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MÜKEMMEL BİR EĞİTİM VE 
DENEYİM İÇİN İŞTE SİZE 
FORMÜL;  
HİT+ KANADA+ILAC+ 
NEW YORK GEZİSİ

doruklardaydı. Ailem ile vedalaşmak ister istemez 
içimizi burktu. Uçağa binip koltuklarımızı ararken 
yaşadığımız telaşı anımsıyorum ara sıra. Bizim 
için çok yeniydi. Ancak itiraf etmeliyim ki, bir 
yandan da özgürlük duygusu ve keşfetme arzuları 
tüm benliğimizi sarmıştı. Zaman zaman sıkılsak 
da 11 saatlik yolculuk, sohbet ederek bulutların 
üzerinde dışarıyı seyrederken,  Kanada’ya 
vardığımızda yapacaklarımızı hayal ederek geçti.

Okyanus ötesine aileniz olmadan 11 saat yolculuk 
etmek değiştiriyor insanı. Fark etmeden yol 
arkadaşlarınız ve bu macerayı paylaştıklarınız bir 
aile gibi oluyor.  Yanımda TED Kolejinde yıllardır 
birlikte okuduğum can dostum, Can Ünlüsoy  
ve bizi Kanada’ya, ILAC yaz okulu programına 
yönlendiren danışmanımızın yeğeni Can Bozkurt 

1 
Normalde eğitim konulu yazılarda 
yazarın katıldığı eğitimin ne kadar 
geliştirici ona ne kadar faydalı olduğu 
anlatılırken kazanılan diğer kültürel 

ve sosyal değerler anlatılmaz. Az sonra 
okuduğunuzda anlayacaksınız ki, ben Toronto’da 
ILAC okullarında katıldığım 4 haftalık yaz 
okulu programını ve edindiğim tecrübeyi farklı 
bir pencereden değerlendirmekteyim. Çünkü 
aldığım dil eğitimi kadar, bu sürecin beni hayata 
hazırlaması, yeni kültürler tanımamı sağlaması 
da çok önemli kazanımlardı. 

29 Haziran 2014 sabahı bir başkaydı benim 
için. Beni uzaklara götürecek uçağı beklerken 
hissettiklerimi hala unutamam. Pasaport 
kontrolüne doğru ilerlerken heyecanım 



vardı.  Beraber yedik, beraber düşündük ve 
beraber hayal kurduk ve yarı uyuklar halde 
gözlerimizi Toronto Pearson Havaalanı’nda 
açtık.  Bizi ILAC çalışanları sıcak bir 
gülümsemeyle karşıladı ve içimizdeki 
tatlı endişe bir anda yok oldu. Kalacağım 
eve vardığım zaman hissettiklerimi de 
unutamam. Eve girdiğim anda beni kapıda 
bekleyen iki kadının o sıcak gülümsemeleri 
beni pek rahatlatmıştı doğrusu. Ardından bu 
mutluluk odama çıktığımda da devam etti. 
Pencereden baktığım zaman gördüğüm şey 
inanılmazdı. Ağaçlar arasında kaybolmuş 
ve sincaplarla dolu bir ütopya- evin arka 
bahçesindeydim.

2 Sadece hayal kurarak geçirilen ilk 
gecenin ardından,  ilk defa okula 
gidişimde bana yardımcı olan , 
ILAC’te öğrenci olan ev arkadaşım 

Brezilyalı Clayton’un sevecen bakışlarıyla 
aydınlandı gün. Okula vardığımızda 
bambaşka bir ortamla karşılaştık. ILAC Ekibi 
bizimle yakından ilgileniyor hep yanımızda 
oluyordu. Saatlerin saniyelere karıştığı zor 
olmayan bir seviye belirleme sınavına girdik 
ve günün sonunda da heyecanla beklenen o 
tanışma partisi…

İkinci gün hayalini kurduğum ve mutlaka 
gidilmesi gereken bir yerde bulduk 
kendimizi: ‘Niagara Falls’. Burası sadece 
gözlerime inanamadığım, bir yer olmakla 
kalmamıştı, ayrıca ilk arkadaşlıklarımızın da 
kaynağı olmuştu. Fransız, Esther ve Margoux 
bizi yalnız bırakmayıp Niagara’ya olan 

yolculuğumuza neşe katmışlardı. 

Zaman zaman hala sosyal medya üzerinden 
haberleşiyoruz. Sonuçta yolumuzun bir gün 
Fransa’ya düşeceği gerçeği göz önüne 
alındığı zaman, bir arkadaşın hiçbir zararı 
olmaz. 

Ayrıca Kanada’nın muhteşem doğasını en 
iyi şekilde yansıtan Algonquin Park’tan da 
bahsetmezsem olmaz. Burada hava temiz, su 
temiz, toprak temiz ve en önemlisi insanlar 
tertemiz.

Bir hafta sonra, daha uçakta hayalini 
kurduğumuz Boat Party’ye gelmişti sıra. Tüm 
okulun katıldığı ve yeni insanlarla tanışmak 
için inanılmaz bir fırsattı bu. Bu partinin 
doğum günüme denk gelmesinde, okuldaki 
görevlilerle kurduğum iyi ilişkilerin etkisi 
olmuş olabilir.

Kanada’da hayat, okulda katıldığımız 
derslerin yanında zamanımıza eğlence 
katan sosyal aktivitelerle devam ediyordu. 
Her sabah 7.00 da kalkıyor ve metroya 
biniyorduk. Sosyal aktiviteler sırasında 
birlikte olduğum arkadaşlarımı asla 
unutamam. Çünkü onlar farklı bakış açıları 
kazanmamda, farklı kültürler ve farklı 
insanlar tanımamda emeği geçen yegâne 
öğretmenlerim aynı zamanda.
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3 
Yazının bu üçüncü paragrafını yaptığımız 
New York City gezisine ayırmak isterim. 
ILAC gezi aktivitelerinin en güzeli buydu 
aslında. Okyanus aşmışken bize New 

York’u da görme fırsatı verdiler.  Kimimiz müzeleri 
göreceğimiz için, kimimiz NBA Store’da alışveriş 
yapacağımız için, kimimiz de Empire State 
binasından kuş bakışı New York’u göreceğimiz 
için çok heyecanlıydık. Hepimizin New York için 
farklı bir hayali vardı. Bu hayallerle yola çıkarken 
neyle karşılaşacağımızı bilmiyorduk. İçimizde 
sadece 29 Haziran günü gelirken hissettiğimiz tatlı 
heyecanı hissediyorduk.

New York‘ta tur tarafından hazırlanmış 
yapılacaklar ve görülecek yerler listesi vardı elbet 
ama belirli aralıklarla serbest kaldığımız süreler 
oldu ki, hepimizin farklı öncelikleri olduğundan 
bu çok hoşumuza gitmişti. New York sokaklarında 
özgürce gezebilmek… Kelimelere dökemeyeceğim 
bir histir. Empire State’i Rockefeller’ın tepesinden 
seyretmek ve tüm New York’u ayaklarının altında 
hissetmek. Sizi temin edebilirim ki bu duyguların 
ve tecrübenin bir eşini daha bulmak oldukça 
zordur.

Son günümüzde Central Park’a yaptığımız gezinin 
de altını çizmem gerekir ki, bu parkın dünyada 
bir eşi daha yoktur. İnsana beton ormanındaki 
vahayı hatırlatıyor. İçerisinde yer alan özelleşmiş 
parklar ve su havuzları da bu parkın vazgeçilmez 
ögeleridir.

4 Son günlerimize yaklaşırken yorgun ama 
mutlu olarak gezmeye devam ediyor, 
bu güzel şehirden ayrılmadan önce her 
yerini görmeye  çalışıyorduk. Şehrin kenar 

mahallelerinde dolaştıkça grafiti eserlerinin bin 
bir çeşidini görüyor, dünyanın her yerinden gelmiş 
ve burada yaşamakta olan insanlarla sohbet 
ediyor ve dünya görüşümüzü genişletiyorduk.

Hatta o günlerde o kadar çok metroya biniyorduk 
ki sabahları iki polis memuruyla aynı metroya 
biner olmuştuk. Kanada’nın insanlarının ne kadar 
sevecen ve cana yakın olduğu polislerinden 
de bellidir. Ortalıkta bir tane polis göremezsiniz. 
Çünkü bilinçlenmiş halkın ve kaliteli yaşamın 
kollarının arasında polise ihtiyaç pek yoktur. Hatta 
gördüğümüz odur ki polis sadece ‘toplu taşım’ 
alanlarında ve gençlerin toplandığı ve eğlendiği 
yerlerde görev yapmaktadır. New York’ta tecrübe 
ettiğimizin aksine Toronto polisi halkla yakından 
ilgili ve sevecendir.

Dönüş günü yaklaşırken iyice sıkılaşmış olan 
arkadaşlık bağları bizleri Kanada’ya ve en 
önemlisi dünyaya bağlıyor ve bizi dönüş 
yolculuğu için üzülmeye itiyordu. Bunun yanında 
sınıflarda da iyice ilerlemiş olan dersler ve 
bu derslerde öğrendiklerimizi kullanmanın 
verdiği mutluluk ve rahatlığı da söylemeden 
geçemeyeceğim.

5 Yazdıklarımdan anlayabilirsiniz ki, 
Kanada’ya ve ILAC’ te tanıştığımız 
öğretmen ve öğrencilere bağlanırken 
aslında İngilizceye bağlanmış oluyorsunuz.

Dönüş günü geldiğinde içimi büyük bir hüzün 
kaplamıştı açıkçası. Bu topraklardan ve bu 
toprağın insanlarından ayrılmak benim için 
yıkıcıydı. Bu üzüntüyü hafifleten tek şey ise orada 
kurulmuş arkadaşlıkların ömür boyu süreceğini 
bilmemdi. Bu arkadaşlıklar sürdükçe, adıma 
yaşadığım değişim devam edecek ve sadece 
bir Türk olarak değil, bir dünya insanı olarak da 
yoluma devam edeceğim. Artık diyebilirim ki, 
evrensel bir kimlik taşıyorum. 

Kurduğumuz bağlar ülkeleri, kıtaları ve hatta 
okyanusları aşacak kadar kuvvetli, sanki 
aramızda dünyanın en uzun köprüsünü kurduk.  
Dünyanın öbür ucunda bile sizi düşünen ve size 
değer veren birilerinin olduğunu bilmek beni çok 
mutlu ediyor.

Ayrılık günü geldiğinde evi bir hüzün kaplamıştı. 
Her şeyden çok beni düşünen ‘homestay 
mother’larımın kapıdan son bakışları hiç gitmez 
gözümün önünden. Onlar bu işe gönül vermiş, sizi 
her türlü kötülüklerden hatta bazen kendinizden 
bile korumaya özen göstermektedirler. Sabahları 
kahvaltımızı, akşamları yemeğimizi hazırlarlar. 
Aslında aile yanında kalmak oldukça faydalıdır. 
Çünkü Kanada’nın aile hayatını tanıma fırsatı 
bulur,  Cuma akşamları yapılan barbekü 
partilerini sanki ailedenmiş gibi tecrübe edersiniz. 
Onlar bir tanedir. Ve bizlerin üzerinde olan 
emekleri kesinlikle küçümsenemez.

6 Anlattıklarımdan da anlayabileceğiniz 
üzere bu eğitim süreci benim için sadece 
yabancı dilimi geliştirmek değil, Kanada 
ve Amerika’ya yapılan bir gezi ve edinilen 

bir hayat dersi de oldu. Bana hayatın birçok 
yönünü görmemde, yeni insanlar, yeni kültürler 
ve diller tanımamda, hem kültürle hem aileyle 
hem de dil ile bağ kurmamda yardımcı olan ve 
hayallerimin gerçekleşmesinde aracı  olan tüm 
HİT çalışanlarına ve ILAC International Schools 
‘a çok teşekkür ediyorum. Unutmayın ki insanın 
bu hayatta öğrenecek ve tecrübe edecek çok 
şeyi vardır. Bunları uluslararası platformda ve 
gerçek hayatınızın başlangıç yılları olan 16 
yaşın tam başında yaşamak paha biçilemez. 
Tecrübeler bizi hayata hazırlar ve unutmayın; 
hayat sadece Ankara ve Türkiye’den ibaret 
değildir.  Bunu farkında olan değerli ailem, benim 
bu programdan her anlamda maksimum fayda 
almamı sağladılar. Göstermiş oldukları maddi ve 
manevi desteğin onlar için tek bir karşılığı var bu 
da benim gerçekten büyüyerek, sosyal, kültürel 
ve kişisel anlamda zenginleşerek dönmem. 
Bana bu fırsatı verdikleri için bu vesile ile onlara 
sonsuz teşekkür ediyorum ve onlara sesleniyorum: 
Dünyada keşfedilecek daha çok yer var!  

Naci Arda Şahinoğlu


