li Ame ri ka l¨ ola rak es ki Çin mü zi ·i ni ko ru mak ve 
ta n¨t mak tan ve Çin li ler ve Ame ri ka l¨ lar ara s¨n da kül tü rel 
de ·i∆i mi des tek le mek ten gu rur du yu yo rum. Mü zik a∆k¨-
m¨ Çin mi ra s¨m la bir le∆tir mek için çok iyi bir yol bul du-
·u ma ina n¨ yo rum.

Elwin Wang, 15, 9. s¨ n¨f, Walt Whit man Li se si, 
Bet hes da, Mary land. 

[http://www.waltwhit man.edu]

Li se bir gen cin ha ya t¨ n¨n çok st res li bir dö ne mi ola bi-
lir. Mü zik genç le re duy gu la r¨ n¨ d¨∆a vur ma yo lu açar ve 
hiç kim se nin on la r¨ an la ma d¨ ·¨ n¨ dü∆ün dük le rin de on la r¨ 
ra hat la t¨r. Mü zi ·in gü zel ya n¨ tek bir çe∆it mü zik ol ma ma-
s¨ d¨r.

Ben bir hi ka ye an la tan mü zi ·e tut ku num. Ay r¨ ca ye ni 
bir se si olan ve ya akus tik enst rü man la r¨n kul la n¨l d¨ ·¨ 
can l¨ per for mans lar gi bi, ku la ·a hem kla sik hem de ham 
ge len mü zi ·i se vi yo rum. Mü zi ·in bir de fi kir be lirt me 
gü cü var. Be nim ba z¨ mü zik le rim de po li ti ka, din, ve 
in san lar ko nu sun da fi kir ler var d¨r; ama be nim en çok 
sev di ·im mü zik, ba∆ka her ∆ey de çok faz la po li ti ka ol du-
·u na inan d¨ ·¨m için, po li ti ka dan ar¨n m¨∆ olan mü zik. 
Mü zik bir sa nat ç¨ n¨n dün ya hak k¨n da ki duy gu la r¨ n¨n ve 
gö rü∆le ri nin ben zer siz bir ifa de si ol ma l¨ d¨r. Ben geç mi∆le 
gü nü mü zü ka r¨∆t¨r ma y¨ se vi yo rum. Geç mi∆te ki grup lar 
ben do· ma dan ön ce ha ya t¨n na s¨l ol du ·u hak k¨n da bir 
fi kir edin me mi sa· l¨ yor.

Ben ve be nim ya∆¨m da ki bir çok genç mü zik sa ye-
sin de li se nin gün lük st res le riy le ba∆a ç¨ ka bil mek te yiz. 
Ar ka da∆la r¨ m¨ z¨n bas k¨ s¨n dan da mü zik le kur tu lu yo ruz. 
Dün ya dan kaç mak is te di ·i miz de ve ya an ne ba ba la r¨ m¨z-
la yap t¨ ·¨ m¨z kü çük kav ga lar gi bi ∆ey le ri at lat mak için 
oda m¨ za çe ki lip mü zik din le ye bi li riz. 

Mü zik gi yi mim, sa na t¨m, kul lan d¨ ·¨m dil gi bi ha ya t¨-
m¨n her par ça s¨ n¨ et ki li yor.

Kim Cli ne, 15, 11. s¨ n¨f, Belp re Li se si, Belp re, Ohio.
 [http://www.se ovec.org/belp re/bhs.htm]

Ben mü zik din le me yi se ven ti pik ö· ren ci ler den bi ri si-
yim. An cak, di ·er le ri nin ço ·un dan az da ol sa fark l¨ y¨m. 
Genç le rin bü yük ço ·un lu ·u mo dern rock ve ya elekt rik li 
gi tar la ça l¨ nan al ter na tif pop gi bi be lir li bir mü zik çe∆i di-
ni din ler ken, ben çok çe∆it li tarz da mü zik din le rim. El bet-
te ar ka da∆la r¨ m¨n sev di ·i mü zi ·in ay n¨ s¨ n¨ ben de se ve-
rim ama ay n¨ za man da co untry tar z¨ mü zik, Jazz, es ki ler, 
kla sik ve hat ta ope ra ya da tut ku num.

Mü zik ai le min için de de önem li bir rol oy nar. He pi-
mi zin pay la∆t¨ ·¨ or tak bir me rak. Do ·um gün le ri için 
ge le nek sel “Happy Birth day” ∆ar k¨ s¨ için ai le mi zin bü tün 
üye le ri nin söy le ye bi le ce ·i bir ver si yon ge li∆tir dik. Ki li se-
de özel gün ler de hep bir lik te ∆ar k¨ söy le riz. Ba bam akus-
tik gi ta r¨ na tut kun dur, k¨z kar de∆le rim den bi ri si, Co rin ne, 
hem pi ya no hem de trom pet ça lar. Ba na ge lin ce, ken di-
mi bil dim bi le li bir ko ro da ∆ar k¨ söy le rim.

Mü zik be ni sa kin le∆ti rir ve st res li bir gü nün ger gin li-
·i ni al¨r. Çev rem de ki mü zi ·in içi ne gir dik çe ger çek ten 
k¨ sa bir sü rey le ka ça r¨m. ≈ar k¨ lar in san la r¨n ken di le ri ni 
ifa de ede bil me le ri ni sa· lar ve ba zen kül tür ler ara s¨n da 
köp rü olu∆tu rur. Be nim ko ro s¨ n¨ f¨m Al man ca, Fran s¨z ca, 
La tin ce, ¿tal yan ca ve Sa moa di li gi bi di ·er dil ler de ∆ar k¨-
lar ö· ren di. Ye ni ve ta n¨ ma d¨ ·¨ m¨z ∆ar k¨ lar la kar∆¨ la∆t¨k ça 
fark l¨ kül tür le ri da ha ko lay ka bul eder ol duk.

And rea Boh ling, 16, 10. s¨ n¨f, Wa ke fi eld Li se si, 
Ra le igh, North Ca ro li na. 

[http://wa ke fi eldhs.net]
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G
enç lik ener jiy-
le e∆an lam l¨ d¨r 
– zi hin sel ve 
fi zik sel ener ji. 

Ör güt lü ve ser best spor lar 
genç le re bu ener ji nin bir k¨s-
m¨ n¨ har ca ma f¨r sa t¨ ve rir. 
Bun dan da ha da önem li si fa irp-
lay’in (dü rüst lük, cen til men lik ve 

ah lak) öne mi ni ö· ren me, 
he de fe ula∆ma, ve e· len-
me f¨r sa t¨ ve rir. 2003 y¨ l¨n-
da li se ye gi den er kek le rin 
yüz de 58’i ve k¨z la r¨n yüz-
de 51’i bir spor ta k¨ m¨n da 
yer al d¨. Er kek ler için en 
po pü ler spor da l¨ Ame ri-
kan fut bo lu, bas ket bol, 
at le tizm, beys bol, ve ulus-
la ra ra s¨ fut bol. K¨z lar için 

en po pü ler spor lar bas ket bol, at le tizm, vo ley bol, soft ball 
(bir çe∆it beys bol) ve fut bol dur. Ba yan la r¨n at le tizm de 
yer al ma s¨ n¨ te∆vik eden bir A.B.D. ka nu nu sa ye sin de 
son 30 y¨l da at le tizm da l¨n da k¨z la r¨n sa y¨ s¨ yüz de 800 
art t¨! Li se ler de ki di ·er ör güt lü spor lar ara s¨n da jim nas tik, 
gü re∆, yüz me, te nis ve gol fu sa ya bi li riz. Okul d¨∆¨n da, 
genç ler y¨l bo yun ca top lu mun kat k¨ la r¨y la olu∆tu ru lan 
spor lig le rin de yer al¨r lar. Ay r¨ ca, özel lik le yaz ay la r¨n da 

so kak lar da ve ma hal le le rin de ki 
park lar da bir spor la il gi le nir ler.

Okul dan son ra iki ay r¨ spor ya p¨ yo rum – son ba har da 
vo ley bol ve k¨∆¨n bas ket bol. Vo ley bol en sev di ·im spor. 
Okul dan son ra vo ley bol oy nu yo rum. Ant ren man ba∆la-
d¨ ·¨n da ta k¨m bir kaç ¨s¨n ma tu ru ko∆ar, on dan son ra 
da al¨∆t¨r ma lar la do lu e· len ce li bir ant ren ma na ba∆la r¨z. 
Bu ça l¨∆ma lar ara s¨n da plon jon la de fans, oyun kur ma, 
smaç, plon jon, ve di ·er le ri yer al¨r. Ma ç¨ m¨z ol du ·un da 
vo ley bol ta k¨ m¨ n¨ tem sil eden bel li bir ti∆ört gi ye rek oku-
lu muz da ki di ·er ço cuk la ra o ge ce ma ç¨ m¨z ol du ·u nu 
be lir ti riz. 

K¨∆¨n bas ket bol oy na r¨m. Vo ley bol gi bi, he men okul-
dan son ra ant ren ma na ba∆la r¨z. Bir kaç ¨s¨n ma tu run dan 
son ra uzun ve zor bir ant ren man ya pa r¨z. Ön ce at¨∆la r¨-
m¨ z¨ ge li∆tir mek için po ta at¨∆la r¨ içe ren al¨∆t¨r ma lar ya pa-
r¨z. Son ra top tut ma, top at ma, pres ça l¨∆ma la r¨ ya par 
son ra da sa vun ma ve hü cum ça l¨∆¨ r¨z. Ba har da hiç bir 
ta k¨m da oy na ma d¨ ·¨m için kon dis yon ça l¨∆ma la r¨ ya pa-
rak vo ley bol ve bas ket bol için for mu mu ko ru rum.

Pa ige Caldwell, 15, do ku zun cu s¨ n¨f, Mc Cutc he on 
Li se si, La fa yet te, In di ana. 

[http://www.wvec.k12.in.us/Mc Cutc he on]

Ko∆ma ya ye din ci s¨ n¨f ta ba∆la d¨m çün kü fut bol da 
ko∆ar ken iyiy dim. Hiç yo rul maz d¨m. Spor be nim di sip-
lin li ol ma y¨ ö· ren mem de bü yük bir rol oy na d¨, sa bah 
5.45te uya n¨p ant ren ma na git tim ve bu nu haf ta da ye di 
gün yap t¨m.

Ge çen y¨l kay bet ti ·im ba bam 
ne za man oku lu ve ya spo ru 
b¨ rak mak is te sem be nim için 
iti ci güç ol du. Do kuz y¨l bo yun-
ca kan ser le mü ca de le et ti, 14 
sa at sü ren ame li yat lar ge çir di, 
ke mo te ra pi ve rad yas yon te da-
vi si gör dü. An nem le ba bam 
Ni ka ra gu a’dan gel mi∆ti ama 
ben Mi ami’de yüz de dok sa n¨ 
¿s pan yol olan bir ma hal le de 
do· dum ve ye ti∆tim.

Edu ar do (Ed die) Ar gu el lo, 18, 
12. s¨ n¨f, Be len Ciz vit 
Ha z¨r l¨k Oku lu, Mi ami, 
Flo ri da. 

[http://www.be len je su it.org]
Mi ami-Da de Co unty, Flo ri da’da 
li se ko∆u cu la r¨ ara s¨n da en iyi ler-
den bi ri si olan Ed die Ar gu el lo, 
i∆ ida re si ve fi nans oku mak için 
Flo ri da Ulus la ra ra s¨ Üni ver si te si ne 
at le tizm bur su ile de vam ede cek. 
He de fi ma li da n¨∆man ve ya ban ka 
mü dü rü ol mak.

he de fe ula∆ma, ve e· len-
me f¨r sa t¨ ve rir. 2003 y¨ l¨n-
da li se ye gi den er kek le rin 
yüz de 58’i ve k¨z la r¨n yüz-
de 51’i bir spor ta k¨ m¨n da 
yer al d¨. Er kek ler için en 
po pü ler spor da l¨ Ame ri-
kan fut bo lu, bas ket bol, 
at le tizm, beys bol, ve ulus-

park lar da bir spor la il gi le nir ler.

Yu kar dan a∆a ·¨ fo to· raf lar: New Manc hes ter, West Vir gi ni a’da ki 
Oak Glen Li se sin de ant re nör gü re∆çi le ri ça l¨∆t¨ r¨ yor; Des Mo ines, 
Iowa’da Iowa City West Li se sin de bir gül le ci ya r¨∆¨ yor; So uth Bend, 
In di ana’da ki 2005 Mc Do nald’s All-A me ri can Li se le ra ra s¨ Bas ket bol 
Ma ç¨n da re bo un da ç¨ k¨ yor lar.

Scott McC los key, AP/WWP

Char lie Ne iber gall, AP/WWP
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Y¨l bo yun ca her gün gün de iki ve ya üç sa at Ame ri-
kan fut bo lu ve/ve ya bas ket bol ça l¨∆ma s¨ ya pa r¨m. Bu na 
a·¨r l¨k kal d¨r ma da da hil dir. As l¨n da Ame ri kan fut bo lu 
ant ren man la r¨ n¨n ilk bir kaç haf ta s¨n da, ya ni yaz so nu ve 
son ba har ba∆la r¨n da her gün en az be∆ sa at ça l¨∆¨ r¨m. 
Ne den mi? Bu ka dar emek ver me-
min ne de ni spo ru çok sev mem. 
Be nim için o ka dar do ·al bir ∆ey 
ki oy na mak is ti yo rum. 

Ay r¨ ca bu nun ya∆a m¨n sa de ce 
bir bö lü mün de ya p¨ la bi le cek bir 
∆ey ol du ·u nun da far k¨n da y¨m. 
Bun dan yir mi y¨l son ra Ame ri kan 
fut bo lu ve ya bas ket bol oy na ya ma-
ya ca ·¨m, ve o nok ta ya gel di ·im de 
ge ri dö nüp bak t¨ ·¨m da oy na ma 
f¨r sa t¨ n¨ ka ç¨r m¨∆ ol du ·u mu gö rüp 
pi∆man ol mak is te mi yo rum.

Üni ver si te de sa n¨ r¨m bas ket bol 
oy na ya ca ·¨m ama ∆u na ka rar ver-
dim, üni ver si te de re ka be tin en 
üst dü ze yin de oy na ya ca ·¨m. Bu 
ne den le e·er bas ket bol den da ha 
iyi bir bur su fut bol oy na mak için 
al¨r sam o za man fut bol oy na r¨m. 
Ama bü yük bir ih ti mal le bas ket bol 
ola cak.

Bir ta k¨m ba∆a r¨ l¨ olur sa, okul da her kes her ∆ey le da ha 
çok il gi le ni yor. Da ha çok ço cuk spo ra ka t¨l mak is ti yor, 
maç la ra da ha çok in san ge li yor. Top lu mu bir le∆ti ri yor ve 
bü tün bun lar biz oyun cu la r¨ mo ti ve edi yor. E·er ka za na-
maz sa n¨z in san lar o ka dar he ye can lan ma ya bi lir ama öy le 

bi le ol sa yi ne de çok e· len ce li.
¿nan d¨ ·¨m bir ba∆ka ∆ey de 

spo run be ni da ha iyi bir ö· ren ci 
yap t¨ ·¨. E·er not la r¨ n¨z ye te rin ce 
iyi de ·il se, oy na ya m¨ yor su nuz. 
Spor se zo nu bo yun ca ça l¨∆mak 
için da ha az za ma n¨m olu yor 
ama ders le ri me da ha çok ça l¨∆¨-
yo rum. Her ∆e yi ta mam la mam 
ge rek ti ·in de yap mam ge re ken 
i∆le re da ha iyi odak la n¨ yo rum. 
Y¨ l¨n ba∆ka za man la r¨ na k¨ yas la 
ders le ri me da ha çok ça l¨∆mam 
ge rek ti ·i ni bi li yo rum. He men 
her se fer da ha iyi not lar al¨ yo-
rum. Bu yüz den spor ger çek ten 
aka de mik aç¨ dan ba na yar d¨m c¨ 
olu yor.

Da vid Fos ter, 17, 11. s¨ n¨f, 
Swe et Grass Co unty Li se si, 
Big Tim ber, Mon ta na. 

[http://www.swe etg rass co unty.
com/sghs]

Fut bol da çok iyi bir tu tu cu, bas ket bol ta k¨ m¨ n¨n ön de 
gi den sko re ri ol ma n¨n ya n¨ s¨ ra 1.90 met re bo yun da ki 
Da vid Fos ter s¨ n¨f ba∆ka n¨ ve çok iyi bir ö· ren ci.
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Sam ve Stan Scoma Birle∆ik Devletlerde ∆imdilik 
küçük, ama gittikçe büyüyen bir ak¨m¨ temsil ediyor-
lar. Aynen onlardan önce abla ve a·abeylerinin yap-
t¨·¨ gibi ilkokul ve ortaokul derslerinin hemen hemen 
hepsini evde çal¨∆arak tamamlad¨lar. (Genellikle 
“evde okul programlar¨” anne babalar taraf¨ndan, 
devlet ve yerel hükümet yetkilileriyle i∆birli·i için-
de ve “Evde E·itim Ulusal A·¨” [www.nhen.org] gibi 
kurulu∆lar¨n yard¨m¨ ile organize edilirler. ) Kendi 
ilerleme h¨zlar¨na uygun olarak çal¨∆an Sam ve Stan, 
öz-disiplin konusunda çok ∆ey ö·rendiklerini ve çok 
iyi bir e·itim ald¨klar¨n¨ söylüyorlar. Bu sürede spor, 
müzik ve kilise aktivitelerine kat¨ld¨lar. Matematik ve 
fen derslerinde çok ba∆ar¨l¨ birer ö·renci olduklar¨n-
dan, oturduklar¨ bölgede bulunan Columbia, Güney 
Carolina’daki iki y¨ll¨k bölge kolejinde yüksek e·itime 
ba∆lamak için burs kazand¨lar ve mühendislik dal¨n-
da e·itimlerini sürdürmeyi dü∆ünüyorlar.

Gazeteci Chuck Offenburger yaz¨lar¨n¨ Iowa’da 30 
nüfuslu küçük bir kasaba olan Cooper’daki Simple 
Serenity Çiftli·inde yazmaktad¨r. 40 y¨ldan beri Ame-
rikan¨n de·i∆en yüzünü ele almaktad¨r ve ona “mail-
to:chuck@Offenburger.com”  .com  adresinde e-posta 
ile ula∆abilirsiniz. Evde e·itim konusunda daha faz-
la bilgi için bu yay¨m¨n sonundaki Internet Kaynakla-
r¨ bölümüne bakabilirsiniz.

Bu y¨l Güney Carolina eyaletindeki Columbia’da 
liseden mezun olan ikizler Sam ve Stan Scoma 
akademik çal¨∆malar¨n¨n ço·unu evde gerçek-

le∆tirdiler. Kendi h¨zlar¨nda ö·rendiler: konular kolay 
gelince h¨zland¨lar, zor konularda ise yava∆lad¨lar. Bazen 
bir konunun “s¨n¨f tart¨∆mas¨” gerektirdi·ini dü∆ündükle-
rinde, bu konuyu aralar¨nda tart¨∆t¨lar. Onlara halk önün-
de konu∆may¨ ö·reten yerel politikac¨ gibi baz¨ al¨∆¨lma-
m¨∆ ö·retmenleri oldu. Ve birçok konuyu da anne ve 
babalar¨, Steve ve Sandy Scoma’dan ö·rendiler, ve birbir-
lerine de ö·rettiler.

Scoma ikizleri “ev ö·rencileri” olarak, Amerika Bir-
le∆ik Devletleri’nde çocuklar¨n¨ evde e·iten anne baba-
lardan olu∆an küçük ama büyüyen bir ak¨m¨n parças¨ 
oldular. 516,000 nüfuslu bir metropolitan bölge olan 
Columbia’da her y¨l 2000 ö·rencinin evde e·itildi·i ve 
her bahar bu ö·rencilerin 120 tanesinin liseden mezun 
oldu·u tahmin edilmektedir.

Evde e·itim 
son 20 y¨ldan beri 
de·i∆ik neden-
lerle geli∆ti. Baz¨ 
aileler bunu 
derslerin kendi 
dini e·itimlerine 
uygun oldu·un-
dan emin olmak, 
veya ahlak kural-
lar¨n¨ ö·retmek 
gibi dini neden-
lerle seçmektedir. 
Baz¨lar¨ ise bunu 

çocuklar¨n¨n, ö·rencilerle dolu bir s¨n¨f yerine, evde 
daha iyi ö·reneceklerine inand¨klar¨ için yapmaktad¨rlar. 
Kimi aileler ise okullardan çok uzakta ya∆ad¨klar¨ ve gün-
lük gidi∆ geli∆ler zor olaca·¨ için bu karar¨ lojistik neden-
lerle almaktad¨r.

¿K¿ ÖZEL DERS

≈imdi 18 ya∆¨nda olan Scoma ikizleri, geriye dönüp ilk 
ve orta e·itimlerinin tamam¨n¨ evde gerçekle∆tirmi∆ olma-
lar¨n¨ de·erlendirince çok ∆ey ö·rendiklerini söylemekte-
dirler. Ama iki özel konu öne ç¨kmaktad¨r: ö·renmesini 
ö·renmek ve öz-disiplin.

Sam: “Evde e·itimin en sevdi·im yanlar¨ndan biri 
kendinizi nas¨l e·itebilece·inizi ö·renmek,” dedi. “Anla-
mad¨·¨n¨z bir ∆ey oldu·unda anne baban¨zdan yard¨m 
isteyebilirsiniz, ama ara∆t¨rma yapmay¨ ve yan¨tlar¨ kendi 
kendinize bulmay¨ ö·reniyorsunuz.”

Stan bir çok ev ö·rencisinin içine dü∆tü·ü bir duru-
ma de·iniyor: “Çal¨∆may¨ ihmal etmeye ba∆lars¨n¨z. Ama 
sonunda öyle bir noktaya gelirsiniz ki, ya kendinizi 
zorlayarak hayatta ba∆ar¨l¨ olacaks¨n¨z, ya da gerekeni 
yapmay¨p hayatta kaybedeceksiniz. Biz öz-disiplin konu-
sunda yeterince e·itim ald¨·¨m¨z için a∆a·¨ yukar¨ bu 
son iki y¨ldan beri çal¨∆mamak bizim için cazip bir ∆ey 
olmaktan ç¨kt¨.”

Sam daima ho∆una giden ∆eyi aç¨klad¨: “Biz istemedik-
çe belirli bir program yoktu. Anne babam¨z derslerimizi 
çal¨∆t¨·¨m¨z sürece sabah uyumak istememize ald¨rm¨yor-
du.” Bunu da yapt¨lar. Ve üstün bir ba∆ar¨ elde ettiler.

Gerçekten de, 4 tam not üzerinden 3.9 ve üstü not 
ortalamalar¨yla mezun olarak Güney Carolina Ba·¨ms¨z 

EVDEK¿ OKUL

Chuck Offenburger

Sam oturma odas¨nda ödev yap¨yor.
Steve Scoma
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Evde e·itim Der-
ne·inin ko∆ullar¨n¨ 
fazlas¨yla yerine 
getirdiler. Bu, evde 
e·itim alan ö·ren-
cilerin geli∆imini 
izleyip ölçen ve 
diplomalar¨n¨ veren 
kurumdur.

Scomalar¨n aka-
demik ba∆ar¨s¨ 
öylesine yüksek 
ki, Columbia’da 
iki y¨ll¨k bir bölge 

koleji olan Midlands Teknik Kolejinden mezuniyetlerine 
kadar bütün masraflar¨n¨ kar∆¨layan tam burslar kazand¨-
lar. Sonunda Güney Carolina Üniversitesinden diploma 
almay¨ planl¨yorlar. 

Her ikisi de matematik ve fen derslerini çok sevdiler. 
Sam bu nedenle uzay veya havac¨l¨k programlar¨nda kari-
yer yapmaya yönelebilece·ini dü∆ünüyor. Stan kimya 
mühendisli·ine bay¨l¨yor ve ilaç ara∆t¨rma ve geli∆tirme 
konusunda e·itimini sürdürebilece·ini söylüyor.

KARAR VERMEK

Peki ama, Scomalar neden çocuklar¨n¨n evde e·itim 
almas¨na karar verdiler?

Sandy ve Steve Scoma ¿ki büyük çocuklar¨, büyük k¨z-
lar¨ Stacy ve büyük o·ullar¨ Steve Jr. okul ça·¨na geldi-
·inde Texas’¨n Dallas bölgesinde ya∆¨yorlard¨. 

Baba Steve Sr. “Evde e·itime orada ba∆lad¨k. Bunu 
yaparken, çocuklar rekabetçi bir s¨n¨f ortam¨na girmeden 
önce onlara e·itimlerinde iyi bir ba∆lang¨ç verebilece·i-
mizi dü∆ünmü∆tük,” dedi. O zamanlar bilgi teknolojileri 
üzerine çal¨∆¨yordu. Sandy, çocuklar¨n esas ö·retmeni 
olabilmek için i∆ini b¨rakt¨. 1990’da Güney Carolina’ya 
ta∆¨nd¨lar ve bir kapal¨ spor arenas¨n¨n geli∆tirilmesi ve 
i∆letmesiyle ilgilenmeye ba∆lad¨lar. Sam ve Stan bu arena-
da yar¨m zamanl¨ çal¨∆t¨lar.

Genelde devlet okullar¨n¨n biraz zay¨f kald¨·¨na dikkat 
çeken Steve Sr. ∆öyle devam etti: “Güney Carolina’ya 
ta∆¨nd¨·¨m¨zda, “evde e·itim” uygulama nedenlerimiz 
biraz de·i∆ti. ¿çinde ya∆ad¨·¨m¨z okul bölgesinde olduk-
ça iyi okullar olmas¨na ra·men biz yine de Güney 
Carolina’daki devlet okullar¨na giden ö·rencilerin test 
puanlar¨n¨n Birle∆ik Devletlerin di·er bölgelerinden 
gelen ö·rencilerin test puanlar¨yla rekabet edemeyece·i-
ni dü∆ündük. Onlar¨ daha iyi akademik programlar¨ olan 
özel okullara da göndermeyi dü∆ünebilirdik ama buna 
gücümüz yetmezdi. Bu nedenle onlar¨ evde e·itmeye 
devam etmeye karar verdik.”

Bugün 26 ya∆¨nda olan Stacy Scoma ve 24 ya∆¨ndaki 
Steve Jr. evde e·itimden sonra Güney Carolina Üniver-

sitesine devam ettiler ve mezun oldular. Stacy halen bir 
yuvada ö·retmen. Steve Jr. ise bilgisayar mühendisi ola-
rak çal¨∆acak.

Kiliseleri olan Christian Life Assembly of God (Tan-
r¨’n¨n H¨ristiyan Ya∆am Toplulu·u) ile olan ba·lar¨ 
Scomalar¨n evde e·itim programlar¨n¨n önemli bir bölü-
münü olu∆turdu. Sam ve Stan, kilisenin sponsorlu·unda 
Meksika, Hindistan, Romanya ve di·er ülkelere yapt¨k-
lar¨ çal¨∆ma gezilerinde farkl¨ kültürleri ö·rendiler. Kili-
senin yo·un müzik program¨ndan da çok yararland¨lar. 
Stan mükemmel bir piyanist. Sam de piyanonun yan¨ 
s¨ra gitar ve bas çal¨yor. ¿kisi de kilisenin gençlik orkest-
ras¨ ve korosunun önemli üyeleri. 

Her iki genç de ayn¨ zamanda yetenekli birer sporcu, 
ve tak¨m sporlar¨nda oynayarak deneyim kazanmak için 
yerel kaynaklar¨ kulland¨lar. 

GELECEÊE HAZIR OLMAK

Üniversitedeki akademik hayat¨n güçlükleri için kendi-
lerini fazlas¨yla haz¨r hissettiklerini söylüyorlar.

Stan “Di·er “evde e·itim” ö·rencileriyle birlikte baz¨ 
yüksek seviye matematik ve fen dersleri ald¨k. Onlarda 
ba∆ar¨l¨ olduk ve asl¨nda kolej s¨n¨flar¨m¨zda grup tar-
t¨∆malar¨na kat¨lmak için sab¨rs¨zlan¨yorum,” dedi.

Her ikisi de bunun, genç olmak için çok iyi bir zaman 
oldu·unu söylüyorlar. Stan “Bence bizim nesil meslek 
alanlar¨n¨ seçmek için ∆imdiye kadarki en büyük olanak-
lara sahip,” diyor. “Olanaklar o kadar çok ki. Neredeyse 
her istedi·inizi yapabilirsiniz, ve hiç kimse belli bir gelir 
gurubunda veya etnik gurupta oldu·u için s¨n¨rland¨r¨lm¨-

yor.” ■

Bu yaz¨da ifade edilen görü∆ler tam olarak Amerika  
Birle∆ik Devletler hükümetinin bak¨∆ aç¨s¨n¨ veya  
politikalar¨n¨ aksettirmemektedir.

Stan mutfak masas¨nda ders çal¨∆¨yor.
Steve Scoma
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ORTA AVRUPA’DAN KUZEY OHIO’YA

Robert Taylor

Almanya’dan Louisa Fricke ve Arne Schlegelmilch, 
ile Slovakya’dan Zuzana Oravcova, Uluslararas¨ 
Ö·renci De·i∆imi örgütünün yard¨m¨yla 11. s¨n¨fa 
Amherst, Ohio’daki bir devlet lisesinde devam ettiler. 
Robert Taylor ile oturup, yeni bir ülkede arkada∆ 
edinmek, de·i∆ik bir akademik ortamda mücadele 
etmek, ve Amerika’n¨n otomobil ve haz¨r yiyecek  
kültürüne uyum sa·lamak konusundaki izlenimleriy-
le deneyimlerini ve gelecekle ilgili planlar¨n¨  
konu∆tular. 

Üç adet romana – Masum, Elimizdeki Tek ≈ey Bu 
And¨r, ve Kimin Gözü Hangi Serçede? — imza atm¨∆ 
olan Taylor, Ohio Oberlin’deki Oberlin Kolejinde 
ara∆t¨rma üyesidir. 

Uluslararas¨ Ö·renci De·i∆imi [www.internationals-
tudent.com] dünyan¨n her yan¨nda ö·rencilerin 
kendi ülkelerinin d¨∆¨nda okula devam etme-

lerine olanak sa·lar. 2004-2005 okul y¨l¨nda 3 de·i∆im 
ö·rencisi 11. s¨n¨fa Marion L. Steele Lisesinde devam 
etmek üzere Cleveland’¨n hemen bat¨s¨ndaki Amherst, 
Ohio’ya geldiler. Louisa Fricke ve Arne Schlegelmilch 
Almanya’dan (Louisa Hamburg’dan, Arne Berlin’in 30 
mil do·usundaki Bad Saarow’dan), Zuzana Oravcova ise 
Slovakya’dan Okr. Presov’dan geldiler.

A.B.D.’de bulunduklar¨ süreç, Amherst’de ya∆ayan ve 
5 y¨ldan beri Uluslararas¨ Ö·renci De·i∆imine yard¨mc¨ 
olan Linda Petkovsek taraf¨ndan koordine edildi. Bu 
y¨l¨n ö·rencilerinin isimlerini ald¨ktan sonra Petkovsek, 
lisenin müdür yard¨mc¨s¨ olan Tom Lehman’la birlikte 
çal¨∆arak onlar¨n bu y¨l için okula kaydolmas¨n¨ sa·lad¨. 
Bundan sonra ise Petkovsek her ö·renciyi Amherst böl-
gesinde de·i∆im ö·rencilerine geçici ev sa·layan gönüllü 
ailelerden birisiyle e∆le∆tirdi. 

Okul y¨l¨n¨n sonunda, Amerika’dan ayr¨lmalar¨na bir-
kaç hafta kala, Louisa, Zuzana ve Arne ya∆amlar¨ndan 
ve deneyimlerinden söz etmek için okul kütüphanesinde 
bulu∆tular.

Louisa, neden Amerika Birle∆ik Devletler’ine gelip 
e·itim almak istedi·i sorulunca, “Ba∆ka insanlar¨n nas¨l 
ya∆ad¨·¨n¨ görmek – ve ¿ngilizce nedeniyle, bu dili daha 
iyi ö·renip konu∆mak için,” dedi. “Ben hava trafi·i kont-
rolörü olmak istiyorum ve bunun için çok iyi ¿ngilizce 

konu∆mak gerekiyor. Ayr¨ca 
k¨z karde∆im ve arkada∆lar¨ 
bir y¨ll¨·¨na Birle∆ik Devlet-
lere gelmi∆ ve çok memnun 
kalm¨∆lard¨.”

Zuzana, “Benim için de 
durum ayn¨ galiba,” dedi. 
“Çünkü a·abeyim be∆ y¨l 
önce gelmi∆ti ve bana bu 
de·i∆im program¨n¨n nas¨l 
oldu·unu anlatm¨∆t¨. Buraya 
daha çok ¿ngilizce için, daha 

iyi konu∆may¨ ö·renmek için 
geldim ama ayn¨ zamanda 

tamamen farkl¨ bir ya∆am, farkl¨ bir kültür ve insan dene-
yimini de ya∆amak istedim.”

Arne, “Ben uzun zamand¨r bunu dü∆lüyordum,” dedi. 
“Belki daha birinci s¨n¨ftayken ortaya ç¨km¨∆t¨. De·i∆im 
ö·rencisi olarak Birle∆ik Devletlere gitmi∆ bir arkada∆¨m 
vard¨, bu nedenle ondan oldukça erken haberim oldu. 
Ama belki de buraya yeni bir ba∆lang¨ç yapmak için 
geldim san¨yorum. Buraya geliyorsun, hiç kimseyi tan¨-
m¨yorsun. Her ∆eye yeniden ba∆lamak zorundas¨n. Bu 
olay¨ ilginç, çok ilginç k¨l¨yor.”

ABD’DE YA≈AM

Birle∆ik Devletlerde ya∆am¨n nas¨l oldu·una gelince, 
Louisa, “Bütün y¨l çok dolu geçti. Oldukça çabuk arka-
da∆ edindim çünkü futbol oynuyor ve yüzüyordum. 
Bunun d¨∆¨nda, günler hemen hemen hep ayn¨ geçti. 
Eve gel, ödev yap, yemek ye, ve uyu. Ve bir sonraki 
gün yine ayn¨.”

¿lk ba∆ta Zuzana’n¨n deneyimi farkl¨ olmu∆. “¿lk zaman-
lar, yeni geldi·imde, derslere devam etmekten ba∆ka bir 
∆ey pek yapmad¨m. Hiçbir spor yapm¨yordum, ama son-
ra sanat ve satranç kulüplerine girdim ve bunla me∆gul 
oldum. Ayr¨ca k¨∆¨n kayak kulübündeydim. ≈imdi art¨k 
daha çok insan tan¨d¨·¨mdan, arkada∆lar¨mla konserle-
re ve sinemaya gitmeyi seviyorum, ama burada bunlar¨ 
yapmak evdeki kadar kolay olmuyor. Slovakya’da bisik-
letinize veya otobüse veya trene bindiniz mi her yere 
gidebilirsiniz, ama burada bir yere gitmek istersem beni 
birisinin götürece·inden emin olmam gerekiyor. Bu da 
zor oluyor.” 

Arne Schlegelmilch



32 e-Journal USATOPLUM VE DEÊERLER

Konu∆kan, sosyal bir ki∆i-
li·i olan Arne, “Asl¨nda ilk 
ba∆larda arkada∆ edinmekte 
zorluk çektim,” diyerek gru-
bu ∆a∆¨rt¨yor. “Gerçekten 
d¨∆adönük bir insan¨m, ama 
bu buradaki birçok ki∆iyi 
rahats¨z etti ve bu nedenle 
arkada∆l¨k kurmakta zor-
land¨m. Konu∆tu·um ve 
benimle konu∆an çok ki∆i 
vard¨ ama okuldan sonra 
birlikte vakit geçirdi·im kim-

se yoktu. Biraz zaman al¨yor. Burada insanlar aç¨k, sizinle 
konu∆uyorlar ama hemen sizinle vakit geçirmeye ba∆lam¨-
yorlar. Sonra, k¨∆ boyunca kapal¨ salonda futbol oynama-
ya ba∆lad¨m ve i∆te o zaman arkada∆l¨klar kurmaya ba∆la-
d¨m. Art¨k çok arkada∆¨m var. Gerçekten de.”

SEVD¿KLER¿ VE  
SEVMED¿KLER¿

Amerika Birle∆ik Devletleri’nde ya∆ad¨klar¨ aras¨nda en 
sevdi·i ∆eyin ne oldu·u soruldu·unda, Louisa, “Sonbahar-
da Amerikan futbolu maçlar¨na gitmekten zevk ald¨m çün-
kü bizde evde bu yok. Bu kadar büyük bir “okul ruhu” 
olay¨ yok, bu da gerçekten ho∆uma gitti. Bir de burada 
ö·retmenlerin tavr¨n¨ da çok be·endim. Hepsi çok e·len-
celi. Almanya’daki okulumun daha zor oldu·unu söyleye-
bilirim. Ö·retmenlerimiz hala daha biraz sert,” dedi.

 Zuzana, “Benim için burada ya∆am evdekinden daha 
basit gibi.” dedi. “Burada insanlar¨n sorunlar¨ yok gibi. 
Gerçekten bask¨ alt¨ndaym¨∆ gibi durmuyorlar. Gerçekten. 
Herkes her ∆eyi çok basitinden al¨yor ve hepsi iyimserlik 
dolu. Ö·retmenler de e·itimi daha e·lenceli k¨l¨yor. Size 
dersi sevdiriyorlar ve her ∆eyi sizin için daha kolay hale 
getirmek için u·ra∆¨yorlar. Bazen daha s¨k¨ bir ö·retme-
nin olmas¨ belki de daha iyi olabilir ama, ben gene de 
bunu sevdim.”

Arne, “Ben bu 32 e·lenceli’ dersler konusunda gali-
ba biraz farkl¨ dü∆ünüyorum,” dedi. Benim derslerimin 
hepsi gerçekten zordu. Evdeki okulum benim bütün bu 
ileri düzey yerle∆tirme derslerini almam¨ ∆art ko∆mu∆tu. 
Bu nedenle birinci sömestrde ileri düzey ¿ngilizce ald¨m 
ve bu beni gerçekten çok u·ra∆t¨rd¨. S¨n¨fta daima çok 
çal¨∆mam gerekti. En çok sevdi·im ∆ey hafta sonunda 
bir ∆eyler yapmakt¨. Burada bütün ya∆am hafta sonunda 
devam ediyor. Cuma günleri okul biter bitmez, herkes 
kendi gibi olmaya ba∆l¨yor. Okulun d¨∆¨nda insanlar¨ ger-
çekten tan¨yorsunuz. Okulda bence çok fazla 32 olmak 
istemek’ var gibime geliyor. Çok fazla maskeler var.” 

Louisa’n¨n en az sevdi·i ∆ey, “özgürlü·ün olmamas¨. 
Almanya’da eve dönmem gereken bir saat yok. Burada, 
hafta sonlar¨nda, 12’de eve dönmü∆ olmam gerekiyor. 

Ama Almanya’da bazen eve 
sabah 4’te gelebilirim. Çünkü 
buna iznim var. San¨r¨m bizim 
anne babalar¨m¨z bize daha 
çok güveniyorlar.”

Arne, “Beni burada rahats¨z 
eden ∆ey insanlara her zaman 
güvenememek. Ciddi söylüyo-
rum. ¿nsanlar seni 5, 5.30’da 
alabiliriz diyor, 6’da onlar¨ 
ar¨yorsun ve ∆ey biz hala bil-
mem neredeyiz ama gelip seni 
alaca·¨z diyorlar. Sonunda da 
almaya geliyorlar. Bu yüzden san¨r¨m en çok ho∆uma git-
meyen ∆ey araba kullanamamakt¨. Bu gerçek bir sorun 
oldu. Burada herkes araba kullan¨yor ve her istedikleri 
yere gidebiliyorlar. Biz ise ayn¨ yerlere ancak bizi götüre-
cek birini bulabilirsek gidebiliyoruz.”

Zuzana, “Ben haz¨r yiyecek kültürünü sevmedim,” dedi. 
“¿lk geldi·imde buna al¨∆mam çok zor oldu.”

“Arne, “Ben 16 kilo ald¨m,” dedi.
Louisa, “Ben de kilo ald¨m. Kaç kilo oldu·unu bilmek 

istemiyorum ama çok ald¨m.”
Arne, “Allahtan ben sonunda ço·unu verebildim,” dedi.

GELECEKLE ¿LG¿L¿  
PLANLAR

Louise gelece·e ili∆kin planlar¨ soruldu·unda, “Hava 
trafik kontrolörü olmak istedi·imden burada Amerika’da 
üniversiteye gitmek isteyebilirim. Burada halen üniversite-
ye devam edenlerden duydu·uma göre o kadar zor de·il-
mi∆,” diye yan¨tlad¨.

Zuzana, “Ben gazeteci olmak istiyorum, veya belki de 
radyoda çal¨∆¨r¨m. Bu nedenle buraya gelip ¿ngilizce’yi iyi 
ö·renmek istedim. Ama ben büyük olas¨l¨kla üniversite-
ye Slovakya’da gidece·im. Sonra ya∆amak için ba∆ka bir 
yer seçebilirim ama bunun A.B.D. olaca·¨n¨ sanm¨yorum. 
Avrupa’y¨ gerçekten çok seviyorum. Örne·in, Polonya’ya 
yak¨n oturuyorum ve birkaç mil gitti·imde dili ve kültürü 
tamamen farkl¨ bir ülkeye ula∆abilirim. Orada di·er dilleri 
bilmeniz gerek. Bunu daha da ilginç yapan bu i∆te.”

Arne, “Ne yapmak istedi·im konusunda buradayken 
çok dü∆ündüm ve seçenekleri çok azaltt¨m,” dedi. “Ya 
diplomat olmak veya bir çe∆it uluslararas¨ i∆ yapmak isti-
yorum. San¨r¨m burada A.B.D.’de üniversiteye gidebilirim. 
Ama ayn¨ zamanda Frans¨zca da konu∆tu·um için Frans¨z 
kültürünü ö·renmek ve tad¨n¨ ç¨karmak için bir süre ora-
ya gitmek de isteyebilirim. Çünkü ba∆ka dilleri konu∆mak 
gerçekten birçok kap¨lar¨ aç¨yor.”

Louisa Fricke
Zuzana Oravcova



33e-Journal USA TOPLUM VE DEÊERLER

ARKADA≈LARIN Z¿YARETLER¿

A.B.D. deki baz¨ arkada∆lar¨n¨n onu Almanya’da ziyare-
te gelip gelmeyece·i soruldu·unda Louisa, “Bir tanesinin 
gelece·ini biliyorum,” dedi.

Arne, “Evet, buradaki erkek arkada∆¨ onunla birlikte 
Almanya’ya uçacak. Biletini ∆imdiden ald¨. O yüzden 
Louisa bu konuda çok emin,” dedi.

Zuzana, “Ben de yanlar¨nda kald¨·¨m ailenin Avru-
pa’ya gelece·ini biliyorum,” dedi. “Makedonya’da akra-
balar¨ var ve onlar¨ ziyarete gidecekler. Bu nedenle 
Avrupa’da bulu∆maya çal¨∆aca·¨z. Ayr¨ca, bir arkada∆¨m 
da bana gelmek istiyor. Halen üniversitede okuyor ve iyi 
bir i∆i var, bu nedenle iki hafta gibi bir süre gelip benim-
le kalabilir. Benim ülkem hiç de o kadar pahal¨ de·il. 
Örne·in Almanya’ya gitmek çok pahal¨ ama benim ülke-

me gitmek herkes için çok ucuz. Gerçekten. Bu gelmek 
isteyenlerin i∆ine yarayabilir çünkü o kadar çok para har-
camalar¨ gerekmeyecek.”

Arne, “Yanlar¨nda kald¨·¨m ailenin beni ziyarete gele-
ce·ini biliyorum,” dedi. “Daha önce de Almanya’da 
bulunmu∆lar. Buradaki en iyi arkada∆¨m da bunu planl¨-
yor, mezun olduktan sonra, Almanya’ya gelecek. Uma-
r¨m bu gerçekle∆ir. Öyle iyi olur ki.”

Ders zili çald¨ ve üçü de gitmek üzere kalkt¨lar. ■
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ÖÊREN¿LEN DERSLER

YILIN ÖÊRETMEN¿ ¿LE B¿R GÖRÜ≈ME

Michael J. Bandler

2005’te Y¨l¨n Ö·retmeni seçilen Jason Kamras, ö·ret-
men olmaya çok önceden karar verdi·ini söylüyor. 
Dokuz y¨ldan beri Washington, D.C. de John Philip 
Sousa Orta Okulunda yedinci, sekizinci, ve dokuzun-
cu s¨n¨f ö·rencilerine ders veren Jason Kamras, bura-
da ö·rencilerin çevrelerindeki dünyan¨n daha fazla 
fark¨na varmalar¨n¨ sa·lamak ve uygulamal¨ bir 
biçimde matematik dersi vermek amac¨yla bir dijital 
foto·raf program¨ geli∆tirmi∆tir.

Yard¨mc¨ editör Michael Bandler’a “Ö·retim çok 
fazla ilgi gerektiren, çok zor bir i∆tir,” dedi ve ∆öy-
le devam etti: “ama, çocuklar¨mla çal¨∆ma f¨rsat¨ 
için her gün ∆ükrediyorum.” Bandler A.B.D. D¨∆i∆leri 
Bakanl¨·¨ Uluslararas¨ Bilgi Programlar¨ Dairesi’nde 
yazar olarak görev yap¨yor. 

Bir zoolog olabilirdi. Bu konuya yedinci s¨n¨fta 
merak sarm¨∆t¨.

Bir i∆adam¨, ya da bir avukat, veya uluslararas¨ 
ili∆kiler uzman¨ da olabilirdi – ara s¨ra k¨sa süreli de olsa 
ilgilendi·i konular bunlar. Ama Jason Kamras meslek ola-
rak ö·retmenli·i seçti ve henüz daha kolejde okurken 
bile ilgisini ∆ehir merkezindeki yoksul mahalleler üzerin-
de yo·unla∆t¨rd¨.

“Daha en ba∆¨ndan çocuklar¨n do·al hakk¨ olan e·itim 
f¨rsat¨n¨ bütün çocuklara yayma sürecinin içinde olmaya 
karar verdim,“ diyor.

Ve böylece ulusun ba∆kenti Washington, D.C.’de yok-
sul mahallelerdeki okullardan birisinde – Amerikan e·i-
tim dünyas¨n¨n en göz korkutucu ve zor noktalar¨ndan 
birisi – ö·retmen olarak çal¨∆maya ba∆lad¨.

Kamras, 2005 y¨l¨n¨n Nisan ay¨nda Ba∆kan Bush taraf¨n-
dan Amerika Birle∆ik Devletler’inde ilk ve orta e·itimde 
görevli ö·retmenlere verilen en eski ve en prestijli ödül 
olan Y¨l¨n Ö·retmeni Ödülüne lay¨k gördüldü·ünde, 
mesle·inde g¨pta edilecek bir a∆amaya ula∆t¨. Kamras, 
bu ödülü alan ellibe∆inci e·itimci ve Columbia eyalet 
okullar¨ndan ödülü alan ilk ki∆idir.

Washington, D.C.’deki John Philip Sousa Orta Okulun-
da matematik ö·retmeni ve daha az deneyimli ö·retmen-
lere dan¨manl¨k yapan bir e·itim uzman¨ olan Kamras, 
Sousa’daki bu dokuz y¨ll¨k çal¨∆mas¨ süresinde alt¨nc¨, 
yedinci ve sekizinci s¨n¨flara ö·retmenlik yapm¨∆t¨r. Orta-
ya att¨·¨ yeniliklerden birisi olan EXPOSE program¨nda, 
ö·renciler dijital kameralar¨ kullanmay¨, elde ettikleri 
imajlar üzerinde çal¨∆may¨ ö·renmekte, ve dijital video 
programlar¨ kullanarak ya∆ant¨lar¨ ve kendi toplumlar¨ 
hakk¨nda otobiyografik foto-raporlar¨ haz¨rlamaktad¨r.

New York City’de do·an Kamras üç ya∆¨ndan itiba-
ren Sacramento, Kaliforniya’da büyümü∆tür. Orada Rio 
Americano Lisesinden mezun olmu∆, Princeton, New Jer-
sey’deki Princeton Üniversitesine devam etmi∆ ve bura-
dan lisans diplomas¨ alm¨∆t¨r. Üniversitelerin en ba∆ar¨l¨ 
mezunlar¨n¨ i∆e alarak onlardan daha çok ö·retmen kad-
rolar¨n¨n doldurulamad¨·¨ ∆ehir merkezlerindeki yoksul 
mahallelerde veya yoksul toplumlar¨n bulundu·u k¨rsal 
alanlardaki okullarda iki y¨l ö·retmenlik yapmalar¨n¨ iste-
yen ve kar amac¨ gütmeyen ulusal bir örgüt olan Teach 
For America’n¨n (Amerika için Ö·retmenlik Yap¨n) hima-

Ba∆kan Bush Beyaz Saray¨n Gül Bahçesinde yap¨lan törende Y¨l¨n Ö·retme-
ni Jason Kamras’¨ tebrik ediyor, 20 Nisan, 2005.

Gerald Hebert, AP/WWP
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yesinde, Sousa’da ö·retmen olarak i∆e ba∆lad¨. ¿ki y¨ll¨k 
süre sona erdi·inde Kamras Sousa’dan ayr¨lmad¨. Bu 
güne kadar sadece 1999-2000 e·itim y¨l¨nda Cambridge, 
Massachusetts’teki Harvard Üniversitesinden yüksek lisans 
derecesi almak için ara verdi.

Bir süre önce kariyer seçimi ve ö·rencilerinin geli∆imiy-
le ilgili bak¨∆ aç¨s¨n¨ anlatt¨.

S: Bugün Birle∆ik Devletlerde ergenlik ça·¨ndaki –  
on üç ya∆¨na basan – çocuklara hangi olanaklar sunulmak-
tad¨r?

Y: Öyle çok ola·anüstü olanak var ki. Bu ülkenin en 
∆a∆¨rt¨c¨ yan¨ ∆u: çocuklar e·er çok iyi bir e·itim alma  
f¨rsat¨n¨ yakalarsa, o noktadan sonra yapmak istedikleri 
her ∆eyi yapabilirler. Bu yüzden o ya∆larda önünüzde sizi 
bekleyen bir gelecek oldu·unu bilmek çok heyecan verici 
bir dönem.

S: Ö·retmenli·e asl¨nda henüz Princeton’da oldu·unuz 
zaman ba∆lad¨n¨z.

Y: Evet, hem Trenton, New Jersey’de bir ilkokulda, 
hem de New Jersey deki bir ¨slahevinde ö·retmenlik yap-
t¨m. Ayr¨ca bir yaz da büyüdü·üm yer olan Sacramento, 
Kaliforniya’da VISTA (Volunteers in Service to America 
/ Amerika ¿çin Hizmet Gönüllüleri) gönüllüsü olarak 
çal¨∆t¨m.

S: Anneniz de ö·retmendi.

Y: Evet, New York City’de ö·retmenlik yapt¨.

S: Meslek seçiminizde, sizin için esin kayna·¨ oldu mu?

Y: Evet, etkilendi·im ∆eylerden birisiydi. Büyürken, 
onun derslerinden ve ö·rencilerinden sevgiyle bahsetti·i-

ni hat¨rl¨yorum. Ama, üniversitedeyken ve VISTA gönüllü-
sü olarak yaz¨n yapt¨·¨m ö·retmenlik deneyimleri özellik-
le ihmal edilmi∆ bölgelerde çal¨∆t¨·¨m için çok biçimlen-
dirici oldu. E·itim sistemimizdeki e∆itsizlikleri kavrad¨m. 
Ben bu e∆itsizliklerin bugün ülkemizin kar∆¨s¨ndaki en 
büyük sosyal engel oldu·una inan¨yorum. 

S: Meslek hayat¨n¨z¨n büyük bir bölümünde birlikte 
çal¨∆t¨·¨n¨z bu özel ya∆ grubunda sizi çeken neydi? ¿lk 
olarak Teach for America ile çal¨∆maya ba∆lad¨n¨z. Onlar 
genellikle sizi ihmal edilmi∆ yerlere yerle∆tirirler. Ya∆ gru-
bu konusunda bir tercihiniz oldu mu?

Y: Benim ilgimi hep orta ö·retim çekmi∆tir – yedinci 
s¨n¨ftan on ikinci s¨n¨fa kadar yani. Bu orta okuldaki kad-
ro bo∆ald¨. Lisede ö·retmenlik yapmak yerine ortaokulu 
istiyor muyum diye biraz dü∆ündüm. Bu ya∆ grubunun 
gerçekten ilginç oldu·una karar verdim. Ö·rencilerim bir 
bak¨ma hala çocuk ama yeti∆kinli·e ad¨m atarken gerçek 
ki∆iliklerini geli∆tirmeye ba∆l¨yorlar. Bu nedenle çocuklar-
la çal¨∆mak için çok ilginç bir dönem ve ben de onlarla 
çal¨∆¨rken bu geçi∆ noktas¨nda olmay¨ çok seviyorum.

S: Anahtar kelime büyümek.

Y: Do·ru.

S: Biliyorsunuz, sizin büyüme ça·¨n¨z üzerinden çok 
zaman geçmedi – 18 y¨l falan. sizin geli∆me döneminizle 
bugün aras¨nda ne fark var?

Y: Bu zor bir soru. ¿nsan kendi ergenlik ça·¨na dönüp 
bakt¨·¨nda o dönemin gerçekten nas¨l oldu·u hakk¨nda 
do·ru bir fikir sahibi olamayabiliyor.

S: Peki, soruyu ∆öyle soral¨m: Çocuklar için bu günler 
Amerika’da büyümek için iyi bir zaman m¨?

Y: San¨r¨m zor bir dönem. Ergenli·in hiçbir zaman 
kolay oldu·unu dü∆ünmüyorum, ve bu nedenle ö·rencile-
rimin özellikle ya∆ant¨lar¨nda bir çok zorlukla kar∆¨la∆t¨·¨n¨ 
dü∆ünüyorum. Ama onlar her ∆eye inan¨lmayacak kadar 
olumlu bak¨yorlar ve güçlüklerin üstesinden gelme konu-
sunda inan¨lmaz yetenekleri var. Onlarla ilgili en ümit 
veren ∆eylerden birisi gelece·e olumlu bakmalar¨.

S: Y¨llar önce s¨n¨fa ilk ad¨m att¨·¨n¨zda – çocuklar hep 
çocuk oldu·una göre – ö·renciler yeni gelen bu adam¨ 
∆öyle bir incelemi∆lerdir. Onlar¨n güvenini nas¨l kazand¨-
n¨z, onlar¨ kendi taraf¨n¨za nas¨l çektiniz?

Y: S¨n¨fa girerken yeni ö·retmenlere ö·renme konusu-
nu gerçekten ciddiye ald¨klar¨n¨ ve hem ö·renciler hem 
de s¨n¨f için yüksek bir standart koymaya konusunda 

Jason Kamras Washington, D.C.John Philip Sousa Orta Okulundaki s¨n¨f¨n-
da iki ö·renciyle konu∆uyor. 

Y¨l¨n Ö·retmeni
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kararl¨ olduklar¨n¨ göstermelerini tavsiye ederim. Bu 
hemen “bu sene gerçekten ba∆ar¨l¨ olaca·¨z” fikrini 
olu∆turur. Çocuklar asl¨nda bunu ister. Çocuklar¨n bu 
deste·e ve birisinin onlar¨ gayet sistemli bir biçimde 
yönetece·i fikrine gerçekten ihtiyac¨ vard¨r. Tabi yapabi-
lece·iniz çok daha ba∆ka ∆eyler de vard¨r – çocuklarla 
s¨n¨f d¨∆¨nda vakit geçirmek, satranç turnuvalar¨na ve bas-
ketbol maçlar¨na gitmek, onlar¨n evlerini ziyaret etmek, 
aileleriyle tan¨∆mak, ve böylece daha sonra s¨n¨fta yarar-
lanabilece·iniz bir kar∆¨l¨kl¨ anlay¨∆ ve güven duygusu 
yaratabilirsiniz.

S: Bu gün çocuklar¨n günlük ya∆ant¨lar¨nda ve günlük 
i∆lerinde kar∆¨la∆t¨klar¨ ve sizin için bir ö·retmen olarak 
unutmaman¨z gereken önemli zorluklar nelerdir?

Y: Bütün çocuklar gibi kim olduklar¨n¨ ö·renmenin 
zorlu·uyla mücadele ediyorlar. Bu ya∆lar çocuklar¨n 
kendi ki∆iliklerini alg¨lamaya ba∆lad¨klar¨ dönem. Bence 
bu son derece çalkant¨l¨ bir dönem. Bu ülkede bu her 
ergen için en önemli güçlük. Hangi yeti∆kine geçmi∆i 
dü∆ünmesini söyleseniz, hat¨rlayaca·¨ ∆ey sosyal de·i∆im-
ler ve fiziksel de·i∆imlerle mücadele ederken, hangi 
grupta yer alaca·¨na karar verirken ya∆ad¨klar¨ çok zor 
deneyimleri olacakt¨r. Dijital ça·dan söz ettiniz. Bunun 
da hem iyi hem de kötü yanlar¨ var. Ben hala oldukça 
genç say¨l¨r¨m, ama görülüyor ki kültürümüzün h¨z¨ çok 
artt¨ – haberlerden video oyunlar¨na kadar bu yelpazede 
yer alan her ∆ey h¨z kazand¨. Bu, daha az dü∆ünen  
bir kültür ve belki de çocuklar¨m¨z büyürken bu  
bir eksiklik. 

S: Onlar¨n daha çok dü∆ünmelerini nas¨l sa·layabiliriz?

Y: Matemati·i sözel hale getirebilir ve ya∆ant¨lar¨yla 
ilgili hale getirebilirsiniz. Bu ∆ekilde uygulamada dü∆ün-
meye zorlars¨n¨z. Okulla ilgili olmayan alanlarda da bu 
geçerli – sadece onlarla konu∆mak, dinlemek için zaman 
ay¨rmak, ve biraz yava∆layarak onlarla sohbet etmek.

S: Biraz da okul ve ö·retmenler aç¨s¨ndan ailelerin 
rolü konusunda konu∆al¨m. Onlar¨n çocuklar¨n¨n ya∆ant¨-
lar¨yla ilgilenmelerini nas¨l sa·l¨yorsunuz?

Y: ¿∆e eve telefon ederek ve mektup yollayarak ba∆la-
n¨r, sonra ev ziyaretleri, aile üyeleriyle tan¨∆mak, oturup 
onlarla vakit geçirmek, anne babalar¨n s¨n¨fa gelerek 
kat¨l¨mlar¨n¨ sa·lamak, çocuklar¨ ilgilendiren her ∆ey hak-
k¨nda görü∆mek için okuldan önce ve sonra zaman ay¨r-
mak, bu ileti∆imi sa·lamak için mümkün olan her çabay¨ 
göstermek. Anne babalar¨n veya velilerin ilgilenmesi çok 
önemli. Asl¨nda okullar¨ onlar için daha cazip k¨lmak 
için daha fazla çaba göstermeliyiz.

S: Sizin ba∆latt¨·¨n¨z bu EXPOSE program¨n¨ biraz anla-
t¨n bize. Harvard’da geçirdi·iniz o bir sene içinde de 
bunun gibi e·itimle ilgili fikirler üretti·inizi biliyoruz.

Y: EXPOSE benim okulumdaki yedinci ve sekizinci 
s¨n¨f ö·rencilerine yönelik bir dijital foto·rafç¨l¨k progra-
m¨. Bunun ba∆lang¨c¨ öncelikle benim hep foto·raf¨ çok 
sevmi∆ ve onu ö·rencilerimle payla∆mak istemem. Ayn¨ 
zamanda okula geldi·imde iki ola·anüstü durumla sars¨l-
m¨∆t¨m: birincisi, Washington bölgesinde ya∆an insanla-
r¨n ço·unun gazetede okuduklar¨ d¨∆¨nda benim çocukla-
r¨m hakk¨nda çok fazla bir ∆ey bilmiyor olmalar¨, ikincisi 
ise ö·rencilerimin de·i∆ik nedenlerle ∆ehrin sundu·u 
bütün olanaklardan yararlanma f¨rsat¨ elde edememeleriy-
di. Ben bir ∆ekilde bu iki dünyay¨ bir araya getirecek bir 
∆ey yaratmak istedim. Böylece foto·raf¨n bunu yapmak 
için iyi bir yol olaca·¨n¨ dü∆ündüm. Çocuklar¨ ∆ehri daha 
iyi tan¨malar¨ için gezilere götürürdük, ayr¨ca çocuklar-
dan – dijital foto·rafç¨l¨·¨ kullanarak – daha geni∆ halk 
kitleleriyle payla∆acaklar¨ otobiyografik foto·raf çal¨∆ma-
lar¨ haz¨rlamalar¨n¨ istedik. Böylece bu iki yöntem saye-
sinde ∆ehrin her taraf¨nda bir de·i∆ toku∆ gerçekle∆mi∆ 
oldu.

Bu ayn¨ zamanda matematik ö·retmek için de çok iyi 
bir yoldu. Görü∆ aç¨s¨ndan söz etti·inizde bu geometri. 
Objektif h¨zlar¨ kesirli kar∆¨la∆t¨rmalar. ¿nç ba∆¨na piksel, 
oranlarla ilgili. Siyah-beyaz filmlerle ba∆lad¨k, ∆imdi hepi-
miz dijital olduk. Bir de çifte matematik giri∆imi vard¨. 
Ba∆ar¨y¨ gerçekten desteklemek için matematik için ay¨r-
d¨·¨m¨z e·itim süresini iki kat¨na ç¨karmam¨z gerekti·i 
sonucuna vard¨m. Bunu müdürüme ilettim ve her ö·ren-
cinin günde iki matematik dersine girmesine olanak 
sa·layan bir sistem geli∆tirdik. Ö·retilen iki ayr¨ ders var 
ama ö·rencilerin hepsi bu iki dersi de al¨yor – bunun 
ard¨ndaki fikir ∆u: her ö·retmen biraz yava∆layarak daha 
az say¨da hedefe yo·unla∆abilir ve böylece daha derine 
inebilir. Bu ö·rencinin hat¨rlama yetene·ini artt¨r¨yor.

S: Harvard’da yüksek lisans dereceniz için çabalarken 
ö·rendi·iniz ∆eylerden biraz söz edin.

Y: Matematik program¨ bu deneyimden kaynakland¨. 
Biraz da e·itim yaz¨l¨mlar¨ üzerine çal¨∆t¨m ve bunun  
bir bölümünü foto·rafç¨l¨k program¨na dahil edebildim.  
Bu da onlar¨ zenginle∆tirdi. Biraz da müfredat¨n farkl¨-
la∆t¨r¨lmas¨ üzerinde çal¨∆t¨m ve bunu da derslerimde 
kulland¨m.

S: Bir an için geri gidelim ve ∆ehrin merkezindeki yok-
sul bölgeleri seçmenizin nedenlerine bakal¨m.

Y: Hala “Teach for America” için çal¨∆¨rken girdi·im 
okulday¨m. Ben bu ülkede e·itimin f¨rsatlar için temel 
oldu·una inan¨yorum. Ama özellikle dü∆ük gelirli kesim-
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lerde mükemmel bir e·itim f¨rsat¨ olmayan ve böylece 
bu f¨rsattan yoksun b¨rak¨lan ö·renciler var. Bu yüzden, 
daha çok ba∆lardayken, her çocu·un do·umdan hakk¨ 
oldu·unu düündü·üm f¨rsat e∆itli·ine ula∆mas¨n¨ sa·laya-
cak bu sürecin bir parças¨ olmaya karar verdim. 

S: An¨nda ve aç¨kça görülebilir olmad¨·¨nda bir çocu-
·un krizde oldu·unu nas¨l anlars¨n¨z?

Y: Bence çocuklarla yeterince zaman geçirirseniz, onla-
r¨n normal dengeleri konusunda bir duygu geli∆tirirsiniz. 
Böylece bundan farkl¨ davranmaya ba∆lad¨klar¨nda bunu 
fark edebilirsiniz – bu olumlu veya olumsuz olabilir. Bu 
her çocuk için farkl¨d¨r; birisi için i∆aret say¨labilecek 
bir ∆ey bir di·eri için zarars¨z olabilir. Böylece bu süre-
yi ya∆ay¨p, bu ili∆kiyi kurduktan sonra bir ∆eyler do·ru 
gitmeyince bunu anlayacak güçlü bir fark¨ndal¨k geli∆tiri-
yorsunuz.

S: Bir örnek verebilir misiniz?

Y: Çok yak¨n oldu·um bir ö·rencim var. 1996 y¨l¨n-
da benim ilk alt¨nc¨ s¨n¨f¨mdayd¨. O y¨l genç ve yeni bir 
ö·retmen olarak beni gerçekten zorlam¨∆t¨. S¨k s¨k e·itim-
de dedikleri gibi “görev-d¨∆¨” idi. Ve ben bununla ba∆a 
ç¨kmakta çok zorlan¨yordum. Ama onunla konu∆tuktan 
sonra anlad¨m ki onu yeterince zorlam¨yordum. Böylece 
onunla bir ba· olu∆turabilmek için okuldan sonra onun-
la vakit geçirmeye ba∆lad¨m. Satranç oynad¨k, ve gerçek-
ten de beni düzenli olarak yeniyordu. Müthi∆ bir satranç 
oyuncusu oldu·umu iddia etmeyece·im – ama o sadece 
11 ya∆¨ndayd¨! Alt¨nc¨ s¨n¨f süresince birlikte çal¨∆maya 
devam ettik. Yedinci ve sekizinci s¨n¨flarda benim ö·ren-
cim olmad¨ ama okuldan sonra yapt¨·¨m¨z çal¨∆malar¨ 
sürdürdük ve annesiyle de iyi bir ili∆ki kurdum. Sonun-
da okulun veda konu∆mas¨n¨ yapan ö·rencisi oldu ve 
lisede de onunla çal¨∆maya devam ettim. ≈u s¨ralarda, 
Atlanta’daki (Georgia) Morehouse üniversitesindeki ikin-
ci y¨l¨n¨ tamamlad¨. Ana dal olarak elektrik mühendisli-

·ini seçti ve New York City’deki Columbia Üniversitesi 
Mühendislik Okulunda birle∆ik yüksek lisans derecesi 
program¨na kat¨lmay¨ dü∆ünüyor. 

S: Her ∆eyi göz önünde tutarsak, e·itimde neredeyse 
on y¨ld¨r çal¨∆an biri olarak olas¨l¨klar söz konusu oldu-
·unda Amerikan çocuklar¨ sizde hala bir mucize duygu-
su uyand¨r¨yor mu?

Y: Kesinlikle! Kesinlikle! Hem de su götürmez bir 
∆ekilde! Ö·retmenlik çok çaba gerektiren bir i∆, çok zor,  
ama çocuklar¨mla çal¨∆ma f¨rsat¨ buldu·um için her gün 
∆ükrediyorum. Hepsi inan¨lmaz derecede zeki, dinamik,  
ve yarat¨c¨ ve güçlüklerle ba∆a ç¨kabilen çocuklar. ¿nan¨n 
ki her sabah uyan¨p ta görmek isteyece·im ba∆ka bir 

insan grubu yok. ■

Bu yaz¨da ifade edilen görü∆ler tam olarak Birle∆ik Devletler 
hükümetinin bak¨∆ aç¨s¨n¨ veya politikalar¨n¨ aksettirmemekte-
dir.
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Uluslararas¨ futbol fenome-
ni olan Freddy Adu, Gana’dan 
Birle∆ik Devletlere göç etti·inde 
yeni ya∆ant¨s¨na uyum sa·laya-
bilmesine mahalle ve okul arka-
da∆lar¨n¨n yard¨m etti·ini söy-
lüyor. Annesinin rehberli·i ise, 
ona zaman¨ndan önce gelen 
bir profesyonel kontrat varken 
bile, e·itimin de·erine odaklan-
may¨ sürdürmesine yard¨mc¨ 
olmu∆.

D.C. United ile yapt¨·¨ antren-
manlara biraz ara veren Adu, 
A.B.D. D¨∆i∆leri Uluslararas¨ 
Bilgi Programlar¨ Dairesinin 
yazarlar¨ndan olan Michael J. Bandler ile ya∆am¨ ve 
ba∆ar¨lar¨ üzerine görü∆tü. 

Freddy Adu’nun ortalama bir Amerikan genci oldu-
·u söylenemez. Washington D.C. yak¨n¨ndaki 
∆imdiki evinden binlerce okyanus-a∆¨r¨ mil uzakta 

Gana’n¨n Tema adl¨ liman ∆ehrinde do·du. Bugün ise, 
Freddy A.B.D.’nin en genç profesyonel futbolcusu ola-
rak ulusal bir ∆öhret oldu.

1997 y¨l¨nda, Freddy sekiz ya∆¨ndayken, ailesi ye∆il 
kart çekili∆ini kazand¨ ve Birle∆ik Devletlerde sürekli 
ya∆ama izni kazand¨. (Ye∆il Kart çekili∆inde, Amerika 
Birle∆ik Devletleri, geçmi∆te göçmen say¨lar¨ dü∆ük olan 
ülkelerden ba∆vuran dünya çap¨nda yakla∆¨k ki∆iye sürek-
li oturma izni verir.) Freddy, küçük erkek karde∆i Fro, ve 
annesi ve babas¨ Washington, D.C. banliyölerine ta∆¨nd¨-
lar. (Çok k¨sa bir süre sonra babas¨ aileyi terk etti.)

Freddy’nin annesi o·ullar¨-
n¨n daha iyi bir hayat sürmesi 
ve mümkün olan en iyi e·itimi 
almalar¨ konusunda kararl¨yd¨. 
Okulda Freddy’nin s¨n¨f arka-
da∆lar¨ Afrika’dan yeni gelen 
bu çocu·un do·u∆tan sporcu 
oldu·unu hemen anlad¨lar. K¨sa 
bir süre sonra yerel bir tak¨ma 
kat¨ld¨. Antrenör hayran kalm¨∆t¨, 
Freddy’nin do·al yetene·i hayal 
bile edilemeyecek düzeydeydi. 

Freddy 10 ya∆¨ndayken A.B.D. 
Olimpiyat Komitesinin geli∆tirme 
program¨n¨n destekledi·i bir tak¨-
m¨n oyuncusu olarak 14 ya∆ alt¨ 

sporcular için düzenlenmi∆ bir futbol turnuvas¨na kat¨l-
mak üzere ¿talya’ya gitti. Tak¨m turnuva birincisi oldu, 
Freddy “en de·erli oyuncu” seçildi.

Bu bir ba∆lang¨ç oldu. Çok geçmeden Freddy’ye pro-
fesyonel olmas¨ için talepler ba∆lad¨. Ama o zamanlar 
ma·azalarda çift vardiya çal¨∆an annesi kar∆¨ koydu 
– ailenin mali aç¨dan güvenli·ini sa·layabilme imkan¨n¨ 
reddetti. Ancak, Freddy 13 ya∆¨na geldi·inde yumu∆ad¨ 
ve Freddy’nin spor yetene·ini geli∆tirirken bir yandan 
da okula devam etmesi ko∆uluyla A.B.D. Futbol Fede-
rasyonunun Florida’daki 17 ya∆ alt¨ Yat¨l¨ Program¨na 
kat¨lmas¨na izin verdi. Freddy bir yandan ulusun en iyi 
genç futbol oyuncular¨yla bir arada antrenman yapar-
ken, di·er yandan da liseyi h¨zland¨r¨lm¨∆ olarak tamam-
layabilecekti.

Sonra, 2004 y¨l¨n¨n Ocak ay¨nda Birinci Lig profesyo-
nel futbol tak¨mlar¨ndan birisi olan D.C. United tak¨m¨-
na transfer oldu. Birkaç ay sonra, henüz 15 ya∆¨n¨ dol-
durmam¨∆ken, Freddy lise diplomas¨n¨ ald¨. 2004 Hazi-

Michael J. Bandler

HEM SPORCU, HEM DE ÖÊRENC¿ 
OLARAK BA≈ARIYI YAKALAYAN 

GENÇLER

Freddy Adu, D.C. United ile ilk profesyonel maç¨nda,  
3 Nisan 2004. 

Gerald Herbert, AP/WWP
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ran¨nda profesyonel spor kariyerinin ba∆lang¨c¨ olarak 
yeni tak¨m¨yla sahaya ç¨kt¨·¨nda yüz y¨ldan daha uzun 
bir süredir profesyonel bir A.B.D. tak¨m¨nda oynayan 
en genç sporcuydu.

Bugün 16 ya∆¨nda olan Freddy, tak¨m¨n¨n güvenilir bir 
oyuncusu. Bu erken olgunla∆m¨∆ genç yak¨n bir zaman-
da yeni bir ülkeye gelme deneyimini ve bundan neler 
ö·rendi·ini anlatt¨.

S: Yeni bir ülkeye, yeni bir ∆ehre, yeni bir eve veya 
yeni bir okula al¨∆mak kolay de·ildir. Sen nas¨l al¨∆t¨n?

C: Arkada∆lar. Arkada∆lar¨m sayesinde. Okula ba∆la- 
d¨·¨mda s¨n¨f arkada∆lar¨m beni hemen kabul ettiler  
ve bana her konuda yard¨mc¨ oldular. Dili (¿ngilizce)  
– ve argoyu – çok iyi bilmiyordum ama bana yard¨m 
ettiler. Bu her ∆eyi kolayla∆t¨rd¨. Okula gitmeye can atar 
oldum. ¿tiraf etmeliyim ki buraya ilk geldi·imde iklim-
den nefret ediyordum. Çok so·uktu! Ben de Afrika’dan 
gelmi∆tim, oras¨ hep s¨cakt¨r! Burada kar ya·¨yordu. 
Gana’daki gibi sokaklarda oynayan çocuklar yoktu. 
Ama arkada∆lar¨m bana yard¨m etti. Bize geldiler, beni 
ald¨lar, evlerine götürdüler, çok e·lendik.

S: Washington’un banliyölerinde bir devlet okuluna 
gittin. O nas¨ld¨?

C: Çocuklar bana çok arkada∆ça davrand¨lar. Hatta, 
bundan bile iyiydi. Ben onlar¨n ilgisini çektim. Afri-

ka’dan gelmi∆ bir çocuk – buna al¨∆k¨n de·illerdi. Ben 
onlara ilginç geldim, bana bir sürü sorular sordular. Bu 
benim onlarla olan ili∆kimi olumlu etkiledi.

S: Yani her iki taraf için de bir ∆eyler ö·renebilecekle-
ri bir deneyimdi.

C: Evet, hatta üçüncü s¨n¨fta bana Gana ile ilgili bir 
proje yapmalar¨ gerekti·ini söylediler.

S: Sen kaç¨nc¨ s¨n¨fta geldin?

C: Dördüncü.

S: Peki ya spor? Yani, tak¨ma ilk nas¨l girdin?

C: Bana Afrika ve Gana ile ilgili sorular soran ayn¨ 
arkada∆lar teneffüslerde futbol oynuyordu. Ben de onla-
ra kat¨ld¨m ve oynamaya ba∆lad¨m. Benim gerçekten iyi 
oldu·umu dü∆ündüklerinden bir tanesi eve döndü·ün-
de anne babas¨na benden söz etmi∆. Onlar da benim 
anne babamla temasa geçerek benim bir turnuvada 
onlar¨n tak¨m¨nda “misafir oyuncu” olmam¨ istediler. 
Her golü ben att¨m ve turnuvay¨ biz kazand¨k. Turnuva-
y¨ yöneten adam bir “11-ya∆-alt¨” tak¨m¨ olan Potomac 
Cougars (Washington’un banliyösünde) tak¨m¨n¨n antre-
nörüymü∆. Benim de tak¨ma kat¨lmam¨ istedi ve annemi 
arad¨. O zamanlar tak¨ma girmek için 250* ödemek gere-
kiyordu ama bizden almad¨lar. Her gün beni evden al¨p 
antrenmana götürdü.

S: ¿talya’da nas¨l oynad¨n?

C: A.B.D.’de Do·u Yakas¨n¨n en iyi oyuncular¨ndan 
bir tak¨m kurulmu∆tu. Bir kampa gittik, ve bu kamptan 
da Birle∆ik devletleri uluslararas¨ bir turnuvada temsil 
etmek için ¿talya’ya gittik. 14 ya∆ alt¨ erkekler içindi. 
Ben 10 ya∆¨ndayd¨m.

S: Orada m¨ birisi seni gelece·in yetene·i olarak 
ke∆fetti?

C: Annem benim ¿talya’ya gitmemi istemedi. Kaybo-
laca·¨m¨ dü∆ündü. O zamanlar iki i∆te çal¨∆¨yordu – iki 
ma·azada tezgahtarl¨k yap¨yordu. Bana teklif edilen 
paran¨n üstüne neden hemen atlamad¨ bilmiyorum. Bu 
bile size annem hakk¨nda çok ∆ey anlat¨r. Bana çok 
inan¨yordu. (Sonradan görüldü ki anne do·ru bir karar 
alm¨∆t¨. Freddy’nin tak¨m¨ turnuvay¨ kazand¨ ve Freddy 
“en de·erli oyuncu” seçildi. Sonradan ¿talyan profes-
yonel futbol yetkilileri Freddy’ye onlar¨n sisteminde 
oynamas¨ için çok cömert bir kontrat teklifi yapt¨lar ama 
annesi onun bunu kabul etmesine izin vermedi.)

Freddy A.B.D. 17-ya∆-alt¨ Erkekler Milli Tak¨m¨yla yapt¨·¨ bir antrenmanda 
mola esnas¨nda, 18 Mart 2003.

Steve Nesius, AP/WWP
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S: San¨yorum ki spor sana hayatla nas¨l ba∆a ç¨kaca·¨-
n¨ ve nas¨l ba∆araca·¨n¨ ö·retiyor.

C: Evet. Sadece sporun içinde olmakla bile çok ∆ey 
ö·reniyorsun. Birincisi, arkada∆ edinmene yard¨mc¨ olu-
yor. Ayr¨ca, okul için burs alman¨n bir yolu olman¨n 
yan¨ s¨ra bir çok farkl¨ insanla bir çok farkl¨ durumda 
ama ayn¨ zamanda ba∆a ç¨kabilmeyi ö·retiyor. Spor 
yapt¨·¨n vakit bir çok ∆ey kolay olmuyor. Bazen tak¨m¨-
n¨n iyi olmad¨·¨ zamanlar oluyor ve senin kazanman¨n, 
ba∆ar¨l¨ olman¨n bir yolunu bulman gerekiyor. Bütün bu 
küçük ∆eyler hayatta da ba∆ar¨l¨ olmak için bir yol bul-
may¨ ö·retiyor. Ben böyle dü∆ünüyorum.

S: Sana zor gelen bir iki ∆eyden söz et, gerçekten 
çabalaman¨ gerektiren ∆eylerden.

C: Siz de bilirsiniz ki, spor yaparken ayn¨ zamanda 
okula gitmek kolay de·il.

S: Sen okul program¨n¨ h¨zland¨rd¨n.

C: Do·ru. Ama kolay olmad¨. Öyle bir noktaya geliyor-
sun ki, “Her an sadece spor yapmaya odaklanamam,” 
diyorsun. Okul ödevlerini de yapman gerekiyor. Bu 
dengeyi kurmak gerçekten zor, çok zor. Ama bilirsiniz, 
antrenmana gitmeniz gerekti·inde gidersiniz. ¿∆inizi 
yapars¨n¨z. Antrenmandan sonra spor dü∆ünmezsiniz. 
Derslerinize odaklan¨rs¨n¨z. Uzun vadede bu sayede çok 
yol al¨yorsunuz.

S: Biraz da birlikte oldu·un insanlardan – oyuncular, 
antrenörler, menajerler – 5-10 ya∆ küçük olmaktan söz 
edelim. Sana gösterilen sayg¨dan söz et.

C: Size bir ∆ey söyleyeyim mi? Geliyorsun, 14 ya∆¨nda-
s¨n, kendini kan¨tlamam¨∆s¨n, ve birden etraf¨n¨ bir med-
ya ordusu sar¨yor. Kesinlikle e·itici bir deneyimdi. Ant-
renmanlarda susup çal¨∆mak, toplar¨ ve su ∆i∆elerini ta∆¨-
mak gibi “acemi çaylak” görevlerimi yapmak ve tak¨m 
için çok çal¨∆mak zorundayd¨m. Zaman ilerledikçe röpor-
tajlarda söylediklerimden ötürü sayg¨ görmeye ba∆lad¨m. 
Tak¨m hakk¨nda konu∆uyor ve yard¨mc¨ olmak için ne 
gerekirse yapaca·¨mdan söz ediyordum. Çocuklar bun-
lar¨ okudular ve, “Vay can¨na! Bu çocuk gerçekten bir 
∆eyler yapmak istiyor! Buraya dalga geçmeye gelmemi∆!” 
dediler. Bir süre sonra seni sevmeye ba∆l¨yorlar ve sana 
çok daha fazla sayg¨ duyuyorlar. Bir de sahaya ç¨k¨p ta 
verimli olunca, tak¨mdakiler sana çok daha fazla sayg¨ 
duyuyorlar.

S: Lise biterken ve önünde bol bol futbol varken, 
hedeflerin ne? 

A: Hiç ∆üphesiz üniversite diplomam¨ almak. Benim 
için önemli ve annem için çok önemli. Bunu onun için 
ve tabii ki kendim için yapmak istiyorum. ≈u anda 16 
ya∆¨mday¨m. Üniversiteye ba∆lamak için 18 ya∆¨na gelin-
ceye kadar bekleyece·im, sonra her ∆eyi nas¨l yapaca·¨-
ma karar verece·im. 

S: Yani sporla yüksek e·itimi nas¨l bir arada götürece-
·ine karar vereceksin.

C: Kesinlikle.

S: Burada Washington D.C.’de tak¨m¨n yerel toplumda 
çok faal. Sen bu çal¨∆malara kat¨l¨yor musun? 

C: Evet. ¿nsanlar ne yapt¨·¨m¨za bak¨yor. Daha ba∆ar¨l¨ 
oldukça topluma daha çok yard¨m etmelisiniz; çünkü en 
ba∆ta toplum olmasa biz burada olmazd¨k.

S: Kendin gibi gençlere – dünyan¨n her taraf¨ndaki 
– bir hedef veya hayal için çal¨∆mak konusunda iletmek 
isteyece·in uygun bir mesaj ne olurdu?

C: Hedefine ula∆mak kolay olmayacak derdim. Dikka-
tini da·¨tacak bir çok ∆ey olacakt¨r. Bir sürü ∆eyle u·ra∆a-
caks¨n. Baz¨ günler “Ben bunu yapamam, bunu ya∆amak 
istemiyorum.” diyeceksin. Ama bir ∆ey söyleyeyim mi? 
Bununla sava∆mak zorundas¨n.Ve etraf¨ndaki en önemli 
insanlar¨ dinlemek zorundas¨n. Onlar sana her zaman 
yard¨mc¨ olacaklar ve senin için var olacaklar. Yeter ki 

vazgeçme. Vazgeçme – ve bir gün oraya varacaks¨n. ■
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Virginia eyaletindeki bir lisedeki mezuniyet haftas¨n¨n görüntüleri,  
Amerika Birle∆ik Devletleri’nin dört bir yan¨ndaki liselerde  

gerçekle∆en aktiviteleri yans¨t¨r. 

 

17 Haziran 2004 tarihinde Virginia eyaletinin Fredericksburg kentindeki James Monroe Lisesinden yüzden fazla 
ö·renci mezun oldu. Bu okul ad¨n¨ Amerika’n¨n koloniler döneminde 1728 tarihinde kurulmu∆ olan Fredericks-

burg kasabas¨nda avukatl¨k yapm¨∆ olan A.B.D. be∆inci Ba∆kan¨ (1817-1825) James Monroe’dan al¨r.
Mezuniyet haftas¨ okuldan ayr¨lmak üzere olanlar için beraberinde kar¨∆¨k hisler ve heyecanlar getirir. Final s¨navla-

r¨n¨n sonuçlar¨ konusunda korku, ders çal¨∆ma bask¨n¨n bitmek üzere olmas¨n¨n getirdi·i sevinç, yak¨n arkada∆lardan 
ayr¨lacak olman¨n verdi·i üzüntü, ve bundan sonra olacaklar için duyulan heyecan – bu üniversitede okumak, teknik 
e·itim, i∆ hayat¨, askerlik hizmeti, veya daha farkl¨ bir i∆ olabilir.

YEN¿ B¿R YA≈AMA GEÇ¿≈ TÖREN¿  

Yukarda, bir koridorda yürürken görünen ö·renciler okul y¨l¨n¨n son  
günlerinde genellikle günlük k¨yafetler giyerler.

 Okulun önünde bulunan turuncu levhada son k¨rk y¨ld¨r okulun spor 
tak¨mlar¨n¨n kazand¨·¨ eyalet ∆ampiyonluklar¨n¨ gösterir. Ancak, 2005  
y¨l¨n¨n en gurur verici olay¨, James Monroe ö·renci tak¨m¨n¨n bütün  
eyaletteki ö·renciler aras¨nda yap¨lan bir bilgi yar¨∆mas¨ olan Virginia  
Scholastic Bowl yar¨∆mas¨n¨ kazanmas¨yd¨.

Sa·daki foto·rafta okul kafeteryas¨nda oturan ö·renciler tipik bir y¨l 
sonu adetini yerine getiriyorlar – birbirlerinin y¨ll¨klar¨na bazen esprili,  
bazen de duygusal notlar yazmak.

Foto·raflar: Barry Fitzgerald
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Hemen üstteki foto·rafta ö·renciler, bir sonraki okul y¨l¨nda seçkin bir okul korosu olan 
Monroe Singers korosunda yer alabilmek için kat¨ld¨klar¨ seçmelerin sonuçlar¨ için heye-
canla idari ofislerin penceresine as¨lm¨∆ listeyi inceliyorlar.

Küçük foto·rafta, 12. s¨n¨f ö·rencisi olan Afgan Ghizal Miri okul kütüphanesinde bir  
bilgisayar¨n ba∆¨nda arkada∆¨yla konu∆uyor. Ghizal Virginia ve A.B.D. hükümeti tarih  
dersinin en iyi ö·rencisi olarak tan¨nm¨∆t¨.

Sa·da, bir ö·renci kitaplar¨n¨ ve ki∆isel e∆yalar¨n¨ alarak dolab¨n¨ bo∆altmaya ba∆l¨yor; 
dolab¨n kapa·¨n¨n içi arkada∆lar¨n¨n ve ailesinin foto·raflar¨ ile süslü. 

Dersler sona ererken, bir dizi tela∆l¨ ve heyecanl¨ aktivite ...
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Üstte, ö·renciler y¨l sonu yetenek gös-
terisi ilan¨ için harfleri boyuyor. Solda ve 
onun alt¨nda, Ryan Addair yönetimindeki 
okul orkestras¨ mezuniyet töreninde çala-
ca·¨ müzikleri prova ediyor.

Altta, Cumartesi sabah¨,mezun olacak 
olan ö·renciler okulun spor sahas¨ olan 
Maury Field alan¨nda ak∆am gerçekle∆e-
cek olan mezuniyet töreni için prova yap-
mak üzere toplan¨yorlar. Antoinne Bowen 
adl¨ ö·renci okul müdürü Daryl Chesley’in 
verdi·i diplomay¨ al¨yormu∆ gibi yap¨yor. 

... okul y¨l¨n¨n son günlerine damgas¨n¨ vuruyor. 
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Dört y¨ll¨k ba∆ar¨ tören ve kutlamalarla sona eriyor. 

Yukarda, izleyiciler mezuniyet töreninin 
ba∆lamas¨n¨ sab¨rs¨zl¨kla beklerken,  
iki arkada∆ stadyum sahas¨na giri∆  
yapmak için s¨raya girmeden önce  

bir espriyi payla∆¨yorlar. 
Altta, müdür Chesley di·er mezunlar,  

arkada∆lar¨ ve ailelerinin önünde duran en 
ba∆ar¨l¨ ö·rencilerin isimlerini okuyor.

Mezunlar s¨n¨f¨ ad¨na veda konu∆mas¨n¨ yapan ve Scholastic Bowl tak¨m kaptan¨ olan Huyen Nguyen 
onlara 1986 y¨l¨nda Vietnam’dan göç eden ailesinin ta∆¨d¨·¨ bavulu gösterirken, James Monroe  
mezunlar¨ onu dinliyor. Bu gecede, bu bavulun içinde Huyen Nguyen’in James Monroe’daki deneyimini 
gözden geçirirken kulland¨·¨ hat¨ralar var. Bunlar süt kutusu ve bir ∆i∆e keççap gibi saçma ∆eylerden 
bir deste anahtar (Unutmay¨n ki, elinizdeki tek ∆ey bizim zevk ald¨·¨m¨z özgürlüklerden yoksun olan 
insanlar¨n hapsedilmi∆ zihinlerini açacak bir anahtard¨r.) ve bir ¿ncil’e kadar uzanan ki∆isel an¨lar¨n  
simgeleri (Ben H¨ristiyan de·ilim ama san¨r¨m ki bu kitap din ayr¨m¨ yapmadan hepimizin içindeki  
erdemleri, de·erleri, ve inanc¨ temsil ediyor.).
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A.B.D. D¨∆i∆leri Bakanl¨·¨ yukar¨da listelenen farkl¨ kurum ve 
örgütlerden al¨nm¨∆ kaynaklar¨n içeri·i ve mevcudiyeti için 
hiçbir sorumluluk ta∆¨mamaktad¨r. Bütün Internet ba·lant¨lar¨ 
Temmuz 2005 tarihinde etkindi.
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INTERNET KAYNAKLARI
Birle∆ik Devletlerde 13-19 ya∆ aras¨ Gençlerin Ya∆amlar¨ ile ilgili  

Seçilmi∆ Internet Siteleri:

IAFS-USA: Intercultural Student Exchange Programs
http://usa.afs.org/

America’s Promise – The Alliance for Youth
http:/www.americaspromise.org/

ASNE: High School Journalism (American Society of 
Newspaper Editors)
http://www.highschooljournalism.org/

D.C. United (Professional Football Team)
http://dcunited.mlsnet.com/MLS/dcu/index.jsp

Education Commission of the States: Homeschooling
http://www.ecs.org/ecsmain.asp?page=/html/issues.asp

Helping Americaís Youth
http://www.whitehouse.gov/firstlady/helping-youth.html

High School Hub: The Online Learning Center for High 
School Students
http://www.highschoolhub.org/hub/hub.cfm

InfoPlease Almanac: Sports
http://www.infoplease.com/sports.html

International Student Exchange and Study Abroad  
Resource Center
http://www.internationalstudent.com/

Job Interview Strategies for Teens Quintessential Careers
http://www.quintcareers.com/teen_job_strategies.html

Merlynís Pen: Fiction, Essays and Poems by America’s 
Teens
http://www.merlynspen.org/contentmgr/showdetails.php/
id/29624/search/true

National Association of Teachers of Singing, Inc.
http://www.nats.org/

National Home Education Network
http://www.nhen.org/

National Teacher of the Year  
Council of Chief State School Officers
http://www.ccsso.org/projects/national_teacher_of_the_year/

Peterson’s Summer Opportunities for Kids & Teenagers
www.petersons.com/summerop/ssector.html

President’s Council on Physical Fitness and Sports
http://www.fitness.gov/

Private Schools Database  
National Center for Education Statistics
http://nces.ed.gov/surveys/pss/privateschoolsearch/

Public Schools Database  
National Center for Education Statistics
http://nces.ed.gov/ccd/schoolsearch/

Students Against Violence Everywhere
http://www.nationalsave.org/

Teenreads.com
http://www.teenreads.com/index.asp
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TeenSpace: Internet Public Library for Teens
http://www.ipl.org/div/teen/
Includes sections on Sports, Entertainment, and Arts; 
Clubs and Organizations; Money and Work;  
and Technology.

U.S. Department of Education  
Especially for Students
http://www.ed.gov/students/landing.jhtml

U.S. Department of Labor  
Youth and Labor: Resources for Young Workers
http://www.dol.gov/dol/topic/youthlabor/StudentWorkers.
htm#doltopics

U.S. Department of State Bureau of Educational and  
Cultural Affairs  
Youth Programs Division
http://exchanges.state.gov/education/citizens/students/

U.S. International Football
http://www.ussoccer.com//

USA Roller Sports: Figure Skating
http://www.usarollersports.org/vnews/display.v/SEC/FIGURE+S-
KATING

Voice of America  
America’s Global College Forum  
Profiles of Foreign Students at U.S. Colleges 
http://www.voanews.com/english/AmericanLife/global_ 
college_forum.cfm

Walt Whitman Archive
http://www.whitmanarchive.org/

What Kids Can Do: Voices and Work from the Next 
Generation
http://www.whatkidscando.org/index.asp

Youth for Understanding USA
http://www.yfu-usa.org/

Youth Service America
http://www.ysa.org/

Youth Radyo
http://www.youthradio.org/index.shtml

A.B.D. D¨∆i∆leri Bakanl¨·¨ Temmuz 2005 tarihinde hepsi etkin 
olan ve yukar¨da listelenen kaynaklar¨n mevcudiyeti ve içeri·i 
ile ilgili hiçbir sorumluluk ta∆¨mamaktad¨r.
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