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TAKDİM 
 

Kendi kültürel ortamından ayrılıp yeni bir kültür havzasına gelen topluluklarda 

gözlemlenen ikinci nesil değişimleri, kültür mübadeleleri, kültürel kimlik dönüşümü, azınlık 

psikolojisi, dinin kültüre bakan yönlerinin yenilenmesi… önemle üzerinde durulması gereken 

hususlardır. Bu noktada, aslen farklı bir kültür ortamında neş’et eden, şu an Amerika Birleşik 

Devletleri’nde ve dünyanın farklı coğrafyalarında mevcudiyet gösteren ve kültürel dönüşüm 

hususlarında birçok done sunan sosyal hareketlerden biri de Hizmet toplumudur. 

Hizmet toplumunun Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan ikinci neslinin kültürel 

kimlikleri, tercihleri, ebeveynlerine bakışları, anavatanlarına karşı tutumları, ana dillerini 

kullanma düzeyleri, kendi toplumları ile içinde yaşadıkları toplumu kıyaslama noktaları, 

kendi kültürlerinden ayrıldıkları hususlar, dini kimlikleri, başka kültürlere bakışları, kültürel 

kurumlarına ve faaliyetlerine yönelik tutumları gibi hususlar genel manada kültürel 

kimlikteki değişiklikleri gözlemleyebilmemize olanak sağlamaktadır. 

Elinizdeki çalışma 13 eyaletten 11-25 yaş arası 77 genç üzerinde yapılan ve yukarıdaki 

hususlarda data toplamayı hedefleyen bir anket çalışmasının sonuçlarını içermektedir. 

Sonuçlara göre ihtiyaç duyulan çalışma alanları ve soruları da son bölüme eklenmiştir. 

Çalışmanın kültürel değişimi ve genç neslin beklentilerini daha derin anlamaya çalışan, yeni 

metot ve alışkanlıklar geliştirmek isteyen ve bu hususta dataya ihtiyaç duyan anne babalara, 

eğitim kurumlarına, eğitmenlere ve dini organizasyonlara katkı sağlamasını ümit ediyoruz.  

Bu vesileyle, başta Keystone Youth Center olmak üzere, anketin oluşmasında 

desteklerini esirgemeyen ve iletişim ağlarını açan kurum ve fertlere teşekkürlerimizi 

sunuyoruz. 

Yasir Bilgin 
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GENEL DEĞERLENDİRMELER 
▪ Anket katılımcılarının çoğunda kültür merkezlerinin1 içinde yaşadıkları toplumdan 

kopuk olduğu kanaati mevcut. Kültür merkezindeki programlara ve aktivitelere devam 
etmek zamanla düalist bir yaşam hissi verebilir. İlerleyen dönemlerde baskın kültürün 
yoğunluğuyla önce sarsılmalar sonra kopuşlar yaşanabilir. 

▪ Anket katılımcıları arasında gittikleri özel okulların toplumla entegrasyona mâni olduğu 
şeklinde bir düşünce mevcut. Bu yüzden devlet okullarına da şans verilmesini istiyorlar, 
ancak buna kendi değerlerinden ve kültürlerinden kopma endişesi eşlik etmiyor. 

▪ Katılımcılar için “din”, “ırk” ve “kültür” kavramları iç içe geçmiş durumda. Ailelerde 
Türklük ile dinin bu derece özdeşleştirilmesi diğer insanlarla ve Müslümanlarla 
aralarında suni perdeler oluşmasına sebep olabilir. 

▪ Kendisini Müslüman olarak tanımlayan katılımcı az. Bunun sebebi dinden uzak 
oluşlarından ötürü değil ailelerin İslam ile Türklüğü aynı şey olarak görüp öyle 
aktarmalarından kaynaklanıyor olabilir. 

▪ Türkçe ve İngilizce dışında öğrenilen diller arasında İspanyolca açık ara önde. Bu ve 
benzeri ilgiler devam ettirilebilirse ileride farklı diyalog imkanları oluşabilir. Başka bir dil 
çalışmayanların ve anlamayanların sayısı ise endişe verici sayıda çok. 

▪ Katılımcılar arasında bayağı neşriyata ilgi yaygın. Alternatif kitap ve film projeleri veya 
ilgi duyulan neşriyattan hakikat daneleri cımbızlama çalışmaları yapılabilir. 

▪ Türkiye’nin favori tatil yeri oluşu fikri zamanla farklı alternatiflerle tadil edilmezse takıntı 
haline gelebilir. Öte yandan, Türkiye ile ilgili haber takip etme oranının az oluşu bu tür 
bir endişeyi kısmen izale ediyor. 

▪ Amerika’da yetişen neslin demokrasi ve istişare kültürü adına sahip olduğu hassasiyetler 
otoriter bir rejimin evlatları olan ailelerinkinden daha üstün olabilir. Aileler bu konularda 
“Ne verebiliriz?”in yanında “Ne öğrenebiliriz?” diye sorsalar sezadır. 

▪ Hayal edilen meslekler arasında sosyal bilimlere ait disiplinler endişe verici derecede az. 
Hizmet Hareketi’nin ve temsil etmeye çalıştığı değerlerin ülke ve dünya muvazenesinde 
bir denge unsuru olarak arz-ı endam etmesi isteniyorsa sosyal bilimlere teşvik artırılabilir. 

▪ Kültür merkezleri daha çok arkadaş ortamı oluşturması ve aidiyet duyguları inşa etmesi 
yönleriyle akılda kalmış. Kültür merkezleri sadece bu yönleriyle ön plana çıkmaya devam 
ederlerse bu merkezlerin kapalı sistemler halinde zamanla çözülmeleri ve sonlarına 
yaklaşmaları hızlanacaktır. Temsil keyfiyeti, devamlılık ve entegrasyon adına herkese 
yönelik, kaliteli, akılda kalıcı içeriğin artırılması gerekebilir. 

▪ Katılımcıların bazıları Hizmet’e işaret ederken “ideoloji” kelimesini kullanıyorlar. Bunun 
zikredildiğinden daha yaygın bir anlayış olduğu düşünülürse, evrenseli mahallileştiren, 
manipülasyona ve kimlik politikalarına açık bir güruh yetişiyor olabilir. 

▪ Bazı katılımcılar tarafından cinsiyet ayrımcılığı gibi içinde bulundukları kültürde çok 
yaygın olan konseptler çoktan içselleştirilmiş ve bir mihenk taşı haline gelmiş. Bu 
kavramların tam olarak ne anlama geldiğinin, neleri kapsadığının, ne talep ettiğinin iyi 
anlaşılması ve müsemmalarının hak ölçüleriyle doldurulması gerekebilir. 

▪ Uzun cevaplarda görüldüğü üzere kızların derin ve hassas dünyaları mevcut, ayrıca 
söylemek istedikleri şeyler erkeklere nispeten daha çok. Bunun aksine, topluluğun karar 
verme süreçlerinde büyük bir çoğunluğu seslerinin duyulmadığını düşünüyor. Bilgi ve 
karar üretme mekanizmaları bu tenakuzun önüne geçecek şekilde dizayn edilebilir. 

                                                           
1 Kültür merkezi: Hizmet toplumunun kültürel kimliğini muhafaza, temsil, aktarma ve toplumsal beraberliği 
sağlama maksatları ile oluşturdukları merkezler. 
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Demografi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eyalet

Illinois 30 

Ohio 13 

North Carolina 11 

Virginia 5 

Georgia 3 

New Jersey 3 

Pennsylvania 3 

Wisconsin 3 

Texas 2 

Arkansas 1 

Massachusetts 1 

New York 1 

Rhode Island 1 
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Kültürel ve Dinî Kimlik 

Kültürel kimliğinizi nasıl 

tanımlarsınız?      

Türk-Amerikalı 33 

Türk 22 

Amerikalı-Türk 10 

Müslüman 3 

Amerikalı 1 

Beyaz 1 

Müslüman Amerikalı 1 

Müslüman Amerikalı-Türk 1 

Müslüman Türk-Amerikalı 1 

Somalili 1 

Türk-Amerikalı Müslüman 1 

Türkmen 1 

İnsan 1 

Geçen sene okulunuzda İslam veya 

Müslüman kültürü hakkında kaç 

aktiviteye katıldınız / organize ettiniz 

/ başlattınız? 

Hiç 27 

1 14 

2 6 

3 5 

4 3 

5 2 

5’ten fazla 20 

 

 

 

 

 

 

 

Anavatan Algısı ve Bağlantısı 

Ortalama olarak, Türkiye ile ilgili 

haberleri günde kaç kez kontrol 

ediyorsunuz?   

Hiç 41 

1 25 

2 3 

3 2 

4 1 

5 1 

5’ten fazla 4 

 

 

 

En sevdiğiniz tatil yeri neresi? 

Türkiye 37 

New York 5 

California 4 

Avrupa 3 

Almanya 3 

Miami 2 

Asya 1 

Avustralya 1 

Florida 1 

Güney Afrika 1 

Güney Padre Adası 1 

Londra 1 

Hawaii 1 
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Anadil ve Diğer Diller 
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Türkçe ve İngilizce’den başka hangi dilleri çalışıyorsunuz veya anlıyorsunuz?   

İspanyolca 29 

Arapça 9 

Fransızca 7 

Almanca 6 

Korece 3 

Amerikan İşaret Dili 1 

Arnavutça 1 

Azerice 1 

Boşnakça 1 

Endonezce 1 

Japonca 1 

Norveççe 1 

Rusça 1 

Somalice 1 

Başka bir dil çalışmıyorum veya anlamıyorum. 24 

 

Okuma ve İzleme Eğilimleri 

En sevdiğiniz kitap hangisi?    

 

11-13 yaş 

Erkek 

▪ Jason Steed Serisi 

▪ Grimm Masalları Serisi 

▪ Efendimiz 

▪ Harry Potter Serisi 

 

Kız 

▪ İçimdeki Müzik 

▪ Sakız Sardunya 

▪ Yıldız Savaşları Serisi 

▪ Sting 

▪ Seçilmiş Kişi 

 

 

 

 

 

 

 

14-18 yaş 

Erkek 

▪ Hizmetkar Kim? 

▪ Huzur Sokağı 

▪ 1984 

▪ Monte Cristo Kontu 

▪ Twisted 

▪ Hizmetkar 

▪ Gazap Üzümleri 

▪ Özgürlük Yazarları 

▪ The Rule of Thoughts 

▪ Geçiş 

▪ Kur’ân 

▪ Fatih’in Destanı (And I 
Darken) 

▪ Simyacı 

▪ Suç ve Ceza 

▪ Percy Jackson ve 
Olimposlular Serisi 

 
 
 
 
 

 
 

Kız 
▪ 1984 (2) 
▪ Harry Potter Serisi (2) 
▪ Fısıltı Serisi 

▪ Uyumsuz 

▪ Suç ve Ceza 

▪ Mara Dyer Üçlemesi 

▪ Mucize 

▪ Bin Muhteşem Güneş 

▪ İki Şehrin Hikayesi 

▪ Macbeth 

▪ Çukurlar 

▪ Kızıl Kraliçe 

▪ Percy Jackson ve 
Olimposlular Serisi 

▪ Kitap Hırsızı 

▪ Labirent Serisi 
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19-22 yaş 

Erkek 

▪ İki Şehrin Hikayesi (2) 

▪ Hacı Ata 

▪ 1984 

▪ Suç ve Ceza 

▪ Fareler ve İnsanlar 

▪ Çölde Çiçek Yetiştirmek 

▪ Safahat 

▪ Budala 

▪ Miras 

 

Kız 

▪ Neşeli Kitap 

▪ Attolia Kralı 

▪ Sessiz: Konuşmadan 
Duramayan Bir Dünyada 
İçe Dönüklerin Gücü 

▪ Uçurtma Avcısı 

▪ Camdan Kale 

▪ Hoca Anne 

 

 

23-25 yaş 

Erkek 

▪ Kur’ân 

▪ Sonsuz Nur 
 

Kız 

▪ Sefiller 
 
 
 

En sevdiğiniz film hangisi?      

11-13 yaş 

Erkek 

▪ Kapadokya 

▪ Örümcek Adam 

▪ 96 Saat 

▪ Merkezi İstihbarat 
 

Kız 

▪ Harry Potter Serisi 

▪ Marvel 

▪ O 

▪ Lilo ve Stich 

▪ Bayan Peregrine’nin 
Tuhaf Çocukları 

 

14-18 yaş 

      Erkek 

▪ Yıldızlararası (3) 

▪ Örümcek Adam (3) 

▪ V for Vandetta 

▪ Karayip Korsanları: 
Salazar’ın İntikamı 

▪ Hızlı ve Öfkeli 

▪ Titanik 

▪ Ekip 1 

▪ Adalet Peşinde 

▪ Harry Potter Serisi 

▪ Aranıyor 

▪ Başlangıç 

▪ Indiana Jones 
 

Kız 

▪ Harry Potter Serisi (4) 

▪ Dangal (2) 

▪ Hızlı ve Öfkeli (2) 

▪ Delibal 

▪ Aslan Kral 

▪ Marslı 

▪ Söz 

▪ Jumanji 

▪ Kara Liste 

▪ Görevimiz Tehlike 

▪ Umudunu Kaybetme 

▪ Doktor Strange 

▪ Sevimli Canavarlar 

▪ Birleşen Gönüller 

 

19-22 yaş 

Erkek 

▪ Başlangıç (2) 

▪ Yıldızlararası 

▪ Yıldız Savaşları Serisi 

▪ Wolverine Serisi 

▪ Sosyal Ağ 
▪ Umudumuz Şaban 

▪ Creed: Efsanenin 
Doğuşu 

▪ Batman: Kara Şövalye 

▪ Yarının Sınırında 

▪ Johnny English’in 
Dönüşü 2 

 
Kız 

▪ Buz Devri 

▪ Monty Python ve 
Kutsal Kâse 

▪ Marslı 

▪ Tam Gaz 

▪ Ateş Böceklerinin 
Mezarı 

▪ Alice Harikalar 
Diyarında 

▪ Umudunu Kaybetme  

 

23-25 yaş 

Erkek 

▪ Başlangıç 

▪ Prestij 
 

Kız 

▪ Yüzüklerin Efendisi 
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Meslek ve Aktivite Tercihleri 

Hayalini kurduğunuz iş hangisi?  

        
  Erkek          Kız 

 

11-13 yaş 

Erkek 

▪ Doktor 

▪ Basketbol oyuncusu 

▪ Bilgisayar mühendisi 

▪ Avukat 
 

Kız 

▪ Öğretmen 

▪ Beyin cerrahı 

▪ Futbolcu 

▪ Müzisyen 

▪ Direktör 

▪ Avukat 

 

14-18 yaş 

Erkek 

▪ Bilgisayar mühendisi (4) 

▪ Mühendis (2) 

▪ Psikiyatrist (2) 

▪ Bilgisayar programcısı 

▪ Savunma sistemleri 
mühendisi 

▪ Siber güvenlik uzmanı 

▪ İnsan hakları savunucusu 

▪ Pilot 

▪ Aile doktoru 

▪ Doktor 

▪ Girişimci 

▪ Müzisyen 

▪ CEO 

▪ Arkeolog 
 

Kız 

▪ Avukat (2) 

▪ Mimar (2) 

▪ Biyomedikal mühendisi 
(2) 

▪ Astrofizikçi 

▪ Uzay mühendisi 

▪ Holding başkanı 

▪ Hemşire 

▪ Bebek doktoru  

▪ Doktor 

▪ Çocuk psikoloğu 

▪ Psikolog 

▪ Mühendis 

▪ Astronot 

▪ Bilgisayar programcısı 

▪ Bilgisayar mühendisi  

 

19-22 yaş 

Erkek 

▪ Mühendis (3) 

▪ Yönetmen (2) 

▪ Bilgisayar programcısı 

▪ Dizayn mühendisi 

▪ Pediatrist 

▪ CEO 

▪ Bilim insanı 

▪ Dini lider 

▪ Hükümet yetkilisi 

▪ Hukukçu 
 

Kız 

▪ Matematik öğretmeni 

▪ Göz doktoru 

▪ Pediatrist 

▪ Biyomedikal 
mühendisi 

▪ Mimar 

▪ Akademisyen 

▪ Klinik Psikolog 

▪ Psikolog 

▪ Terapist 

▪ Öğretmen 

▪ Şahsi iş kuruluşu 

 

23-25 yaş 

Erkek 

▪ Endüstri mühendisi 

▪ Danışman 

▪ Doktor 
 

Kız 

▪ Doktor 
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En çok hoşlandığınız beş aktiviteyi işaretleyiniz. 

 Erkek Kız Toplam 

Arkadaşlarımla yemek yemek ve kahve içmek 31 26 57 

Geziler 22 23 45 

Spor faaliyetleri 34 11 45 

Gece arkadaşlarda yatıya kalma 14 19 33 

Müzik faaliyetleri 15 17 32 

Film saati 21 11 32 

Sosyal medya 11 15 26 

Programlarda gönüllü olma 7 16 23 

Masa oyunları 16 6 22 

Çadır kampı 10 11 21 

Piknik 12 6 18 

Yemek yapma 5 12 17 

Yarışmalar 7 9 16 

Sohbet ve kitap okuma 10 5 15 

Bowling 10 4 14 

Okuma kampları 8 4 12 

Sanat faaliyetleri 0 11 11 

Kur’ân çalışma 3 7 10 

Çöpçü avı oyunu 2 0 2 

Türkçe öğrenme 1 1 2 

          Diğer: Başka bir eyalete gezi  

 

Ebeveyn Algısı 

Farklı bir kültür ortamında çocuğunuzu büyütmek durumunda kalsaydınız, 

ailenize kıyasla, farklı neler yapardınız? 

Erkek 

▪ Onlara sadece iyi bir Müslüman olmayı değil iyi bir insan olmayı da öğretirdim. 

▪ Çoktan etrafımızdakilerden daha farklı bir kültürün içinde olduğumuzu hissediyorum. 

Kimliğimin iyi bir temsilcisi olurdum ve çocuklarımın sahip olmak istedikleri kimliği 

seçmelerine izin verirdim. 

▪ Onları çok sıkmazdım. 

▪ Özgür bırakırdım. 

▪ Okul dışı aktivitelere zaman harcamalarını sağlardım. 

▪ İçinde daha uzun yaşadıkları ülkenin kültürüne adapte olmalarını sağlardım. 

▪ Arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirmesine izin verirdim. Sonra ona bir şeyleri kendim 

öğretirdim. 

▪ Onları birkaç defa Afrika’ya götürürdüm. 

▪ Biraz daha iyimser olmalarını öğretirdim. 

▪ Daha açık fikirli olurdum. 

▪ Çocuklarıma daha fazla imtiyaz verirdim. 
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▪ Diğer kültür hakkında daha açık fikirli olmalarını sağlardım. 

▪ Ortamın şartlarına, o zamanın güncel olaylarına ve akışına dikkat ederdim. 

▪ Doğruları çocuğuma öğretirdim ve kendisi karar verirdi. 

▪ Biraz zaman harcar ve ailenin yeni evi olacak yerin kültürü hakkında bilgi sahibi olurdum. 

Yeni kültüre sağlıklı entegrasyon teknikleri öğrenirdim. 

▪ “Standartların” dışındaki aktivitelere daha açık olurdum. 

▪ Onları daha açık fikirli yetiştirirdim. 

▪ İçinde yaşadıkları kültürü öğrenmelerine izin verirdim. 

▪ Çocuklarıma iki kültürü de öğretirdim. 

▪ Çocuklarıma daha fazla özgürlük ve para verirdim. 

▪ Daha rahat olurdum. 

▪ Kendi kültürlerine zorlamaktansa daha özgür olmalarına izin verirdim. 

▪ Geldiğim kültürden ziyade çocuklarımla birlikte yaşadığım yeni kültürü daha çok 

benimsemeye ve yaşamaya çalışırdım. 

▪ Çocukların orijinal kültürlerini unutmalarına müsaade etmezdim. 

▪ Nerden geldiklerini unutmamalarını sağlardım. 

▪ Çok daha az tutucu olurdum. 

▪ Onları toplumla daha fazla entegre olmalarını sağlayacak aktivitelere teşvik ederdim. 

▪ Çocuğumu devlet okuluna gönderirdim. Ona ve arkadaşlarına güvenirdim. 

▪ Çocuklarımı anne ve babamın beni yetiştirdiği gibi yetiştirirdim. 

▪ Aynı şeyleri yapardım. 

▪ Hiçbir şey. Beni farklı bir kültürde yetiştirmediler. 

▪ Hiçbir şey. Anne ve babam bunu mükemmel yapıyorlar. 

▪ Hiçbir şeyi farklı yapmazdım. (5) 

Kız 

▪ Çocuklarımı dini aktivitelere zorlamazdım. Benim ailem böyle yapmadı ama birçok ailenin 

bunu yaptığına şahit oldum ve yanlış olduğunu düşünüyorum. Çocuklar kendi iradeleriyle 

hareket etmeliler. 

▪ Çocuklarımın (farklı kaynaklar okumalarını sağlayarak veya onları okula göndererek) dili ve 

tarihi daha derin öğrenmelerini isterdim. Ayrıca İslam tarihini (bütün peygamberlerin 

hayatını) öğrenmelerini isterdim. 

▪ Birçok farklı aktiviteye kaydolmalarını sağlardım. 

▪ Evde Türkçe konuştuklarından emin olurdum. 

▪ Kimliklerini kaybetmeden Amerikalı standartlarında yaşamaları için entegrasyonu öğretirdim 

(Ailem bunu yapmadığı için demiyorum). 

▪ Daha katı olurdum ancak yine de anne ve babamın vurguladığı ahlaki değerler üzerinde 

dururdum. 

▪ Onları sadece özel okullara değil hem özel hem de devlet okullarına gönderirdim. 

▪ Açıkçası ailemin beni Amerika’da yetiştirme tarzlarını seviyorum. Türklerin inançlarına ve 

kültürlerine sahip olmayan insanların olduğu bir ülkede yaşamanın kolay olmadığının 

farkındalar. Her şeyi sınırlandırmıyor ve bana ne yapıp yapmayacağı hemen söylemiyorlar. 

Hatalarımdan öğrenmeme müsaade ediyorlar. Bu yüzden onlardan ilham alıyorum. 

▪ Kendi kültürümde devam ederdim. 

▪ Daha çok önemserdim. 

▪ Mutlaka kendi kültürümüzü ve aynı zamanda yaşadığımız yerin kültürünü öğretirdim. Ama 

kendisinin Türkmen olduğunu ve bir Amerikalı olmadığını öğretirdim. 

▪ Ağabeylere ve ablalara daha fazla program yapmaları için yardım ederdim. 

▪ Çocuğumla daha yakından ilgilenirdim. 

▪ Her yaz Türkiye’ye götürürdüm. 
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▪ Bir çocuğun büyüyüp ilerde farklı dinden, kültürden veya farklı herhangi bir ortamda 

büyümüş olan insanları gerçek manada sevip saygı duyması için bence küçükken farklı 

insanlar hakkında “biz vs. onlar” cümleleri kurmaktan sakınmalı. Aileler koruma amaçlı veya 

çocuklarının ilgisi artmasın diye “onlar şöyle ama biz böyleyiz” vb. cümleler kurduklarında o 

çocukla ilerde ilgileneceği, hizmet edeceği insanlar arasında bir bariyer koymuş oluyorlar. Bu 

topluluğun pozitif yanlarını öne çıkararak güzel yanlarından bahsetmek gerekiyor. Dinlerine 

karşı sadece “yanlış, değiştirilmiş, çok saçma” değil de belki bundan bahsedip, “onlarda aynı 

bizim gibi Allah’ın sevgisi... ya da onlarda bak senin gibi dua...” vs. gibi başlayan cümleler 

kurulabilir. Korumak adına söylüyoruz bu sözleri ama sonra da o çocuktan kötülediğimiz veya 

aşırı farklı olarak gösterdiğimiz topluluğun bir parçası olmasını bekliyoruz. Bariyeri aşmayı, 

kendi kimliğini koruyarak toplumun içinde olmayı bilmiyoruz. Bunun büyüdüğümüzde değil 

de küçükken üstünde durulsa... Büyüyünce çocuk zaten kendi hayatıyla o insanların hayatının 

nasıl farklı olduğunu kendi deneyimleriyle öğrenecek ve neyin yanlış, neyin doğru, neyin 

mantıklı olduğu sonucuna kendi varacak. Bu ailemden ziyade genel olarak hep şahit olduğum 

bir şey ve aklıma ilk gelen yorumdu. Kendi ailem her zaman fikirlerini sunup kendi 

düşünceme ve seçimlerime saygı duymuştur. Böyle olunca ailenin vermek istediği ahlak olsun, 

dini bilgi/prensip olsun, bakış açısı olsun farklı şeyleri inatla ters tepmiyorsun ve dediklerine 

daha çok önem verip kabul ediyorsun. 

▪ Ben Türkiye’de büyüdüm. Buradaki aileleri gözlemledim. Tecrübelerime dayanarak 

söyleyebilirim ki iki kültür arasındaki denge çok önemli. Şayet çocuklarım olursa onlara daha 

fazla sorumluluk verirdim ve bir noktaya kadar kendi kararlarını almalarını sağlamaya 

çalışırdım. Ayrıca Amerika çok çoğulcu bir ülke olduğu için her şey hakkında biraz fikir 

edinmelerini isterim. 

▪ Çocuklarımı daha fazla arkadaş edinmeleri ve kültürü daha fazla öğrenmeleri için daha fazla 

yere yollardım. 

▪ Bir aile yeni bir ülkeye taşındığında, ebeveynlerin tercih ettiği genellikle üç yol vardır: asimile 

olma, iki kültürü iç içe geçirme ya da yeni kültürün kendi çocuklarında kimlik haline gelmesini 

engellemek için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışma. Kendi çocuklarımı yeni bir 

kültürde yetiştirseydim, çocuğumun sadece kendi türümdekilerle etkileşim kuracağı bir kültür 

balonunda kalmazdım; bu, yeni bir yere taşıma amacımıza muhalif olur (ailemin yaklaşımı 

böyle). Onların tecrübelerinin olumlu olduğundan emin olarak yeni kültüre asimile olmalarına 

izin verirdim. Ancak, geçiş dönemlerinde, onların orijinal kimliklerini kaybetmelerini istemem. 

Sonuç olarak, iki kültürü birbirleriyle iç içe yaşamalarını isterdim. Sonuçta, kültürlere sahip 

olma / bırakma tamamen kendi kararlarıdır. 

▪ En başta Müslüman temellerini inşa ederdim ve bunun diğer her şeyden önce geleceğinden 

emin olurdum. Bu temel tesis edildikten sonra, en rahat hissettikleri kültür hangisiyse 

kendilerini onda zenginleştirebilirler. Müslüman arka planları sağlam kaldığı ve diğer 

kültürlerin standartlarından etkilenmediği sürece, çocuğumun seçtiği kültürü etkileyecek sert 

yargılara izin vermezdim. 

▪ Ben kendim topluma daha çok katılmaya ve sistemi iyi bilmeye çalışırdım. 

▪ İki kültür bir arada yetiştirirdim. Birini ötekine tercih edip dikte etmezdim. 

▪ Onlara her şeyi açıklardım ve onları iki kültürümüzle de alakalı programlara gönderirdim. 

▪ Onlara yeni kültürde asimile olmaları için daha fazla şans verirdim. 

▪ Ailemin Amerikan kültürü karşısındaki tavırlarıyla bir problemim yok. Eğer bir ebeveyn 

olsaydım oğlumun/kızımın kendi kültürümüzü çok iyi bildiği takdirde diğer kültürlere 

adapte olmasına izin verirdim. Böylelikle o aradaki farkı görebilirdi. Onları sadece kendi 

kültürümüzle ilgilenmeye zorlamazdım. Çocuklarımın kendilerini başkalarından izole 

etmesini istemiyorum. 

▪ Çocuklarımı anne ve babamdan farklı yetiştirecek olsaydım onları anlamaya zaman ayırırdım, 

yapmak istedikleri tercihler hakkında onlarla konuşurdum ve sahip olmak istedikleri kariyer 

ile bağ kurmalarını sağlardım. 



 

 

12 

 

▪ Çocuğumun içinde büyüyeceği kültürü anlamaya daha fazla çaba gösterirdim. Birçok Türk 

ebeveynin kendi konfor bölgelerinden çıkmayı ve (burada) Amerikan kültürünü öğrenmeyi 

reddettiğini gözlemledim. Bu birçok ailenin çocuklarını “kaybetmelerinin” sebebidir, çünkü 

neye karşı “mücadele” ettiklerini bilmiyorlar. 

▪ İnsanlık öğretirdim. 

▪ Kendimi onların yerine koyar ve onları daha fazla anlamaya çalışırdım. 

▪ Herhangi bir şeyi değiştirmezdim sadece Amerikan kültürünü daha fazla kabullenirdim. 

▪ Hiçbir şey. Anne ve babamı takip ederdim, onlar bir zorluk çıkarmadan iki kültürü de aynı 

anda öğrenmeme müsaade ettiler. 

▪ Hiçbir şey. Ebeveynlerim beni yapabilecekleri en iyi şekilde yetiştirdiler. 

▪ Hiçbir şeyi farklı yapmazdım. 

▪ Ailemin yaptıklarının aynısını yapardım. 

▪ Bizi yetiştirme tarzlarını gerçekten seviyorum. O yüzden farklı bir şey yapmazdım.2 

 

Kültürel Toplum ve Kurum Algısı 

Kendi toplumunuzda katılmayı en çok sevdiğiniz aktivite hangisi?  

Erkek 

Basketbol maçları (4) 

Futbol maçları (4) 

Festivaller (3) 

Sohbet (3) 

İftar programları (2) 

Okuma kampları (2) 

Yemek organizasyonları (2) 

Sosyal aktiviteler (2) 

Ağabeylerin olduğu aktiviteler 

Kermesler 

Bisiklet sürme 

Yatılı kalma programı2 

Yüzme 

Cuma namazı 

Bir araya gelme 

Bedava şeyler 

Arkadaşlarla dışarı çıkma 

Gönüllülük programları 

Diyalog programları 

Ortam 

Spor aktiviteleri 

 Geziler 

                                                           
2 Yatılı kalma programı: Aynı yaş grubundaki gençlerin bir rehber eşliğinde öğrenci ya da aile evlerinde 
yaptıkları gece beraber kalma, kaynaşma ve eğitim programı. 

Kız 

İftar programları (4) 

Bayram programları (4) 

Sohbet (3) 

Ablaların olduğu aktiviteler (3) 

Okuma kampları (2) 

Gönüllülük programları (2) 

Kitap okuma (2) 

Geziler (2) 

Piknik 

Yemek organizasyonları 

Kına geceleri 

Boyama akşamı 

Açık hava orkestrası konserleri 

Festivaller 

Spor aktiviteleri 
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         3 

  

         

 

Erkek           Kız 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                              

 

 

 

 

 

    

 

                      Erkek                                Kız 

                                                           
3 Tam yıl evde eğitim programı: Hizmet toplumunun 8. sınıf öğrencilerine mutat okul müfredatının yanı sıra 
yoğunlaştırılmış kültürel, dini ve ahlaki eğitim sunduğu bir yıllık eğitim programı. 

Ortalama: 2.62 Ortalama: 4.00 

3 
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  Erkek                    Kız 

 

 

             

   Erkek             Kız 

Ortalama: 1.31 Ortalama: 1.03 
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Erkek 

 

 
Kız 

 

Kültür merkezine gitmek istemeyişinizin en önemli beş sebebini seçiniz.  

  Erkek  Kız Toplam 

Programlar vaktinde başlayıp bitmiyor. 15 18 33 

Belli şekilde davranmak ve giyinmek üzere çok baskı hissediyorum 10 19 29 

Yargılayıcı bir ortam 13 15 28 

Cinsiyet ayrımı var. 9 19 28 

Ortamı organizeden mahrum ve dağınık buluyorum. 12 13 25 

Eğlenceli aktiviteler yok. 8 11 19 

Programlara katılmak ve gönüllü olmak hususunda baskı hissediyorum. 8 10 18 

Mevcut işleyiş ve ortam katı ve değişime/gelişime kapalı. 8 9 17 

Düzenli olarak programlara katılan bir arkadaş grubum yok. 6 7 13 

Kültür merkezi dışındaki aktivitelerden hoşlanıyorum. 7 6 13 

Programlar yeterince “Amerikalı” değil. 8 5 13 

Çok fazla dini aktivite oluyor. 6 5 11 

Öğretilen şeyleri faydalı bulmuyorum. 5 5 10 

Toplum kucaklayıcı değil ve toplumla bağ kuramıyorum. 3 4 7 

Hocalarımı sevmiyorum. 2 1 3 

Ailem gitmeye zorladığı için ortamı rahat bulmuyorum. 1 2 3 

Konuşulanları anlamıyorum. 1 2 3 
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Diğer: Çok ani şeyler oluyor. İnsanlar iyi değil. Çok fazla yaşıtım yok. Herkes Türkçeyi unutup 
İngilizce konuşuyor. Oraya her zaman gitmekten yoruluyorum. Sohbetler benim anlamamı çok 
zorlaştıracak veya imkânsız hale getirecek dil yüzünden ağır olabiliyor. Yakınımda kültür merkezi 
yok. 

 

Kültürel Topluma Yönelik Aidiyet, İstek ve Tercihler 

 

 

    

          Erkek     

 

 

 

         Erkek                               Kız 

 

Kültür merkezini değiştirmek elinizde olsaydı neleri farklı yapardınız?        

Erkek 

▪ Daha fazla aktivite koyardım. (4) 

▪ Kültür merkezini büyütürdüm. (3) 

▪ Daha organize hale getirirdim. (2) 

▪ Ayrı binalar yapardım. (2) 

▪ Binayı küçültürdüm. 

▪ Binayı yenilerdim. 

▪ Çocuklar için ayrı bir bina yapardım. 

▪ Daha fazla eğlenceli aktivite yapardım. 

▪ Programların zamanında başlamasını temin ederdim. 

▪ Daha fazla oda yapardım. 

▪ Dizaynı değiştirirdim. 

▪ Sağlam ve ses yalıtımı olan duvarlar koyardım. 

▪ Binayı temizlemeleri için daha fazla insanı istihdam ederdim. 
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▪ Spor salonunu mescidin yanına yapmazdım. 

▪ Sabit bir yönetimin merkezi olmamasını, hepimizin merkezi olmasını isterdim. 

▪ Gençlere yönelik gönüllülük programları koyardım. 

▪ Amerikalılar gibi her zaman orada olmayan insanlara daha açık ve ulaşılır hale getirirdim. 

▪ Daha fazla teknoloji kullanırdım. 

▪ Spor gibi aktiviteler için profesyonel çalışanlara daha fazla yatırım yapardım. 

▪ Duvarları normal bir renge boyardım. 

▪ Ağabeylerle geçirilen zamanı artırırdım. 

▪ Eleştiriye açık insanları istihdam ederdim. 

▪ Öncelikle programların başlayış ve bitiş saatlerinin dakik olmasını temin ederdim. Ayrıca 

kültür merkezi çok homojen bir ortam. Günlük ziyaret rakamları tutulsa demografinin mescit 

cemaati dışında nerdeyse yüzde 90’ının Türk olduğu görülecektir. Kendimize Türk-Amerikalı 

toplum diyorsak bu ortama başka milletlerin de farklı sebepler vesilesiyle gelmesi lazımdır. 

▪ Amerikalılaştırırdım, böylelikle Amerikalılar için daha fazla mana ifade ederdi. 

▪ Daha fazla aktivite koyardım. 

▪ “Savunucu” ve “güvensiz” ortamdan kurtulurdum. 

▪ Dini meselelerden arındırırdım. 

▪ Amerikalıları işe alırdım. 

▪ Kendi kendine açılan, kapanan, hareket eden sandalyeler ve masalar koyardım. 

▪ Herhangi bir şeyi değiştirmezdim. (10) 

Kız 

▪ Daha organize hale getirirdim. (2) 

▪ Daha organize -katı değil- hale getirirdim. 

▪ Daha fazla aktivite koyardım. 

▪ Gençler için dini aktiviteler organize ederdim. 

▪ Herkesin söz hakkı sahibi olmasını sağlardım. 

▪ Sadece orta okul kızlarına yönelik olan daha fazla spor aktivitesi organize ederdim. 

▪ Küçük çocuklar çok fazla gürültü yapıyorlar ve bu eğitimin akışını bozuyor. Onlar için basit 

ama sessiz bir aktivite bulurdum. 

▪ Cinsiyet ayrımcılığı problemlerini çözerdim. Ortamı kendi normlarından izole etmeyecek 

ancak içinde bulunduğu ülkeninkileri de göz ardı etmeyecek şekilde “Amerikalılaştırma”ya 

konsantre olurdum. Organizasyon ve yapılanma faydalı olurdu, zira bazen tamamen bir kaos 

ortamı oluşuyor. Ayrıca eleştiriye açık olmanın önemli olduğunu söylemek isterim ve bu 

anketteki sorular böyle bir açıklık doğrultusunda çalışmalar olduğunu gösteriyor. 

▪ Yapılan her şey için spesifik talimatlar koyardım, yapılandırmaya çalışırdım. 

▪ Kantindeki erkek kalabalığını azaltırdım. 

▪ Daha fazla Türkçe konuşmayı aşılamaya çalışırdım. 

▪ Kültür merkezini büyütürdüm. 

▪ Kültür merkezi artık küçük gelmeye başladı, kültür merkezini büyütürdüm. 

▪ Türkçe kütüphane yapardım. 

▪ Pennsylvania’da program yapardım. 

▪ Daha fazla müzakere ve tartışma koyardım. 

▪ Öğrencileri daha fazla dinlerdim ve gerçekten yapmak istedikleri şeyi yapardım. 

▪ Herkesin fikrini almaya çalışırdım, onların bakış açılarından bir probleme bakmaya çalışırdım. 

▪ Değişime, yeni fikirlere ve insanlara açık, emir vermek yerine birlikte çalışabilecek insanlardan 

oluşan bir komite kurardım. Bundan sonra yapılacak birçok şey mevcut. Ancak doğru 

insanlarla çalışıyorsanız hepsi halledilebilir. 

▪ Girişe bir güvenlik görevlisi koyardım. 

▪ Zamanı kısaltırdım. Programlar küçük yaştaki çocuklar için çok uzun. 
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▪ Her şeyden önce, Türkiye’deki olaylar nedeniyle insanların katılımı önemli ölçüde azaldı ki bu 

bir problemdir; kimsenin katılmadığı bir kültür merkezi olamaz. Ayrıca eğer ben olsaydım, 

yalnızca Türk kültürünü temel alırdım ve eğer organize etmek isteyen olursa dini hizmetleri 

ikincil olarak sunardım. İdeal bir dünyada, kültür merkezine her türlü Türk insanının (liberal, 

muhafazakâr vb.) gelmesini isterim; ancak Türkiye ve Türk toplulukları olabildiğince polarize 

olduğu için bu mümkün değil; her grup birbiriyle ilişki kurmak istemiyor. Tek amacı topluluğu 

dinlemek ve önerilerini temel alarak kültür merkezini geliştirmek olan bir idari grup kurardım. 

Çoğu zaman kültür merkezinin etkinliklerinin değişen toplumla birlikte değişmediğini 

hissediyorum. Topluluğumuzda olduğu gibi herhangi bir programa katılımı zorunlu 

kılmazdım. 

▪ Herkese bir programa nasıl zamanında gelineceğiyle alakalı bir sunum yapardım. Eğer bir 

program belli bir zamanda başlıyorsa, 15 dakika önceden gelmeli ve program başlama saatinde 

yerinizde oturuyor olmalısınız. 

▪ İnsanlar için, özellikle de kadınlar için, zaman geçirebilecekleri daha fazla mekân 

oluştururdum. 

▪ Eğitmenler veya sorumlu kişiler, ergenlerin içinden geçtikleri kültür ve din çatışmasını 

anlamıyorlar ve bunu çözmek için bir şey yapmıyorlar. İnsanlar kayboluyor ama hiçbir şey 

yapılmıyor. 

▪ Asansörü daha çok kullanılabilir hale getirirdim. Ayrıca kızların vakit geçirebileceği bir yer 

ayarlardım çünkü erkeklerin spor salonu var. 

▪ İnsanların yeni gelenleri daha az yargılamasını ve sadece Türkleri değil herkese kucak açmasını 

isterdim. 

▪ Gençlerin sesinin duyulmasını temin ederdim. 

▪ Gençlerin istekleri üzerine aktiviteler organize ederdim. 

▪ Yeniliklere açık olurdum. 

▪ Toplu kararlar verirdim. 

▪ Yapılacak organizasyonları erkenden ayarlayıp haber verir ve herkesin bilgilendirildiğinden 

emin olurdum. 

▪ Çok güzel programlar oluyor ancak biz her zaman son dakikada öğreniyoruz. Ayrıca neyle 

ilgili olduğunu hiçbir zaman bilmiyoruz. Sadece bir program olduğu ve katılmamız gerektiği 

söyleniyor. Keşke programları listeleyen online bir takvim olsaydı da bilseydik. Ya da 

programlar hiçbir zaman zamanında başlamıyor veya çok kolay iptal ediliyor. Ayrıca 

arkadaşlarımızla zaman geçirmek için kültür merkezine geldiğimizde insanlar bize hep 

(günlerdir görmediğimiz) arkadaşlarımızla oturmak yerine başka bir şey yapmamız 

gerekiyormuş gibi bakıyor. Bunlar dışında her şey çok iyi. 

▪ Kızlarla erkeklerin arkadaş olup programlarda beraber olmasını isterdim. 

▪ İnsanları daha az yargılayıcı ve daha fazla anlayışlı hale getirirdim. 

▪ Herkes İngilizce bilmediği için yabancılar ile program yapılırken zorlanıyor. Bu yüzden 

maalesef çok fazla yabancı insana ulaşılamıyor. 

▪ Herhangi bir şeyi değiştirmezdim. (5) 
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Kültür merkezini yeniden yapılandırmanız durumunda aynı kalacak bazı yönler 

ve faaliyetler neler olurdu?      

 

Erkek 

▪ Sohbet (2) 

▪ Basketbol sahası 

▪ İftar programları 

▪ Özel günlerde yapılan hafta sonu 

akşam yemekleri 

▪ Lokasyon 

▪ Aktiviteleri birlikte yaptığımız grup  

▪ Kermesler 

▪ Kafe 

▪ Eğitim aktiviteleri 

▪ Görevli kişiler 

▪ Diyalog programları 

▪ Bilgilendirici programlar 

▪ İnsanların bazıları 

▪ Mescit ve programların yapıldığı ana 

yer 

▪ Ağabeyler 

▪ Aile sıcaklığı 

▪ Selamlaşma ve hasbihal 

▪ Ağabeylerin daima gösterdikleri 

samimi özveri 

▪ Programlar 

▪ Küçüklerin din eğitimi 

▪ Futbol 

▪ Her şey (4) 

 

 

 

 

 

 

Kız  

▪ İftar programları (3) ve teravihler 

▪ Hafta sonu okulu (3) 

▪ Programlar ve yemekler (2) 

▪ Festivaller (2) 

▪ Bayram programları (2) 

▪ Kamplar (2) 

▪ Geziler (2) 

▪ Kültür merkeziyle özdeşleştirilen 

temel değerler 

▪ Gençlerin zaman geçirebilecekleri lobi 

dışındaki yerler 

▪ Spor aktiviteleri 

▪ Lokasyon 

▪ Akşam sohbetleri 

▪ Topluluğu bir araya getiren akşam 

yemekleri ve kahvaltılar 

▪ Sınıflar  

▪ Her üç ayda bir yapılan programlar 

▪ Organizasyonların birçoğu 

▪ Kur’ân sınıfları 

▪ Eğitim sistemi 

▪ Misafirperverlik 

▪ Türkçe dersleri 

▪ Kantin 

▪ Tüm Türklerin birlikteliği 

▪ Çoğu şey. İnsanlar çok dürüst ve 

başkalarına açıklar. Yine de bazen 

İngilizce konuşulmuyor ve Türk 

olmayanlar biraz zorlanabiliyor. 

Kendilerini içerden hissetmiyorlar. 

Dahası, zihniyet ve ideoloji iyi 

yapılandırılmış ve kuvvetli. İftar 

programları ve diyalog konferansları 

gibi bazı programlar çok iyi. 

▪ Her şey (2) 
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Topluma Mesajlar 
Toplumunuzun, kültür merkezleri hakkında ya da toplumunuzla alakalı 

yaşadığınız diğer zorluklar hakkında haberdar olmasını istediğiniz başka bir konu 

var mı?    
 

Erkek 

▪ Zihin yapımızı geliştirmeli, enaniyeti 

terk etmeli ve insanlara kucak 

açmalıyız. 

▪ Kültür merkezini daima programlarla 

meşgul hale getirin. Ayrıca mermer ve 

boyasıyla bina dışarıdan eski 

gözüküyor. Kapıları onarın ve daha 

fazla temizleyen kişi istihdam edin. 

▪ Fikirlere ve değişime açık olun. Bu 

kabul edilseydi çok açık bir geleceğe 

sahip çok daha iyi bir grup olurduk. 

▪ Sayılamayacak kadar çok. 

▪ İnsanlara karşı açık olmak sizi 

savunmasız yapmayacaktır. Bunu 

yapmanın tek yolu önce kendinizi 

anlamaktan ve kim olduğunuzu 

keşfetmekten ve hangi problemler ve 

hatalara sahip olduğunuzu görmekten 

ve sonra bunları değiştirmekten geçer. 

▪ Böyle bir kültür merkezinin var olduğu 

bilgisini paylaşın. 

Kız 

▪ Üzerinde durulması gereken bazı 

problemler olduğunu düşünüyorum. 

Ayrıca insanların otomatik olarak 

mükemmellik beklediğini 

düşünüyorum. Neticede hepimiz 

insanız. 😊 

▪ Kimsenin yapabileceği bir şey değil, 

benim yaşımda yeteri kadar çocuk yok. 

▪ Bizim kültür merkezinde ders vb. 

aktiviteler yok. Pennsylvania’da çok az 

Türk var o yüzden çocuklar için hiç 

program yok! 

▪ Bence hiyerarşi ve iletişimsizlik büyük 

problemler ve bu problemler her daim 

iyi program fikirlerinin yolunu 

kesiyor. Birçok program geçen 

senekilerle aynı. Her şey sözden ibaret. 

Yapmaya gelince hep eski yöntemler, 

hep eski mantık. Yenilikler sadece 

konuşuluyor. En azından bizim kültür 

merkezinde bu seneye kadar böyleydi. 

▪ Topluluk başka ideolojilere ve hayat 

tarzlarına sahip insanlara aşırı 

derecede kapalı. Çoğu insan 

ulaşılamayacak bir kalıba girmeye 

çalışıyor ve şayet topluluğun 

standartlarından uzaklaşırsanız 

yargılanıyor ve uzak duruluyorsunuz. 

Çoğu zaman bir topluluktan ziyade bir 

kültü andırıyor. 

▪ Sesimizin duyulması için daha fazla 

platform verin. Ayrıca bizim nesille 

ilgili birçok problem mevcut. 

Ebeveynler çocukları davranışları 

yüzünden suçlamak yerine bir adım 

geriye atmalı ve o çocuğu yetiştirirken 

potansiyel olarak nerede hata 

yaptıklarını görmeye çalışmalıdırlar. 

▪ İnsanların yargılamayı ve başkalarına 

üsten bakmayı bırakıp nereden 

geldiklerini anlamaya çalışmaları 

gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten 

önemsiyorlarsa, bir şey yapmaya 

çalışırlar, ancak karşılıklı anlayış 

olmadan hiçbir şey başarılamaz. 

▪ İnsanların davranışlarımı 

yargılamasını istemiyorum. Çok 

“genç” olduğum için insanların bana 

üstten bakmalarını ve beni görmezden 

gelmelerini istemiyorum. Herkese 

kucak açmalarını ve kimseyi 

almadıkları bir arkadaş grubuna sahip 

olmamalarını istiyorum. 

▪ Yemekler daha iyi olsun lütfen. 

▪ Cinsiyetçi bir yapı var ve erkeklere 

daha iyi davranıyorlar, onları daha çok 

dinliyorlar. Bence bu çok büyük bir 

haksızlık. Onlar eğlenirken biz 

dershanede kitap okuyoruz. 

▪ Zaman yönetimi ve mesuliyet 

duygusu diyorum sadece... Ayrıca 

dinimi öğrenmede yardımcı olacak 

programlar seçeneğini işaretlemek 

istesem de dini bilgimin gerçekten 

artıp artmadığını bilmiyorum. 

▪ Gençler hakkında karar verilirken 

keşke bizimle de konuşulsa. 



 

 

21 

 

  

 

İhtiyaç Duyulan Çalışma Konuları ve Soruları 

 

▪ Ebeveynlerin genç neslin ihtiyaçlarını, eğilimlerini, problemlerini anlamalarına ve 

empati kurmalarına yönelik ne tür aktiviteler ve programlar yapılabilir? 

▪ Kızların aleyhine cinsiyet ayrımını netice veren tavır, anlayış ve tutumlar nelerdir? 

İyileştirme hususunda neler yapılabilir? 

▪ Karar mekanizmalarında gençlerin sesi nasıl arttırılabilir, gençler arasından bir 

temsilcinin kurum ve organize heyetlerinde bulunması nasıl temin edilebilir? 

▪ Sosyal bilimlere yönelik düşük ilginin sebepleri nelerdir? İlgi nasıl artırılabilir? 

▪ Kültürel kurumlar, programlar ve topluma yönelik gençlerde hasıl olan ‘yargılayıcı, 

baskıcı ve farklı kültürleri dışlayıcı’ algısının temel sebepleri nelerdir? Bu tavır, tutum 

ve alışkanlıklar nasıl değiştirilebilir? 

▪ Farklı dillere ve kültürlere karşı alaka, öğrenme isteği ve açık görüşlü tutum nasıl 

geliştirilebilir?  

▪ Kültür merkezlerinin içe kapanması nasıl önlenebilir? Gerçekten o kültürü başkalarına 

da aktaran ve temsil eden bir merkeze nasıl dönüşebilir? Daha eğitici, tanıtıcı, 

sevdirici, zengin içerik ve faaliyetler nasıl geliştirilebilir? 

▪ Gençlerin okuma ve izleme trendlerine yönelik bilgilenme, bu kitap ve filmlerden bir 

kısım muhavere vesileleri oluşturma, ebeveynleri bu hususlarla alakalı bilgilendirme 

nasıl yapılabilir? 

▪ Ailelerin aşırı korumacı, içine kapanan ve yargılayan tavırları gençleri ne yönde 

etkilemektedir? Bu tavırların altında yatan korku, inanç ve kültürel motifler nelerdir? 
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