
34 
 

                                              KIR KABUĞUNU 

                                                                                            Dilek KÜTÜK

 

 

            Amerika maceram. Evet, benim maceram. Baştan uyarı niteliği taşıyan bir cümle ile 

başlamak istedim çünkü her yeni bilgi insanın kendi görüşleri ile işleniyorsa, gezilip görülen 

her yeni yer de insana farklı şeyler hissettirebilir. Amerika benim ilk yurtdışı seyahatim 

değildi ve olmayacakta fakat bende bıraktığı tadı ifade dahi etmeye kelimelerim yetmez. 

Yaşadığım her şey ilkti benim için. İlk çalışma deneyimimdi, ilk uzun süreli seyahatimdi, 

Ricky Martin ile tanışma fırsatı bulduğum ilk müzikalimi bile orada izledim, Jewish’leri orada 

tanıdım ( Jewish dediğim şey aksanlı söylediğinde küfür gibi gelen fakat Yahudi anlamında 

olan İngilizce bir kelime ), filmlerde görüp keşke benimde zenci arkadaşım olsa diyordum 

oldu. Bizdeki ünlü şahsiyetlerin “Miami’de tatildeydim” dediği yere gittim tatil yaptım. 

Amerka’nın dünyaca ünlü Üniversitelerini gördüm. Ünlü müzelerini gezdim, görkemli 

kiliselerine gittim dua ettim, mum diktim. Son model arabalara bindim. Wall Street’e kafa 

tuttum. Elime timsah alıp Safari’ye çıktım daha ne olsun? İşin özü hem kendimi keşfettim 

hem etrafımı, hem öğrendim hem eğlendim. 

           John F. Kennedy Hava Limanı’ndan New York sokaklarına adım attığım ilk anda her 

şey gözüme farklı geldi ki öyleydi de. Amerikan filmlerini de çok seven biri olarak sanki 

herhangi bir filmin bir sahnesinde, kenarında, köşesinde oynuyor gibi hissettim kendimi ki 

bence her gelen benimle bu hissi paylaşmıştır. Binalar, insanlar, hatta köpekleri bile farklı 

geldi. Kültür şoku ne demek imiş anladım. İlk oturduğum mekân da, evden getirmiş olduğum 

ev yapımı sandviç yanında Amerikan kahvesi siparişi ile Starbucks idi ki bu da farklılıklara 

bir anda ayak uyduramadığımın komik bir göstergesidir herhalde. 

          Sokakta kendi ülkende görmediğin ya da kabul etmediğin çeşitliliği görüyorsun. 

Siyahîsi, beyazı, çekik gözlüsü, esmeri, sarışını, şişkosu, tıfılı her türlü insanı görmek 

mümkündür. Kendini Amerikalı diye tanımlayan bu kadar farklılığı bir arada görünce ‘Bir 

ben Amerikalı değilim’ diyorsun. New York’ta Ellis Adası’ndaki ‘Amerikalı nedir?’ Tanımını 

okuduğunuzda ‘Kendini Amerikalı Hisseden herkes Amerikalıdır’ der. Bu kadar da cömert bir 

memleket bu konuda, yeter ki gel ekonomiye bir katkın olsun. Açıkçası bu kadar farklılık 

içinde tek bir İngilizce’ den söz etmek yanlış olur. O kadar farklı aksanda İngilizce konuşan 
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insanlar ile tanışıyorsun ki, bir zaman sonra artık her aksanı kolayca anlayıp, çevirebiliyorsun. 

Bu da benim en sevdiğim kazanımlarımdan biri oldu. 

          İnsanlardan sonra binalar dikkatini çeker New York City’ de. Çok eski, tarihi 

görünürler ama öyle değillerdir. Özel mimaridir. Bizdeki 1000 yıllık eserlerden eser yoktur, 

çünkü o kadar ‘tarihi’ yoktur. “Don’t forget the Memorial”
1
dır tarihi. Amerika’ nın 

Doğusunun kalbi New York’ta o koca, görkemli binaların, nefesini kesen o cıvıl cıvıl, ışıklı 

sokaklarında atar. Biraz güneye ya da kuzeye gittiğinde New York’u görmezsin. Doğu 

tarafının büyük bir kısmını gezen biri olarak söylemeliyim ki New York City başka.  

          Diğer bir yandan yön sorduğumuz her ciddi ve tavizsiz polisin Ipone kullanması ( ciddi 

ve tavizsiz diyorum çünkü polis kavramının ayrı bir karizması var orada, “arrogant
2
” 

kelimesinin polislere has bir kelime olduğunu dahi düşünüyorum ), siparişlerin bu tarz 

makinelerle alınması, büyük marketlerde ‘pay yourself’ sisteminin olması, electronic book 

kullanımı, Ipad, ucuz akıllı telefonlar, ucuz son model arabalar vs…  Anladım ki Amerika’da 

Teknoloji,  tüketim ve arzın kardeşçe birlikteliği. 

          Alışveriş “Market”ine bile girdiğinizde teknolojinin yanı sıra o kadar canlı renk bir 

arada ki ‘acaba ne alsam?’ sorusunu bir kenara bırakıp marketi saatlerce keşfetmeye çalışmak 

hoşunuza gidiyor. Meyvelerin bile doğranıp satıldığını, salatanın bile hazırlanıp, pirincin 

haşlanıp paketlendiğini, bizim saatlerce mutfakta uğraştığımız yemeklerin hazır bir şekilde 3-

5 dakikalık fırın ısısı ile yemeğe hazır olduğunu, tatlısından tuzlusuna aklınıza gelebilecek her 

şeyi bulabildiğiniz bir yer hayal edin. Yani bizdeki BİM, OUTLET, TEKNOSA karışımı bir 

mekân.  O kadar düzenli ve sistemli bir memleket ki klasik Türk tabiri olan; “adamlar yapmış 

be!” demekten kendini alı koyamıyorsun.  

          Bu kadar şatafattan sonra metro sistemindeki eskilik ve pislikten ya da otobüslerin 

soğuk ve konforsuz olduğundan bahsetmek istemiyorum. Soğuk demişken dipnot; 

Amerikalılar hiç üşümeyen bir ırk, her girdiğiniz market, alışveriş merkezi, mağaza, cafe, 

otobüs vs. istisnasız çatısı olan her yerde klimanın sonuna kadar açıldığınızı ilikleriniz 

hissediyor. Size gezip gördüğüm eyaletleri, izlenimlerimi anlatmak isterdim ama hem sayfa 

sınırım var hem de size az biraz tavsiye vermem şart! Malum bazı şeyler yanlış biliniyor. 

                                                             
1 Bu cümleyi eyaletler arası hava alanlarında dahi görmeniz mümkün. Anlamı ‘11.09.2001 ‘ i unutma’ dır. 
2 Türkçe anlamı; kibirli, kendini beğenmiş, burnu havada demek. 
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          Şunu söylemeliyim ki ‘iyi ki gitmişim’ diyorum her zaman. Hangi arkadaşım sorsa 

mutlaka git diyorum. Work and Travel ile de olur, dil kursu ile de, fark etmez. Fakat gerçekçi 

olalım ki orada en uzun kalmanın en ucuz yolu Work and Travel’dır.  Bana göre ülke dışına 

çıkmak, kabuğunu kırmak gibi bir şey. Yeni insanlar ve yeni bir yer, yeni düşünceler yeni 

ufuklar demek. Sağlam düşünüp gerçekçi kararlar vermek, tek başına ayakta durmak yani 

başının çaresine bakabilmek demek. Korkularından uzaklaştıkça yürümeyi öğrenmek, arkanı 

sadece kendine yaslamak demek. Kısacası büyümek! Giderken tek endişem “Nasıl olacak 

acaba” düşüncesi idi. Şimdi ise “Veni, Vidi, Vici” deyip özlüyorum ve korkulacak ya da 

endişe duyulacak hiçbir şeyin olmadığını söylemek istiyorum. 

          Kişisel gelişimin yanı sıra, Work and Travel programı ile giden arkadaşların büyük bir 

çoğunluğu dil öğrenimi için gitmekte sonrasında para kazanımı, gezmek, eğlenmek vs. 

gelmekte. Şu konuda açık ve net söyleyebilirim ki İngilizceye dair hiçbir şey bilmiyorsanız 

gitmenizin bir anlamı yok çok zorluk çekersiniz hatta Amerika size çekilmez olur. Belli bir 

müddet yaşayacağın, çalışacağın, gezeceğin arkadaşlarını anlamıyorsun. Tek kelime ile 

Felaket. Dil bilmeyen bir insana kimse orada çip takıp konuşturtmuyor. Klasiktir; ‘orta seviye 

bil yeter’ derler. Evet ama yetmez. Ben çok Türk gördüm daha konuşmaya cesareti olmayan, 

ne anlamı kalır o zaman senin seviyenin? 

          Dil seviyesinin ve cesaretinin yanı sıra sıcakkanlı ve girişken olmakta önemli. Her 

insanın iyisi kötüsü vardır elbet ama gerçekten tanıştığım her Amerikalı’ nın benim için ayrı 

bir değeri var. Hepsi rahat, eğlenceli ve yardımcı olan insanlar. Hala iletişimimi koparmadım 

ve koparmayı da düşünmüyorum. Somurtmak, ayak uyduramamak, her gördüğünü ayıplamak 

vs. gibi davranışlara gerek yok, kır kabuğunu arkadaş, Amerika’dasın yahu! 

 

 


