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161 kişilik bir deryada herkesin ne

iş yaptığından, ne sevdiğine, irite

olduklarından unutamadıkları

anılarına kadar tüm bilgileri

bulabileceksiniz. Her ay bir Gençlik

Ağı üyesinin tanındığı köşede bu

ay, Yağmur Dilara Efe  var.
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Ağı üyesi ile oynanan "O

mu? Bu mu?" oyunu ile

karşınızda olacağız. bu ay

"O mu? Bu mu?"da Ali 

 Altıner var.

Argüden Yönetişim Akademisi Gençlik Ağı ekim ayını

dopdolu geçirdi! Ayrıntılar GENÇLİK AĞI GELİŞMELERİnde...

Yönetişim ilkelerinin vücut

bulduğu liderleri merak

ediyorsanız Bir İlke Bir

Lider'de bu ay Feyyaz Berker

var.
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İletişim Kurulu Gençlik Ağı Gazetesi, Yönetişim Gençlik Ağı’nın çalışmalarını hem üyelerine hem de

paydaşlarına duyurmak amacıyla çıkarılmaktadır. Bunun yanında hazırlanan içeriklerle hem Ağ içerisinde bir

iletişim kurmak hem de gençler arasında bilgi paylaşımını canlı tutmak amaçlanmaktadır.
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BİZ KİMİZ?
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 Yıldız Yalçın 
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 Tunahan Kocael 
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 Selin Görer 

  04.11.2000

 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi - Endüstriyel Tasarım 

 YÖN101 Eğitimi 3. Dönem Mezunu
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Öğrenen Çocuk: Sorumlu Birey Programı gönüllüleri

3 Aralık Cumartesi günü Darüşşafakalı çocuklar ile

bowling oynamak için bir araya geldi.

Ekinliğe katılım sağlayan Öğrenen Çocuk: Sorumlu

Birey Programı gönüllüleri Derya Bilgin, İrem Polat,

Vahap Özdemir ve Yaren Akabey'e teşekkür ederiz. 

ÖĞRENEN ÇOCUK: SORUMLU BİREY PROGRAMI EKİBİ DARÜŞŞAFAKALI ÇOCUKLAR İLE BİRLİKTEYDİ

Organizasyon Gelişimi Kurulu 10 Aralık

Cumartesi günü ödüllü oyun gecesi

düzenledi. 

Oyunda dereceye giren arkadaşlarımız

Erben Samet Arifoğlu, Necati Berke

Tutak ve İbrahim Mertcan Karaköse

hediye çeki kazandılar.

ÖDÜLLÜ OYUN GECESİ !

İREM POLAT
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GENÇLİK AĞINDAKİ GELİŞMELER
ARALIK AYINDA NELER YAPTIK?



Organizasyon Gelişimi Kurulu, Yönetişim Gençlik

Ağı’nın iç eğitmen kaynağını oluşturma hedefiyle İç

Eğitmen Yetiştirme Programını tasarladı.  

Adil, şeffaf, hesap verebilir yarınları inşa etmede

toplumsal dönüşümü destekleyecek eğitmenleri

mezun etme yolunda ilk adım olan “Eğitmen

Eğitimi” LC Waikiki Kurumsal Akademi  desteğiyle

17-18 Aralık’ta gerçekleştirildi.  Eğitime Gençlik Ağı

üyelerinden İrem Polat, Ceren Murat, Okan Agur,

Necati Berke Tutak, Enes Yüksel, Devrim Kadir

Alan, Berkan Enes GÜL, Eylem Sezgin, Yaren

Akabey, Mehmet Çiçek, Vahap Özdemir ve Göksu

Satıcı katıldı.

İÇ EĞİTMEN YETİŞTİRME PROGRAMI 

İREM POLAT
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GENÇLİK AĞINDAKİ GELİŞMELER
ARALIK AYINDA NELER YAPTIK?

Organizsayon Gelişimi Kurulu tarafından organize

edilen Yılbaşı Özel Etkinliği için 24 Aralık Cumartesi

günü IF Performance Beşiktaş'ta çekiliş sonucunda

bilet almaya hak kazanan on beş Gençlik Ağı Üyesi

bir araya geldi. 

2000'LER TÜRKÇE POP PARTİSİ !



3. GELENEKSEL ÇEVRİM İÇİ TOMBALA! 

İREM POLAT
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GENÇLİK AĞINDAKİ GELİŞMELER
ARALIK AYINDA NELER YAPTIK?

Aristo Sosyal Girişimcilik Programı 2. Dönem

mezunları Gençlik Ağı'na katıldı. 

Hoş geldiniz :) 

ARİSTO SOSYAL GİRŞİMCİLİK PROGRAMI MEZUNLARI GENÇLİK AĞINA KATILDI!

İletişim Kurulu tarafından 3. Geleneksel Çevrim içi tombala günü 30 Aralık Cuma günü

düzenlendi. 

Kazanan arkadaşlarımız Aybüke Köroğlu, Enes Yüksel ve Erben Samet Arifoğlu'na hediye

çeki verildi.



7 Ekim 1925 tarihinde Mersin‘de doğmuştur. Babası göz doktoru Muhtar Berker’dir. İlkokulu Mersin’de, İleri

İlkokulu’nda okudu. İlkokulu bitirdikten sonra eğitimine Tarsus’taki Amerikan Koleji’nde devam etti. 

1939 yılında babasının 6. Dönem seçimlerinde İçel milletvekili seçilmesi üzerine ailesiyle birlikte Ankara‘ya

taşındı. Bu sebeple Tarsus Amerikan Koleji’nden ayrılmak zorunda kalan Feyyaz Berker, ailesi tarafından

1939 sonbaharında, İngilizce eğitimine de devam edebilmesi için istanbul’daki Robert Kolej‘e yatılı olarak

gönderildi. 

Liseyi Robert Kolej’de okuduktan sonra yine üniversiteye Robert Kolej’de 1942 yılında başlayıp 1946 yılında

inşaat mühendisi olarak bitirdi. II. Dünya Savaşı‘ndan kaynaklanan pek çok sıkıntı okuldaki hayatı olumsuz

etkilese de, Berker buradaki öğrenciliğine başarıyla devam etti.

Çocukluğundan beri spor yapmaya düşkün olan Feyyaz Berker, Robert Kolej’de pek çok değişik branşta spor

yapma olanağı buldu. Sporun kişisel gelişime büyük katkı sağladığına inanan Berker, tenisten basketbola,

voleyboldan masa tenisine kadar pek çok farklı spor faaliyetinde bulundu. Berker ayrıca okulun futbol

takımının değişmez kadrosundaydı.

FEYYAZ

BERKER

İREM POLAT

GENÇLİK AĞI GAZETESİ

ARALIK 2022

/6

BİR İLKE, BİR LİDER
ÖRNEK ALINAN TECRÜBELER, ETKİ YARATAN YAŞANMIŞLIKLAR 



Yüksek lisansını ABD‘de Michigan Üniversitesi‘nde 1948 yılında tamamladı. Amerika’da bir yandan üniversite

eğitimi alırken, bir yandan da harçlığını kazanmak amacıyla hafta sonları ve yaz aylarında çalışmaya başladı.

Michigan, Willow Run’da kurulmuş olan Kaiser-Frazer otomobil fabrikasında montaj hattında bir iş buldu.

Çalıştığı fabrika o zamanlar dünyanın en büyük kompleksiydi. Burada çalıştığı dönem, mesleki bilgiler

bakımından kattığı artılar bir yana, iş ve yaşam felsefesi bakımında da Feyyaz Berker’e yepyeni ufuklar

kazandırmıştı. 

Üniversite eğitimini 1948 yılında tamamladıktan sonra da bir yıl Amerika’da kalıp, bir inşaat mühendisi

olarak 1949 yılında Türkiye‘ye döndü.

İREM POLAT
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BİR İLKE, BİR LİDER
ÖRNEK ALINAN TECRÜBELER, ETKİ YARATAN YAŞANMIŞLIKLAR 

Feyyaz Berker, Türkiye’ye döndükten sonra 1949-1950 yılları arasında Ankara’da yedek subay olarak

askerlik görevini yaptı ve akabinde Ankara Esenboğa Havaalanı inşaatında önce şantiye şefi, sonra

Esenboğa’daki işler tamamlanıp şantiye kapatıldıktan sonra merkezde laboratuvar ve araştırma bölümü

başkanı olarak çalıştı.



Kendisi gibi Robert Kolej ve Michigan Üniversitesini bitirdikten sonra Bayındırlık Bakanlığında çalışmaya

başlayan Ali Nihat Gökyiğit‘le birlikte 1956 yılında Tekfen’in nüvesini oluşturan Feyyaz-Nihat Müşavir

Mühendislik (FN) şirketini kurdu. Onlara kısa bir süre sonra Necati Akçağlılar’ın da katılmasıyla şirket,

Feyyaz-Nihat-Necati Müşavir Mühendislik (FNN) adını aldı.

Başlangıçta sadece mühendis müşavirlik hizmetleri veren şirket, 1957 yılında Tekfen İnşaat’ın kurulmasıyla

müteahhitlik sektörüne de girdi.

Feyyaz Berker ve ortakları, yıllar içinde büyük bir yapıya dönüşen Tekfen Holding’in 2000 yılında yeniden

yapılanmasıyla birlikte yönetimi tümüyle profesyonellere devretti.

İREM POLAT
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BİR İLKE, BİR LİDER
ÖRNEK ALINAN TECRÜBELER, ETKİ YARATAN YAŞANMIŞLIKLAR 

Şu anda holding bünyesindeki Tekfen İnşaat ve

Tesisat A.Ş., Türkiye, Ortadoğu, Kuzey Afrika,

Kafkasya ve Orta Asya, Doğu ve Orta Avrupa’da

büyük başarıları olan uluslararası bir yüklenici olarak

saygın bir isimdir. Dünyadaki en büyük 225

müteahhit firma arasında yılda 1 milyar doları aşkın

kontrat miktarıyla 2012 yılında 88. olmuştur. Bu

tarihten sonra Berker, diğer ortaklarıyla dönüşümlü

olarak üstlendiği Tekfen Holding Yönetim Kurulu

Başkanlığı görevini, emekliye ayrıldığı 2014 yılına

kadar sürdürdü.

1971 yılında kurulan Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD)’nin 1971-1980 yılları arasında

Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmıştır. 1995-1996 yıllarında TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı olarak

görev aldı.



Feyyaz Berker,

27 Ekim 1997 tarihinde 9. Cumhurbaşkanı

Süleyman Demirel tarafından “Devlet Üstün

Hizmet Madalyası ” ile ödüllendirilmiştir.

Feyyaz Berker, Tekfen Holding, Yönetim

Kurulu Başkanlığı görevinden sağlığı uygun

olmadığından 14 Ağustos 2014 tarihinde

istifa etti. Feyyaz Berker, 22 Ağustos 2017

tarihinde 92 yaşında İstanbul’da vefat etti.
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BİR İLKE, BİR LİDER
ÖRNEK ALINAN TECRÜBELER, ETKİ YARATAN YAŞANMIŞLIKLAR 

Feyyaz Berker'i Yönetişim ilkelerinden "Sorumluluk" ilkesi ile bağdaştırabiliriz. Bunun temel sebebi "Devlet

Üstün Hizmet Madalyası" ile ödüllendirilmesidir. 

Türkiye’nin model endüstrileşmesine katkıları ve Türk eğitimine sağladığı hizmetler nedeniyle 1986 yılında

Boğaziçi Üniversitesi tarafından fahri doktora ile onurlandırılan Feyyaz Berker, 1997 yılında da, Tekfen’deki

diğer ortaklarıyla birlikte 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından Devlet Üstün Hizmet Madalyası’na

layık görüldü.

Bu bağlamda Feyyaz Berker'in Türkiye'ye karşı sorumluluk sahibi olup bu doğrultuda çalışmalar

gerçekleştirdiğini görmekteyiz.   

Feyyaz Berker'in bu alanda gerçekleştirdiği bazı çalışmalar;

 

Feyyaz Berker, “Türk eğitim sistemine örnek olabilecek bir yapı oluşturma” hedefiyle Hisar Vakfı Okulları’nın

kurulmasına önayak oldu. Berker, eğitime verdiği destekten duyduğu hazzı, 1986 yılında hizmete giren Hisar

Vakfı İlköğretim Okulu’nun açılışında yaptığı konuşmada, “Bir çocuk kadar sevinçliyim” sözleriyle dile

getiriyordu.

Feyyaz Berker, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması konusunda faaliyet göstermek üzere Vehbi Koç

önderliğinde 1985 yılında kurulan Türkiye Aile Planlaması Vakfı’nın kuruluşunda ve aktif olarak yönetiminde

de yer aldı.

https://www.hurriyet.com.tr/mahmure/astroloji/koc-burcu/


Kıymetli mentorlarla mentorluk görüşmeleri

Profesyonel koçlarla bire bir çalışma fırsatı

Program boyunca ve sonrasında Yenibirlider Ekosistemi’nde gerçekleşen etkinlik ve buluşmalara

katılım

Ekosistemimizde yer alan çeşitli gönüllülük projelerinde yer alma, bu sayede bilgi ve birikimlerini

pratiğe dökme gibi artı değerleri kariyerlerine adapte edip, yepyeni bir vizyona sahip liderler olarak

profesyonel hayatlarını şekillendirebilecekler.

Programa başvurmak için 25-35 yaşları arasında ve en az 3 senelik profesyonel çalışma deneyimine

sahip olmanız gerekiyor.

Liderlik becerilerinizi geliştirmek, vizyonunuzu ileriye taşımak ve eşsiz bir ekosistemin parçası olmak ister

misiniz?

 

Fark yaratan bir lider olmayı hedefleyen profesyoneller için tasarlanan Yenibirlider Gelişim Programı’nın

18. Dönem başvuruları başladı! 

 

Katılımcılar program bünyesindeki;
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KARİYER
KARİYER FIRSATLARI

Son başvuru tarihi 1 Şubat 2023. Detaylı bilgi ve

başvuru formuna ulaşmak için görsele tıklayınız. 

https://yenibirlider.org/yenibirlider-gelisim-programi/


SKODA bünyesinde başlayan OFF-ROAD Tersine Mentörlük Programı Başvuruları başladı!

AYBÜKE KÖROĞLU
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KARİYER
KARİYER FIRSATLARI

Şirketin üst yönetimindeki liderlere, üniversite ve lise

öğrencilerinin mentörlük yapacağı programa eğer sizler

de katılmak isterseniz yandaki görsele tıklayarak

başvurunuzu yapabilirsiniz. 

YouthAll Yetenek Programları - Staj Programları

İşletme, Mühendislik veya Bilim ile ilgileniyorsanız, her tutku için bir

kariyer yolu vardır. Meslektaşlarınızla birlikte çalışmanın ve kuruluş

içinde ağ oluşturmanın, doğrudan sektördeki en yenilikçi beyinlerden

bazılarından öğrenmenin faydasını göreceksiniz. Gerçek dünya

projelerinde uygulamalı deneyim kazanarak, kendinize meydan

okuma ve başarılı bir kariyerin yolunu açma şansına sahip

olacaksınız. (Son başvuru 31.01.2023)

Görsele tıklayarak ilana ulaşabilirsiniz.

TEI HAVACILIK MOTORLARI OKULU PROGRAMI - 3. SEZON

TEI Havacılık Motorları Okulu, havacılık alanına ilgi duyan,

üniversitelerin Mühendislik Fakültelerinde öğrenim gören 3.

veya 4. Sınıf öğrencileri ile Yüksek Lisans, Doktora öğrenimine

devam eden öğrenciler için hazırlanmış online eğitim

programıdır.

Başvuru yapmak için görsele tıklayınız

https://www.youthall.com/tr/Shell/long-term-internship-programme_451/
https://www.youthall.com/tr/TEI/tei-havacilik-motorlari-okulu-programi-3-sezon_2/


AbbVie Xperience Uzun Dönem Staj Programı 

(Son Başvuru 25.01.2023)
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KARİYER
KARİYER FIRSATLARI

Görsele tıklayarak ilana ulaşabilirsiniz.

Endeavor Türkiye, Akbank iş ortaklığında

öğrenci ve yeni mezunlar için bu sene

7.’sini düzenleyeceği CaseCampus

Programı başvurularını açtı.

CaseCampus Programı, girişimciliğe ilgi

duyan gençleri; başarılı girişimciler,

girişimcilik alanında deneyimli

akademisyenler, yatırımcılar ve

uzmanlarla bir araya getiriyor.

Görsele tıklayarak ilana ulaşabilirsiniz.

https://www.youthall.com/tr/abbvie/abbvie-xperience-long-term-internship-program-regulatory-affairs-intern_37/
https://www.youthall.com/tr/endeavor/casecampus_1/
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ÜYELERİN SESİ
GENÇLİK AĞI ÜYELERİNDEN HABERLER

“Full service strategy” anlayışıyla Nestlé, Nescafé, Dupont, Perfetti Van Melle, Viatris, Türk Ytong, Alcon,

Şölen gibi markalara hizmet veren, online – offline entegre yaratıcı kampanyalar, video prodüksiyon, 3D

modelleme, dijital pazarlama ve sosyal medya iletişimi hizmetlerine uzanan bir yelpazede çalışmalar yapan

Su6 Tasarım bünyesinde Sosyal Medya Uzmanıyım. 

Ajansla, LinkedIn üzerinden verilen iş ilanı aracılığıyla tanıştım. İlgili pozisyona başvuru yaptıktan sonra

telefon aracılığıyla benimle iletişime geçildi ve online bir mülakat yapılacağı iletildi. Departman direktörü ile

online mülakat gerçekleştirdik. Görüşme esnasında pozisyonun gerektirdikleri, daha önceki tecrübelerim ve

benden beklenenler hakkında konuştuk. Açıkçası reklam dünyası beni cezbetti.

Ardından yüz yüze mülakat için ajansa davet edildim. Bu kez ajansın kurucuları ile tanışma fırsatı

yakaladım. Görüşmenin içeriği daha çok çalışma ortamı ve çalışma şartlarıyla ilgiliydi. 

Bu süreçleri tamamladıktan sonra birlikte çalışabileceğimiz noktasında anlaştık ve kadroya dahil oldum. 

Herkese Merhaba, Ben Gençlik Ağı Üyelerinden

Derya Bilgin. Marmara Üniversitesi Kamu

Politikası Tezli Yüksek Lisans Programı

öğrencisiyim. Argüden Yönetişim Akademisi ile

yolum 2020 Mart ayında kesişti. Aynı yılın

Mayıs ayında YÖN101 Eğitim Programı'nın

2.döneminden mezun oldum ve bu süreçten

beri İşbirliği Kurulu, YÖN101 Eğitim Programı,

Gençlik Ağı Gazetesi, Öğrenen Çocuk: Sorumlu

Birey ekiplerinde görev aldım. Şu anda

Öğrenen Çocuk: Sorumlu Birey Programı

ekibindeyim, hafta sonları Darüşşafakalı

çocuklarla buluşmaya devam ediyorum. Bu

yazıda sizlere profesyonel iş hayatımdan

bahsedeceğim.  
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ÜYELERİN SESİ
GENÇLİK AĞI ÜYELERİNDEN HABERLER

Peki neler yapıyorum ?

* Sosyal medya hesaplarını yönettiğimiz markaların

sosyal medya içeriklerini oluşturmak, düzenlemek ve

yayımlamak

* Her marka için, araştırma, kıyaslama ve kitle kimliği

analizi ile sosyal medya stratejileri oluşturmak ve

uygulamak 

* Sosyal Medya Analiz raporlarını hazırlamak

* Erişim ve etkileşimi artırmak için reklam içerikleri

hazırlamak

* Potansiyel markalar ve müşterileri araştırmak ve

iletişim kurmak

* Pazarlama ve reklam trendlerini takip ederek yeni

içerik fikirleri oluşturmak

Bizim için yılın en yoğun gündemi olan ‘’Brand Week Istanbul’’dan da bahsetmek isterim. Ajans olarak

Kasım ayında düzenlenen ‘’Brand Week Istanbul’’ etkinliğinin sponsorlarından biriydik, bununla birlikte

yine aynı etkinlikte ‘’MediaCat Felis Ödülleri’nin görsel içeriklerinin hazırlanması ve sosyal medya

hesaplarının yönetimini gerçekleştirdik. Bu büyük marka ve pazarlama etkinliğinin organizasyon tarafında

bulunmak unutamayacağım bir deneyimdi.



Yorucu

8

Fevkaladenin Fevkininde Fevkinde Müthiş

5

Yapayalnız

2

Dönüştürücü

1

Sıkıcı 

1

Hızlı

1

İletişim Kurulu Gençlik Ağı Gazetesi yazarları olarak Aralık sayısında Gençlik Ağı üyelerine yılbaşı temalı

sorular sorduk!

Anketimizi dolduran 18 üyemize teşekkür ediyoruz.

Gelin sonuçlara hep birlikte bakalım.

ERBEN SAMET ARİFOĞLU
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ÜYELERİN SESİ
HOŞ GELDİN 2023! 

2022 yılı senin için nasıl geçti?2022 yılı senin için nasıl geçti?

Yılbaşı akşamı planların neler?Yılbaşı akşamı planların neler?

PTT (Pijama, Terlik, Televizyon) > 14 Kişi Yeni yıl partileri > 3 Kişi Henüz Belli Değil > 1 Kişi
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Sevgili 

Arkadaş 

Yalnız 

Dijital Ekranlar

72.1%

Televizyon ekranları

11.1%
Yılbaşı Filmleri

5.6%

Yeni yıldan beklentilerin neler?Yeni yıldan beklentilerin neler?

ERBEN SAMET ARİFOĞLU
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ÜYELERİN SESİ
HOŞ GELDİN 2023! 

Yeni yıla kiminle/kimlerle gireceksin?Yeni yıla kiminle/kimlerle gireceksin?

Yılbaşı akşamını evde geçirenler, hangi platformlar aracılığıyla yılbaşı özel programlarını izlemeyi düşünüyorsunuz?Yılbaşı akşamını evde geçirenler, hangi platformlar aracılığıyla yılbaşı özel programlarını izlemeyi düşünüyorsunuz?



2022 yılında iyi ki okudum dediğin bir kitap?2022 yılında iyi ki okudum dediğin bir kitap?

ERBEN SAMET ARİFOĞLU
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ÜYELERİN SESİ
HOŞ GELDİN 2023! 

2022 yılında izleyerek başyapıt ilan ettiğin bir film?2022 yılında izleyerek başyapıt ilan ettiğin bir film?

1984

Taksi / Ayşe Kulin

Belki Bir Gün Uçarız / Ateş Sönene Kadar / Ayşe Balboa

Beyaz Zambaklar Ülkesinde

Bir Aşk Masalı / Ahmet Ümit

Büyü Dükkanı / Yeşim Türköz

Cehenneme Övgü

Duygusal Zeka 

Martin Eden

Knausgaard'ın Kavgam Serisi

Küçük Ses / Joss Sheldon

Realist Utopya

İnsan Ne İle Yaşar?

Sokratesin Savunması

Sandman Prolüdler ve Göktürler 

Kurak Günler

Batı'da Yeni Bir Şey Yok 

Big Fish 

Bullet Train 

Hazine 

Shutter Island

Protrait of a lady on fire

Happening

The Worst Person In The World 

All Quiet On The

Western Front



2022 yılında izlemelere doyamadığın bir dizi?2022 yılında izlemelere doyamadığın bir dizi?

ERBEN SAMET ARİFOĞLU
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ÜYELERİN SESİ
HOŞ GELDİN 2023! 

Diziler hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için dizi afişine tıklayabilirsiniz.Diziler hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için dizi afişine tıklayabilirsiniz.

https://www.beyazperde.com/diziler/dizi-24458/
https://www.imdb.com/title/tt0903747/
https://www.imdb.com/title/tt8740790/?ref_=nv_sr_srsg_1
https://www.imdb.com/title/tt8962124/?ref_=nv_sr_srsg_0
https://www.imdb.com/title/tt0108778/?ref_=nv_sr_srsg_0
https://www.imdb.com/title/tt13675832/?ref_=fn_al_tt_1
https://www.imdb.com/title/tt16420408/?ref_=nv_sr_srsg_0
https://www.imdb.com/title/tt0098904/?ref_=nv_sr_srsg_0
https://www.imdb.com/title/tt0098904/?ref_=nv_sr_srsg_0
https://www.imdb.com/title/tt14452776/?ref_=nv_sr_srsg_1
https://www.imdb.com/title/tt7826376/?ref_=nv_sr_srsg_0
https://www.imdb.com/title/tt13443470/?ref_=nv_sr_srsg_2


2022 yılını özetleyen bir şarkı var mı?2022 yılını özetleyen bir şarkı var mı?

ERBEN SAMET ARİFOĞLU

GENÇLİK AĞI GAZETESİ

ARALIK 2022

/19

ÜYELERİN SESİ
HOŞ GELDİN 2023! 

Adele - Someone Like YouAdele - Someone Like You  

Camal - RajazCamal - Rajaz  

Can Bonomo - GüneşCan Bonomo - Güneş  Sakiler - Dünyadan UzakSakiler - Dünyadan Uzak

Emir Can İğren - FelfenaEmir Can İğren - Felfena  Kubilay Karça - Seni KırmışlarKubilay Karça - Seni Kırmışlar  

İbrahim Tatlıses -Yalnızım Dostlarımİbrahim Tatlıses -Yalnızım Dostlarım  İsmail YK - Allah Belanı Versinİsmail YK - Allah Belanı Versin

https://www.youtube.com/watch?v=S8n3usXreL0
https://www.youtube.com/watch?v=VUKPVG2_5Lc
https://www.youtube.com/watch?v=VUKPVG2_5Lc
https://www.youtube.com/watch?v=5z-j3_J30rg
https://www.youtube.com/watch?v=hBk7BUWpS_4
https://www.youtube.com/watch?v=JiDdyprTgSg
https://www.youtube.com/watch?v=6jfTSuWIYTs


@Ali Altıner @ali_altnr1

YÖN101 Eğitimi Programı gönüllülerinden Ali Altıner

ile bir araya geldik ve ortaya oldukça eğlenceli “O Mu?

Bu Mu?” oyunu çıktı.

                                                                                            

Keyifli okumalar.

> Gece ders çalışmak mı? Sabah ders çalışmak mı?

> Gece ders çalışmak. Gece ders çalışmak bana çok

daha rahat geliyor. Sabah vakitlerinde ders çalışmak

yerine farklı şeyler yapmak istiyorum. 

> Denize girmek mi? Denizi izlemek mi? 

> Denize girmeyi tercih ederim çünkü denize girmek

beni fazlasıyla rahatlatıyor biriktirdiğim tüm stresi

atıyor oluyorum. 

 

> Hayatın boyunca sevmediğin bir işi yapıp çok para

kazanmak mı? Sevdiğin bir işi yapıp az para kazanmak

mı?

> Az para kazanmak çünkü sevmediğin bir şeyin

hayatta bana çok şey katmayacağına inanıyorum.

Sevmediğim işi yapmak beni boğacaktır bu sebeple

sevdiğim işi yaparak bir şekilde paraya ulaşırım bence 

> Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına gitmek

mi? Derbiye gitmek mi?

> Kesinlikle şampiyonluk kutlamasına gitmek.

Muazzam bir coşkusu oluyor.

 

> Sır tutmak mı? Bir sırrını arkadaşına söylemek m?

> Sır tutmak. Kendi sırrımı birine asla söylemem.

Zaten kendi hayatım hakkında çok şeyi de anlatmam

o yüzden susmak :)

İREM POLAT 
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ÜYELERİN SESİ
O MU BU MU? -  ALİ ALTINER 

> İcardi mi? Gomis mi?

> Gomis. Öncelikle Galatasaray'a şampiyonluğu

yaşattı ayrıca o ruhu bizlere çok iyi bir şekilde

verdiğine inanıyorum.

> Instagram'sız bir hayat mı? Youtube'suz bir hayat mı?

> Instagram'sız bir hayatı tercih ederim. Youtube'da

bulunan içerikleri gerçekten geniş ve faydalı buluyorum. 

https://www.linkedin.com/in/ali-alt%C4%B1ner-190685236/
https://instagram.com/ali_altnr1?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D


> Tantuni mi? Silifke yoğurdu mu?

> Tantuni. Silifke Yoğurdu artık fabrikasyonlaştı ve

aslında herkeste olması gerektiği gibi yapmıyor. Fakat

Tantuni apayrı bir mevzu :) 

 

> Marmaray mı? Metrobüs mü?

> Marmaray diyeceğim çünkü metrobüs her ne kadar

trafiğe girmese bile trafiğin yanından geçmek insanın 

 içini yeterince daraltıyor.

> Hayatın boyunca dizi izlemek mi? Film izlemek

mi? 

> Film izlemek. Diziler beni boğuyor özellikle

uzunlukları. Filmlerde genellikle daha kısa zamanda

çok daha güzel şeyler anlatılıyor. Bence böylesi

daha iyi. 

 

> İnşaat izlemek mi? İnşaat mühendisliği okumak

mı? 

> İnşaat izlemek milli sporumuz gibi olsa da bu

kadar okumuşken yapalım bu sebeple inşaat

mühendisliği.

 

> Tüm anılarını unutmak mı? Seni en çok üzen

anıyı her gün hatırlamak mı?

> Tüm anıları unutmak. İlla ki bir şeyler yaşarım

diye düşünüyorum.

> Şekerli çay içmek mi? Şekersiz çayın yanında

tatlı yemek mi?

> Şekerli çay çünkü çayın yanına tatlı bir şeyler

yediğimde aynı tadı alamıyorum. 

İREM POLAT 
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ÜYELERİN SESİ
O MU BU MU? -  ALİ ALTINER 

> Hayatın boyunca kahve içmek mi? Kivili oralet

içmek mi?

> Kahveyi de çok sevmem ama kahve diyeceğim. 

 

> 101 oynamak mı? Halı saha yapmak mı? 

> Hangi arkadaşlarım ile olduğuma göre değişir bu

durum aslında ama yüzde doksan hangi erkeğin

ayağına top versen oynar. Top verirsen arkasından

koşarım :) 

> Yurt dışına dil bilmeden çıkmak mı? Kalacak yerin

olmadan çıkmak mı?

> Kalacak yerim olmadan çıkmak. 

 

> Roman okumak mı? Şiir okumak mı?

> Roman okumak aslında neden tam bilmiyorum ama

roman. Fakat daha çok sonu belirsiz şeyler okumayı

seviyorum. 
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BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ? 
KETÇABIN TARİHÇESİ

Ketçap ilk olarak Çinliler tarafından bulunuyor. Günümüzden farklı olarak içinde domates

bulunmuyor. Ketçap o zamanlar balık, ançüez ve baharatlarla yapılan bir sos. Adı ise ilk zamanlar

ketçap değil de balık sosu anlamına gelen Koe-chiap, Ke-tsiap, Ke-chiap olarak biliniyordu. Avrupa

ise ketçapla 1600’lü yıllarda tüccarlar sayesinde tanışıyor. Avrupalılar ise mantar, ceviz, ve salatalık

ekleyerek ketçabı yemek olarak tüketiyor. Domates içeren tarif ise bilenlere göre Amerikalı temizlik

ve yemek kitabı yazdı olan Mary Randolph sayesinde oldu. “The Virginia House- Wife(1824)

kitabında domatesli ketçap tarifi paylaşıldı. Amerikan aşçılar ise tarifi Kendi usullerince

tatlandırdılar. Böylece tarif çok hızlı şekilde yayıldı. 1905’ te ise ketçabın tarifi tamamen değişerek

bugün bildiğimiz haline geldi. Ülkemizde ise hamburgerin yaygınlaşmasıyla ketçap hayatımıza girdi.

Ketçabın Kullanım Alanlarını Biliyor Musunuz?

Ketçabın kullanım alanları ise, 1800’lü yıllarda

Doktor John Cook Bennt tarafından içeriğinde

likopen olması nedeniyle eczanelerde ilaç olarak

satılıyordu hatta bazı doktorlar ketçaplı hap haline

getirmişti. Eczanelerde domates hapı olarak satılan

ketçap ishal, hazımsızlık, sarılık gibi hastalıkları

tedavi edebileceği düşünüldü. Daha sonra tedavi

edeceği tam kesinleşmeden sahte hapların

piyasaya sürülmesi nedeniyle 5 sene sonra

piyasadan kaldırıldı. Ketçabın içerisinde sirke

bulunduğu için asidik bir özelliğe sahiptir. 



  YILDIZ YALÇIN 
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BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ? 
KETÇABIN TARİHÇESİ

Asidik özelliği sayesinde ise metallerin parlamasını sağlar. Metal bir eşyayı ketçapla kaplayarak 10-

15 dk bekletildikten sonra durulanırsa asidik özellik sayesinde metal eşya parlayacaktır.

Kararmış madeni paralar üzerinde de aynı etkiye sahiptir. Gümüşlerin üzerinde uzun kaldığında

mahvedebilir bu yüzden 15 dakikadan uzun uygulanmamalı. Hatta araçların dışını ketçapla

kaplayarak parlak ve cilalı bir görüntü elde edilir.

Ketçabın asıl kullanım alanı olan yemeklerden bahsedelim biraz da; daha çok aperatif yemeklerde, fast foodlarda

olmazsa olmaz bir lezzettir. Özellikle patates ve hamburgerde :) 

Sadece hamburger ve patatesle de sınırlı değil şu an çoğu yiyeceklerin vazgeçilmezidir ketçap. Makarna, pizza,

köfte, kızarmış tavuk, sandviç, tost, kumru ve daha bir çok yiyeceğin yanında ketçap kullanılmaktadır.



"Tam açılımı “Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi”

olan dernek, evrensel tasarım ilkesi uyarınca ve sadece

görme engelliler yerine tüm engelli gruplar kapsayan

faaliyetler yürüttükleri için bu adı seçmişler. Akademi

denmesinin nedeni de engelli hakları alanında sahip

oldukları hak temelli yaklaşım açısından tüm diğer engelli

derneklerine öncü ve örnek teşkil etmek istemeleri."
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STK'LERİ TANIYORUZ
2022 STK'LERİ

Hey Akademi 

Ocak 2022 Sayısı 

"Sürdürülebilirliğin daha geniş kitlelerce öğrenilmesi ve

kurumlar bünyesinde anlaşılması için çalıştıklarını

kaydeden Emrah Kurum, temelde odaklandıkları üç tematik

alanda faaliyet gösterdiklerini dile getirdi." 

Sürdürebilirlik Adımları Derneği  

İyi Yönetişim Günü Özel Sayısı

2022 yılında İletişim Kurulu Gençlik Ağı Gazetesi'ne konuk olan Sivil Toplum Kuruluşlarını sizler için derledik. 

Röportajları görüntülemek için ilgili görsellere tıklayabilirsiniz.

https://genclik.argudenacademy.org/wp-content/uploads/2022/02/Genclik-Agi-Gazetesi-Iyi-Yonetisim-Gunu-Sayisi.pdf
https://instagram.com/heysosyal?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://genclik.argudenacademy.org/wp-content/uploads/2022/02/Genclik-Agi-Gazetesi-Ocak-2022-Sayisi.pdf
https://genclik.argudenacademy.org/wp-content/uploads/2022/02/Genclik-Agi-Gazetesi-Ocak-2022-Sayisi.pdf
https://genclik.argudenacademy.org/wp-content/uploads/2022/02/Genclik-Agi-Gazetesi-Iyi-Yonetisim-Gunu-Sayisi.pdf
https://instagram.com/surdurulebilirlikadimlari?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://genclik.argudenacademy.org/wp-content/uploads/2022/02/Genclik-Agi-Gazetesi-Ocak-2022-Sayisi.pdf


"Aslı Zeynep İnci ve Senar Kılıç’ın yolları daha önce yine

Bingöl’de faaliyet gösteren Patika Derneği’nde kesişmiş. İkisi

de sivil toplum ve gençlik çalışmaları ile öğrenciliklerinden

bu yana iç içeler. Arkadaşlarıyla birlikte, Patika Derneği’nde

deneyim kazandıktan sonra “Gençlik ve kültürel alanda yeni

bir oluşum oluşturabiliriz” fikri doğmuş ve bu fikir harekete

geçilerek Sivil Gençlik ve Kültür Derneği kurulmuş."
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STK'LERİ TANIYORUZ
2022 STK'LERİ

Sivil Gençlik ve Kültür Derneği

Şubat 2022 Sayısı

"Türetim Ekonomisi Derneği, 2015 yılında kurulan ve

ekolojik ve sosyal açıdan adil bir ekonomiyi mümkün kılma

yollarını arama amacı taşıyan bir dernek. Bu amaca yönelik

farklı projeler yürütülüyor ve araştırmalar geliştiriliyor."

Türetim Ekonomisi Derneği 

 Mart 2022 Sayısı

Röportajları görüntülemek için ilgili görsellere tıklayabilirsiniz.

https://genclik.argudenacademy.org/wp-content/uploads/2022/03/Genclik-Agi-Gazetesi-Subat-2022-Sayisi.pdf
https://genclik.argudenacademy.org/wp-content/uploads/2022/03/Genclik-Agi-Gazetesi-Mart-2022-Sayisi.pdf
https://genclik.argudenacademy.org/wp-content/uploads/2022/03/Genclik-Agi-Gazetesi-Subat-2022-Sayisi.pdf
https://genclik.argudenacademy.org/wp-content/uploads/2022/03/Genclik-Agi-Gazetesi-Mart-2022-Sayisi.pdf
https://genclik.argudenacademy.org/wp-content/uploads/2022/03/Genclik-Agi-Gazetesi-Mart-2022-Sayisi.pdf
https://instagram.com/sivilgenclikvekultur?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://instagram.com/turetimekonomisidernegi?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D


"Özgenur Korlu, Eğitim Reformu Girişimi’nin amacı ve

faaliyetlerini şu cümlelerle açıklıyor: “Temel amacımız, tüm

çocukların nitelikli eğitime erişimi için yapısal dönüşüme

katkıda bulunmak."
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STK'LERİ TANIYORUZ
2022 STK'LERİ

Eğitim Reformu Gişimi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk

Bayramı Özel Sayısı 

"Amacımız ülkede bir şeyleri değiştirme potansiyeli olan

insanları bir araya getirmek.”

Uluslararası Bambu Eğitim Derneği

Nisan 2022 Sayısı

Röportajları görüntülemek için ilgili görsellere tıklayabilirsiniz.

https://genclik.argudenacademy.org/wp-content/uploads/2022/04/Genclik-Agi-Gazetesi-23-Nisan-Ulusal-Egemenlik-ve-Cocuk-Bayrami-Sayisi.pdf
https://genclik.argudenacademy.org/wp-content/uploads/2022/05/Genclik-Agi-Gazetesi-Nisan-2022-Sayisi.pdf
https://genclik.argudenacademy.org/wp-content/uploads/2022/04/Genclik-Agi-Gazetesi-23-Nisan-Ulusal-Egemenlik-ve-Cocuk-Bayrami-Sayisi.pdf
https://genclik.argudenacademy.org/wp-content/uploads/2022/04/Genclik-Agi-Gazetesi-23-Nisan-Ulusal-Egemenlik-ve-Cocuk-Bayrami-Sayisi.pdf
https://instagram.com/egitimreformugirisimi?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://instagram.com/bambuegitim?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://genclik.argudenacademy.org/wp-content/uploads/2022/05/Genclik-Agi-Gazetesi-Nisan-2022-Sayisi.pdf


"Gençlik Ağı, gençlerin bir araya gelip çalışmalar ortaya

çıkardığı bir topluluk olmanın dışında yönetişimi

yaygınlaştırmak ve geliştirmek amacıyla projeler tasarlayıp

uygulayan bir gençlik organizasyonu olma amacı taşıyor."
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Argüden Yönetişim Akademisi Gençlik Ağı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik  ve Spor

Bayramı Özel Sayısı 

"Habitat Derneği ileriki yıllarda da farklı toplulukları,

girişimcileri bir araya getirerek ekosistemler yaratmayı ve

bu ekosistemlerle birlikte Türkiye ve Dünya arasında iletişim

köprüsünü her zaman devam ettirmeyi hedefliyor."

Habitat Derneği

Haziran - Temmuz 2022 Sayısı

Röportajları görüntülemek için ilgili görsellere tıklayabilirsiniz.

https://genclik.argudenacademy.org/wp-content/uploads/2022/07/Genclik-Agi-Gazetesi-Haziran-Temmuz-2022-Sayisi.pdf
https://instagram.com/argudenakademigenclikagi?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://instagram.com/habitatdernegi?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://genclik.argudenacademy.org/wp-content/uploads/2022/05/Genclik-Agi-Gazetesi-19-Mayis-Ataturku-Anma-Genclik-ve-Spor-Bayrami-Sayisi.pdf
https://genclik.argudenacademy.org/wp-content/uploads/2022/05/Genclik-Agi-Gazetesi-19-Mayis-Ataturku-Anma-Genclik-ve-Spor-Bayrami-Sayisi.pdf
https://genclik.argudenacademy.org/wp-content/uploads/2022/05/Genclik-Agi-Gazetesi-19-Mayis-Ataturku-Anma-Genclik-ve-Spor-Bayrami-Sayisi.pdf
https://genclik.argudenacademy.org/wp-content/uploads/2022/05/Genclik-Agi-Gazetesi-19-Mayis-Ataturku-Anma-Genclik-ve-Spor-Bayrami-Sayisi.pdf
https://genclik.argudenacademy.org/wp-content/uploads/2022/05/Genclik-Agi-Gazetesi-19-Mayis-Ataturku-Anma-Genclik-ve-Spor-Bayrami-Sayisi.pdf
https://genclik.argudenacademy.org/wp-content/uploads/2022/07/Genclik-Agi-Gazetesi-Haziran-Temmuz-2022-Sayisi.pdf
https://genclik.argudenacademy.org/wp-content/uploads/2022/07/Genclik-Agi-Gazetesi-Haziran-Temmuz-2022-Sayisi.pdf


"Derneğimizin kuruluş amacı küresel sorunlara yerel

çözümler üretme motivasyonudur."
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Sürdürülebilir Kalkınma Ve Girişimcilik

Derneği  

Ağustos 2022 Sayısı 

"Bursa Kalkınma Derneği’nin öncelikli olarak iki farklı hedefi

var. Bunlar yerel sorunlar, ulusal ve küresel sorunlar olarak

ikiye ayrılmış durumda. Bursa Kalkınma Derneği’nin ilk

öncelikli hedefi gençler. Her bir faaliyetlerinde gençlerin

fayda görmesini öncelik haline getiriyorlar. Bunun dışında

gençlik, çocuk, kadın, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve

afetlerde karşılaşılan durumlar alanında yerel, ulusal ve

uluslararası düzeyde faaliyetlerle gelişimi, kalkınmayı

amaçlıyorlar."

Bursa Kalkınma Derneği  

Eylül 2022 Sayısı

Röportajları görüntülemek için ilgili görsellere tıklayabilirsiniz.

https://genclik.argudenacademy.org/wp-content/uploads/2022/09/Genclik-Agi-Gazetesi-Agustos-2022-Sayisi-1.pdf
https://genclik.argudenacademy.org/wp-content/uploads/2022/10/Genclik-Agi-Gazetesi-Eylul-2022-Sayisii.pdf
https://genclik.argudenacademy.org/wp-content/uploads/2022/09/Genclik-Agi-Gazetesi-Agustos-2022-Sayisi-1.pdf
https://genclik.argudenacademy.org/wp-content/uploads/2022/09/Genclik-Agi-Gazetesi-Agustos-2022-Sayisi-1.pdf
https://genclik.argudenacademy.org/wp-content/uploads/2022/09/Genclik-Agi-Gazetesi-Agustos-2022-Sayisi-1.pdf
https://genclik.argudenacademy.org/wp-content/uploads/2022/10/Genclik-Agi-Gazetesi-Eylul-2022-Sayisii.pdf
https://genclik.argudenacademy.org/wp-content/uploads/2022/10/Genclik-Agi-Gazetesi-Eylul-2022-Sayisii.pdf
https://instagram.com/surkalgirder?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://instagram.com/surkalgirder?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D


"Öncelikli amacımız ne olursa olsun gençlerin bir araya gelip

özgürce iletişim kurabilecekleri, fikirlerini paylaşabilecekleri,

yeni dostluklar kazanabilecekleri ve kendilerini vatandaşlık

bilinciyle geliştirebilecekleri bir atmosfer sağlamak. "
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Martı Gençlik Derneği  

Ekim 2022 Sayısı 

"Aslında kuruluş hikayesi de fazla gıda sosyal girişimine

dayanıyordu. Türkiye genelinde test ettiğimiz gıda israfıyla

mücadele noktasındaki makro problemlerin giderilmesi için bir

sivil toplum örgütünün net bir açıklığı vardı. O yüzden 2017

yılında biz de kolları sıvayalım ve böyle bir sivil toplum

kuruluşunu başlatalım dedik ve ekosistemde yer alan diğer

sosyal girişim kurucularıyla beraber de bu sayede 2017 yılının

Ağustos ayında kurduk ve ilk faaliyetlere de 2018 Ocak

itibariyle başladık. "

Gıda Kurtarma Derneği  

Kasım 2022 Sayısı

Röportajları görüntülemek için ilgili görsellere tıklayabilirsiniz.

https://genclik.argudenacademy.org/wp-content/uploads/2022/12/Genclik-Agi-Gazetesi-Kasim-2022-Sayisi.pdf
https://genclik.argudenacademy.org/wp-content/uploads/2022/10/Genclik-Agi-Gazetesi-Ekim-2022-Sayisi-.pdf
https://genclik.argudenacademy.org/wp-content/uploads/2022/10/Genclik-Agi-Gazetesi-Ekim-2022-Sayisi-.pdf
https://genclik.argudenacademy.org/wp-content/uploads/2022/10/Genclik-Agi-Gazetesi-Ekim-2022-Sayisi-.pdf
https://genclik.argudenacademy.org/wp-content/uploads/2022/10/Genclik-Agi-Gazetesi-Ekim-2022-Sayisi-.pdf
https://genclik.argudenacademy.org/wp-content/uploads/2022/12/Genclik-Agi-Gazetesi-Kasim-2022-Sayisi.pdf
https://genclik.argudenacademy.org/wp-content/uploads/2022/12/Genclik-Agi-Gazetesi-Kasim-2022-Sayisi.pdf
https://instagram.com/gidakurtarmadernegi?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://instagram.com/martigenclikdernegi?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D


Amerika'nın en eski sözlük yayıncısı olan Merriam-

Webster, yılın kelimesi olarak "gaslighting"i seçti.

Peki nedir bu, “gaslighting”

Gaslighting son zamanlarda çok sık duyduğumuz,

herkesin bir dönem maruz kaldığını düşündüğü

duygusal bir istismar türüdür. Türkçe adıyla psikolojik

veya duygusal manipülasyon anlamına gelmektedir. 

 Psikolojik manipülasyon veya duygusal istismar

dediğimizde aklımıza direkt romantik ilişkiler gelir.

Fakat sadece romantik ilişkilerde değil; işte, ailede,

arkadaşlıklarda da psikolojik manipülasyon örneklerini

görebiliriz. 
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Hayatınızdaki toksik kişiler, sizi manipüle ederek istismar ediyor olabilir! Onları iyi tanıyın!

Bu terim, ilk olarak 1938 yılında, İngiliz bir oyun ve roman yazarı olan Patrick Hamilton’un bir oyunundan

ortaya çıkmıştır. Bu sergilenen oyunda, kendi anı ve algılarından şüphelenmesine neden olan yanlış bilgiler

ile manipüle edilen psikolojik bir taciz türü olarak kabul edilen “gaslighting” işlenmektedir. 1940 yılında ise,

İngilizlere ait olan ve Thorold Dickinson’ın yönetmenliğini yaptığı bir psikolojik gerilim filmine uyarlandı.

Sonrasında, 1944 yılında, Amerikalılar tarafından George Cukor’ın yönetmenliğini üstlendiği “gaslighting”

filmi tekrardan çekildi (bu versiyonun fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz). Kısaca özetleyecek olursak film,

çeşitli manipülasyon taktikleri kullanarak eşinin kendisinden ve nihayet gerçeklikten şüphe etmesini sağlayan

bir kocayı konu alıyor. 1970 yılında ise psikanaliz literatüründe bu tür davranışları tanımlamak için

kullanılmaya başlanmıştır.

https://youtu.be/0ToLfQU2xmg
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Temel olarak gaslighting uygulanma amacı; yaşanmış bir anının ikinci kez düşünmeye neden olarak ya da

duyguları küçümseyerek anormal bir tepki verip vermediğini sorgulatarak, hikayeyi tersine çevirerek, dikkat

dağıtarak ve suçlu hissettirerek kişinin hatalı olduğunu göstermektir. Bu bakımdan gaslighting, bir nevi sahte

anı yerleştirme uygulaması olarak da görülebilir. 

Ayrıca gaslighting uygulayan kişinin, zihninden şüphe eden ve kendine güvenini yitiren mağdur üzerindeki

gücünü ve kontrolünü arttırarak istismarcıya daha bağımlı hale getirir ve mağdurun ilişkiyi bitirme olasılığını

azalttığı için uygulanabilir. Başka bir uygulanma amacı ise; mağdurun izolasyonunu ve savunmasızlığını

arttırarak istismarcının yani uygulayan kişinin kontrolünü arttırır bu sayede düşünme, algılarına ve

içgüdülerine güvenme yeteneğini kaybettirerek uygulanan kişinin benlik duygusunu yok etmektir.

Temel olarak gaslighting uygulanma amacı;

yaşanmış bir anının ikinci kez düşünmeye neden

olarak ya da duyguları küçümseyerek anormal bir

tepki verip vermediğini sorgulatarak, hikayeyi

tersine çevirerek, dikkat dağıtarak ve suçlu

hissettirerek kişinin hatalı olduğunu göstermektir.

Bu bakımdan gaslighting, bir nevi sahte anı

yerleştirme uygulaması olarak da görülebilir. 

Ayrıca gaslighting uygulayan kişinin, zihninden şüphe eden ve kendine güvenini yitiren mağdur üzerindeki

gücünü ve kontrolünü arttırarak istismarcıya daha bağımlı hale getirir ve mağdurun ilişkiyi bitirme olasılığını

azalttığı için uygulanabilir. Başka bir uygulanma amacı ise; mağdurun izolasyonunu ve savunmasızlığını

arttırarak istismarcının yani uygulayan kişinin kontrolünü arttırır bu sayede düşünme, algılarına ve

içgüdülerine güvenme yeteneğini kaybettirerek uygulanan kişinin benlik duygusunu yok etmektir.
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Gaslighting uygulayan kişi, uyguladığı gaslighting teknikleri ile karşısındaki kişinin zamanla kendisinden

şüphe duymasına yol açar. Gaslighting mağdurların yaşadığı en belirgin özelliklerden birisi kendinden şüphe

edilmesidir. Gaslighting mağdurları maruz kaldıkları psikolojik manipülasyon için kendilerini sorumlu tutarlar

veya karşılarındaki kişi tarafından bu şekilde düşünülmesine zorlanırlar. Bundan dolayı, yaşanan bu psikolojik

işkencenin ardından mağdurlar en sonunda kendilik algısını, kimlik duygusunu ve öz saygısını yitirme

noktasına gelebilirler.

Gaslighting, istismarcıların kurbanlarının tüm özelliklerine hatta günlük hayatın küçük ayrıntılarına ilişkin

algılarını çarpıtarak realitelerini ihlal eden bir duygusal manipülasyon tekniğidir. Kendi gerçekliklerini kendi

duygusal ihtiyaçlarına göre manipüle etme ve şekillendirme gayretindedirler. İstismarcılar partnerlerini,

sadakatsizliklerine dair gerçek olmayan durumlara bile ikna etme çabasındadırlar. Bu tür duygusal

manipülasyonlar kurbanda kafa karıştırıcı bir etkiye neden olmaktadır. Bu durum kurbanın gerçeklik algısını

bozduğu ve ruh sağlığını olumsuz etkilediği için bir istismar yöntemi olarak kabul edilir.
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Gaslighting'i Nasıl Tespit Ederiz?

Gaslighting'e maruz kaldığını fark etmek, mağdur kişi için zor olabilir; fakat bazı belirtileri, yani işaretleri

bulunmaktadır. İlginç bir şekilde, kendi davranışlarınıza bakarak da gaslighting kurbanı olup olmadığınızı

anlayabilirsiniz; çünkü bu tür bir ilişki içinde olan mağdur, genellikle bazı davranışlar sergiler: sürekli özür

dilemek, istismarcının davranışları için bahaneler uydurmak, kendini sorgulamak ve kafa karışıklığı hissetme,

yıkılmış hissetmek ve sonrasında tekrardan inşa edilmek, deli olduğunun uygulanan kişi tarafından

söylenmesi ve son olarak sürekli olarak yapmadığı şeyler için kendini savunma durumu içinde hissetmek

belirtileri içerisinde bulunmaktadır.

Tabii ki bu sorunlu davranışı tespit etmenin tek yolu kendinize bakmak değildir; doğrudan doğruya

gaslighting uygulayan kişileri de tanımaya çalışabilirsiniz.

Vazgeçme: Bu yöntemde, istismarcılar sizi dinlemeyi reddederler ya da anlamadıklarını söylerler.

Karşı Koyma: Bu yöntemde istismarcı, zorbalık uyguladığı kişinin bir olayı ya da durum ile ilgili anısı

sorgulatır.

Yönlendirme: Bu yöntemde istismarcı, konuyu değiştirerek hedefindeki kişiyi manipüle eder.

İnkar: Bu taktikte genellikle görülen, bir olayın ya da durumun olduğunu ya da söylendiğini unuttuğunu

söylemek ya da inkar ederek yalan söylemektir.
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Bunlara ek olarak istismarcı kişi bazı spesifik davranışlar da sergiler: Mağdur kişinin iç kaynaklarını tüketir ve

bu sayede kişi kendini doğrulayamaz ve sonunda öz-değer ve dünyayı nasıl yorumladıklarına dair kesinlik

duygusundan mahrum kalarak çaresizlik duygusuna kapılır. Gerçek olmayan güvensizlik ve korkular

üretmesine neden olarak mağdurun istismarcının ihlallerinden ziyade algılanan kusurlarına odaklanmasına

neden olur ve "Çok hassassın." ya da "Kafanda kuruyorsun.." gibi cümleler kurarak mağduru suçlar.

Gaslighting romantik bir partner, işveren, arkadaş ya da herhangi bir kişi tarafından iş yerinde, aile

birimlerinde, okullarda, siyasette, tarikatlarda ve bir bütün şeklinde toplumlarda uygulanabilir. 

Bunun nedeni, uygulanan kişi yani mağdurun üzerinde güç

kazanmak ve yapılan istismarın sorumluluğundan kaçınmak

için uygulanıyor olmasıdır; dolayısıyla herhangi bir insani

ilişkide bu tür bir davranışa rastlamak mümkündür.

Toplumlarda kadının yeri ve kimliği, maalesef ki erkeklerden

farklı bir düzeydedir ve bu yüzden bazı devletler genellikle

kadınları, ağırbaşlı ve itaatkâr olmaktan daha az bir şey olmaya

cesaret ettiklerinde veya oldukları gibi öfkelenmeye cesaret

ettiklerinde, onları "aşırı duygusal", "mantıksız" ya da "deli"

olarak tasvir ederek gaslighting uygulayabilirler ve bu sayede

kadınları toplumda baskılarlar. Böyle bir durumda gaslighting

uygulayan taraf bir devlet de olabilmektedir.

love bombing, gaslighting, ghosting ve nihayetinde de işte kara toprak..

https://youtu.be/QWUgFljx39c
https://www.youtube.com/watch?v=QWUgFljx39c


@ydefe13

@Yağmur Dilara Efe  
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> Öncelikle biraz kendinden bahseder misin;

Yağmur kimdir, neler yapar?

> Ben Yağmur, yarışmaya Giresun’dan katılıyorum.

Giresunluyum ama üniversite dolayısıyla

Ankaradayım. Gazi Üniversitesi’nde Okul Öncesi

Öğretmenliği okuyorum, son sınıf öğrencisiyim. Bu

yıl inşallah bölümü bitireceğim sonra kısa bir

süreliğine öğretmenlik yapacağım. Kısa bir

süreliğine kısmının altını çizmek istiyorum. Onun

dışında Kitap Bankosu diye bir derneğimiz var, o

dernekte yönetimde rol alıyorum. Başkent Gençlik

Meclisi'nde de yavaş yavaş bir şeyler yapmaya

başladım. Son olarak Web3 Derneği’ne girdim, blok

zinciri ile ilgili çalışmalar yapan bir dernek. Devlet

eliyle de desteklenmeye başladığı için aslında hem

önünün açılması hem de zaten geleceğimiz artık

Web 3.0 araçlarına emanet olduğu için daha parlak,

kendimi gösterebileceğim bir alan gibi gözüküyor.

Orada da şu an dernek çatısı altında 'Woman 3'

adında bir program var, yönetiminde rol alıyorum.

Zamanla inşallah tatlı tatlı etkinlikler yapacağız. 

> Öğretmenliği neden kısa bir süre yapmayı

planlıyorsun?

> Öğretmenlik mesleğiyle ilgili bir problemim yok,

çok güzel bir meslek ama bölümü yazarken de hep

aklımda akademiye yönelmek vardı. Akademiye

yönelip çalışmam için de belli bir süre MEB’e bağlı

öğretmenlik yapmam gerekiyor, deneyim kazanmak

açısından. Değişmezse iki yıl gibi bir süre. O ara

yüksek lisans biter inşallah. Öyle, o yüzden kısa bir

süre. Belki fikrim değişir bilemiyorum ama

akademide daha çok işe yarayacağımı

düşünüyorum. Çocukları çok seviyorum ama

akademi beni daha çok heyecanlandırıyor.

https://instagram.com/ydefe13?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://www.linkedin.com/in/ydilaraefe/


> Argüden Yönetişim Akademisi ile yolun ne zaman ve nasıl kesişti? Burası sana neler kattı?

> Aslında bu benim hayat çarkımı değiştiren bir başvuru oldu. İnsanın hayatında başvurduğu hiçbir şeyden geri

dönüş alamadığı zamanlar olur ya, benim tam öyle bir dönemimdi. Bir arkadaşıma mail gelmişti, ‘’Başvur mutlaka.’’

diyerek benimle o paylaşmıştı. Biraz baktım, ‘’Yönetişim ne ki acaba?’’ dedim. Daha önce hiç duymadığım bir şeydi.

Kendime ‘’Bu oldu oldu, olmadı ben artık hiçbir yere başvurmuyorum.’’ dedim. İstanbul’da bir zirveye gitmiştik, oradan

dönüşte öğrendim kabul edildiğimi. Çok sevindim, ‘’Tamam artık döndü benim talihim, bundan sonra güzel olacak her

şey.’’ dedim. Ondan sonra gerçekten de güzel oldu ama kabul almasaydım muhtemelen o bir kırılma noktasıydı,

gerçekten hiçbir yere başvurmayacaktım. Tam vaktinde hızır gibi yetiştiler. Sonrasında kendimi çok ait hissettim

Argüden Yönetişim Gençlik Ağı’na çünkü bu zamana kadar deneyimlediğim STK geçmişimde ilk başta her şeyin çok

güzel olup sonradan genelde STK’nın kendini çevirmesi yönünde, faaliyetler yönünde devam etmesi, gönüllüye

yönelik çok fazla bir şey olmaması beni çok rahatsız etmişti. Kimi zaman gönüllü olarak çok da değer gördüğümü

Hissetmediğim STK’lar da oldu ama Argüden Yönetişim Gençlik Ağı çekti beni içine. Aileyiz muhabbeti

gibi.Bırakmadım ben de, o şekilde devam ediyoruz şu an. Aristo Programı bitti, bir ay önce falan ondan mezun oldum.

Hala Yönetişim Gençlik Ağı’ndayım, çalışmalara devam.
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> Argüden Yönetişim Gençlik Ağı'nda neler yaptın/yapıyorsun?

> İlk önce YÖN101 Eğitimi Programı'na katıldım, 6. dönem mezunuyum. Mezun olduktan sonra belli şeyler seçmemiz

istendi bizden. Bana da Öğrenen Çocuk: Sorumlu Birey Programı çok yakın geldi, bir de İşbirliği Geliştirme Proje

Kurulu vardı. Onda şu an bir şey yapmıyorum ama ÖÇSB beni daha çok cezbetti çünkü hem bölümümle alakalı hem

de daha önce STK’lerde yaptığım işlerdi. SosyalBen Vakfı'nda falan da bulundum, çocuğu geliştirmeden önce

kendimizi geliştirmeye yönelik eğitimler, atölyeler tasarlıyorduk. Kitap Bankosu Derneği’nde daha çok sahada

çocuklarla olduğumuz ve aslında ÖÇSB’de yapılanın biraz daha plansız haliydi. Basılı kitabımız, müfredatımız falan

yoktu. Dört hafta boyunca gidiyorduk çocukların yanına, kitap okumayı aşılamaya çalışıyorduk. Amaçları farklı olsa

da aşina olduğum bir işti o yüzden girdim. Tabi Ankara’da olduğum için şu an çok katkı sağlayamıyorum ama

İnşallah ilerleyen zamanlarda Darüşşafaka ve TEGV’de bir etkinliklerine gitmeyi çok istiyorum. Bir de Aristo Sosyal

Girişimcilik Programını yeni bitirdik, çok güzel eğitimler aldık. Sosyal girişimcilik projesiydi o da. Çok değerli

isimlerden gerçekten çok tatmin olarak bitirdiğim nadir eğitimlerdendi. Çoğu eğitimde feedback kültürü çok

gelişmemiş o da insanı biraz arafta bırakıyor. ‘’Şimdi ben bir şeyi yapabildim mi, yapamadım mı? Bunu yaptık ama

neden yaptık?’’ gibi sorgulatabiliyor ama Aristo'da olmadı. Bittiği zaman üzüldüğüm nadir eğitimlerdendi.

Eğitimcilerimiz çok iyiydi, ekip şahaneydi. Devam etsin çok isterdim, ikisi olsun üçü olsun, sürekli katılalım… Yani en

son Aristo dan mezun oldum, ÖÇSB’de çalışmaya devam.



> Bundan sonra tek renk kıyafet giyecek olsan hangi rengi

seçerdin, neden?

> Siyah. Kombinlenmesi kolay, bu ara ruh halimi de

yansıtıyor. Bir de bence siyah çok nereye koysan yakışan

bir renk, her şeye uyuyor. Benim dolabımın %80’i siyah ve

koyu renkler olduğu için… Ben çok renkli giyinmeyi

sevmiyorum, beceremiyorum. Siyahı kendime daha çok

yakıştırıyorum.
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> Çok sevdiğin ya da sana iyi hissettiren bir koku var mı?

> Vanilya, ben vanilya kokusuna bayılıyorum. Mumu var,

yakınca etrafa muhteşem bir koku yayılıyor. Onun dışında

parfümler var ama parfümlerin içinde de genelde baharat

daha yoğun, daha fresh, tatlı olmayan şeyleri daha çok

seviyorum. Vanilya biraz daha soft, onlar güzel oluyor.

Onun dışında annemin kuruttuğu naneleri kokluyorum,

çünkü çok güzel kokuyor, rahatlatıyor. Ama vanilya… 

> Hayatta en çok neye vakit ayırıyorsun?

> Şu sıralar kendimi geliştirmeye. Yazın olsa ‘’Kendime

vakit ayırıyorum, denize gidiyorum, yüzüyorum,

arkadaşlarımla oluyorum…’’ falan derdim ama şu sıralar

daha çok eğitim odaklıyım. Bu süreç biraz daha şöyle

ilerliyor; bana zaten vakit yok, ben oradan oraya

koşturuyorum sadece o yüzden bir tık daha kendini

geliştirmek üzerine ‘’şu an ne alabilirsem kardır.’’ gözüyle

bakıp hem eğlenip hem öğrenip hem de gezmeye

çalışıyorum.

> Konuşmak dışında kendini nasıl ifade edersin?

> Ben çok yazıyorum, hatta yazmam birçok şeyden

kurtarmıştır beni. Sınav dönemi anksiyetesini

anlatmamda, ayrılık acısını atlatma da… Benim bir

defterim var, dert defterim. Çok dolduğum zaman

yazıyorum bir daha açmıyorum. Sadece derdim olduğu

zaman, o şekilde. Önceden yakıyordum ama artık

yakmamaya karar verdim, son 4-5 yıldır yakmıyorum.



> Ne durumda olursan ol sana iyi gelen bir şey söyleyebilir

misin?

> Ben şeyi çok seviyorum; genelde zaten çok şarkı

dinleyen bir insanım ama çok mutlu ya da özellikle çok

üzgün, kötü anlarımda kulaklığı takıp yürüyüş yapmayı.

Tatlı tatlı bir yandan şarkı dinlerken bir yandan kafada bir

şeyler oturuyor. Ya da deniz kenarında oturup kendimle

yüzleşmek. Bunlar iyi geliyor bana ama daha çok şarkı

dinleyip kendime vakit ayırmak, gezmek, dolaşmak beni

motive ediyor. Biraz daha hayatın içine odaklanmamı,

süreç içerisinde bocalamamamı sağlıyor. Mutlu olduğum

zaman daha çok dans ediyorum, enerjimi atmaya

çalışıyorum biraz daha ama tabi şarkı da dinliyorum.

Mutsuzken daha soft metal parçalar, mutluyken 90’lar

türkçe pop açıyorum genelde.
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> ''Bunu başarmak istiyorum!'' dediğin bir konu ya da bir

hedefin var mı?

> Ben UNICEF’de çalışmayı çok istiyorum. Biraz da zaten

bu bölümü yazma sebeplerimden biri bu. Çocuklarla

çalışmayı çok istiyorum, çocuk işçiler üzerine, eğitimde

fırsat eşitliği üzerine çalışmayı çok istiyorum o yüzden ‘’

oldum’’ dediğim anda kısa süreli de olur uzun süreli de olur

hayatımın bir döneminde UNICEF’de çalışmayı çok

istiyorum. Türkiye tarafında olur, yurtdışı boyutunda olur

hiç fark etmez. Sonra belki milletvekilliği olabilir ya da

mecliste çocuk hakları üzerine olan bir komisyonda

olabilir, eğitim hakkında olabilir. Politik daha çok, işin hem

biraz eğitim boyutu var hem de politik boyutu var. Bu

ikisini yapmayı çok istiyorum.

> Oynamayı sevdiğin bir oyun var mı?

> Bunu söylemek çok da istemiyorum ama ben tam bir

101 ve tavla bağımlısıyım. Ciddi anlamda yani otobüste

giderken falan hemen ya 101 ya tavla açıyorum. Eğer çok

kısa bir zamanım varsa tavla oynuyorum, uzun bir

zamanım varsa 101 açıyorum.                         

> Dönüp dolaşıp izlediğin bir dizi var mı?

> Friends. Ben daha çok sitcom izliyorum. Çok fazla dizi

izlemişimdir ama sitcomlar insanın beynini daha çok

boşaltıyor, gülüyorsun eğleniyorsun. O yüzden

Friends,Brooklyn Nine-Nine gibi sitcom dizilerini açıp açıp

tekrar izliyorum. Güzel oluyor.

> ''Hiç gitmedim ama gitmeyi çok istiyorum'' dediğin bir

yer var mı?

> İtalya’ya gitmeyi çok istiyorum. Bir de Vatikan’a gitmeyi

çok istiyorum, Vatikan ile ilgili orada geçen kitaplar,

izlediğim filmler beni çok etkilemişti. Heykeller, sanatsal

boyutu falan… İtalya biraz daha doğası için. Ama Vatikan…



> En etkilendiğin hayat tavsiyesi nedir?

> Annem bir gün bana ‘’ Sesin sözlerinden büyük, yüksek çıkmasın’’ demişti. Biraz oturup düşünmeme sebep olmuştu.

Ben gerildiğimde veya sinirlendiğimde çok bağırarak konuşan bir insanım, bunu sorgulamama sebep olmuştu. Bazen

haklı olduğumuzu ispat etmek için sesimizi çok fazla yükseltebiliyoruz, bu siyasette de böyle, ses çok fazla

yükseldiyse çoğu zaman orada bir sıkıntı vardır çünkü sakin sakin konuşabilmemiz lazım birçok şeyi. Bu yüzden

söyleyeceğimiz şeyler sesimizin yüksek çıkmasında etkili gerçekten. Annemin o sözü beni çok etkilemişti. Artık

bağırarak konuşacağım zaman ‘’ Şu an mantıklı bir şey söylüyor muyum? Bu, üzerine bu kadar bağırılarak

konuşulması gereken bir şey mi?’’ diye düşünüyorum, metafor olarak kullanıyorum genel olarak hayatımda. Hayatın

bir yankısı var sonuç olarak, bir devinim gösteriyor her şey; bir şeye üzülürken bile ‘’ Bu, benim bu kadar üzülmeme

değecek bir şey mi? Bu kadar uzun süre?’’ gibi her şeye uyarladım ben o sözü. Sesim eğer sözümden yüksek çıkıyorsa

düşürüp, biraz daha sakinleşip yola devam ediyorum.
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> Başka  bir bölüm okuyacak olsan hangi bölümü seçerdin?

> Ben çok istedim aslında ama annem bana ‘’Diplomalı işsiz olacaksın.’’ dediği için… Siyasal, Kamu Yönetimi,

Uluslararası İlişkiler falan okumayı düşünüyordum ben çok. Annem pek o gözle bakmadı. Siyasal bir de hukuk, o iki

bölümü okumayı çok isterdim. İşin politika boyutu beni çok cezbediyor, seviyorum. Bakalım okulum bir bitsin ikinci

üniversite olarak neden olmasın. İkinciyi Adalet olarak okuyorum zaten, belki dörde tamamlayabilirim diye ama siyasal

okumayı da istiyorum.

> Gazetemizin okurlarına bir kitap, bir dizi ve bir şarkı önerebilir misin?

> Yakın zamanda okuduğum için Notre Dame’ın kamburu. Onu beğendim, tam bitmedi ama güzel gidiyor şu an. Dizi

için Doctor Who diyeceğim, güzel bir dizi. Şarkı da Whitesnake’in Forevermore diye bir şarkısı var, sözleri beni çok

etkiliyor. Beni biraz depresyona sokan metal bir parça ama güzel.

https://www.bkmkitap.com/notre-damein-kamburu-247923?gclid=CjwKCAiAhqCdBhB0EiwAH8M_GitYJ0Ajxi5-SfeRA27P8TWsBVl1O3SSO1vjl5hWx3Pl6q16XKpX_BoC6KMQAvD_BwE
https://www.youtube.com/watch?v=i5CAsSzUxzU


Tepeyi dört yanından aşağı şehir çevirmiştir. Karum, üç yönünde düz ova şeklinde görülmekle beraber,

doğu yönü ova seviyesinden 1.5-2 metrelik bir yüksekliğe sahiptir. Çapı 2 kilometreyi bulan Karum, höyük

ve ortasındaki kalesi sağlam birer sur ile çevrilidir. 

Kültepe 1881’den itibaren araştırmacıların dikkatini çekmeye başlamıştır. Kültepe’de o zamana kadar eşi

benzerine rastlanmamış olan çivi yazılı tabletler bulunmaya çalışılıyordu. 1925 yılına kadar birçok

araştırmacı bu tabletleri bulmayı denemiş fakat başarılı olamamışlardı. 1925 yılında Bedřich Hrozný

tesadüfen tabletleri; dolayısıyla da Asur Ticaret Kolonileri’nin merkezini yani Karum’u keşfetti. 1948

yılında Türk Tarih Kurumu ve Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına Höyük’te ve Karum’da

sistemli kazılar başlatıldı.  

Kültepe Kayseri’nin 24 km uzağında bulunan

ve Kaniş Harabeleri’ni de içine alan bir antik

kent ve ören yeridir. Kültepe, biri yerlilerin

oturduğu höyükten, öteki aşağı şehir veya

Asur’lu tüccarların yerleştiği Karum alanından

oluşmuştur. Höyüğün çapı 500 metre, ova

seviyesinden yüksekliği 20 metredir. 
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Bunlar arasında, daha az sayıda, edebi metinler ve okul temrin metinleri de bulunmaktadır. Anadolu’yu

tarih aydınlığına bu vesikalar kavuşturmuştur. Bunlar Anadolu’nun en eski yazılı belgeleridir. Anadolu tarihi

burada başlamıştır. Kaniş’in en önemli özelliği budur. Kültepe-Kaniş Anadolu’daki bu ticaret sisteminin baş

şehridir. 

Aynı zamanda Kaniş Krallığı’nın da merkezidir. Birinci ve ikinci katlar arkeoloji, filoloji ve şehircilik

bakımından en zengin ve en önemli olanlarıdır. Bu iki şehrin birbirinden taş döşeli sokaklarla ayrılan büyük

mahalleleri, tam planlarıyla açığa çıkarılmıştır. Eski dünyanın ayrı dilleri konuşan bu iki ülkesinin

temsilcileri bu şehirlerde yan yana yaşamışlardır. Onların planları açıkça belli olan evleri, arşivleri,

atölyeleri, depoları, dükkanları gün ışığına çıkarılmıştır. İki katlı evlerin çoğunda oturma odaları, arşiv ve

kiler/depolar birbirinden ayrılmış durumdadır. Her iki şehir de çıkan bir yangın sonucunda yok olmuştur.

Dünyanın en eski ticaret merkezi olan Karum Kaniş’te sonuncusu iki safhalı olmak üzere dört yapı katı

vardır. Günümüzden dört bin yıl önce Kuzey Mezopotamyalı/Asurlu tüccarların Anadolu’da kurdukları

aşağı yukarı yüzelli sene süren bu uluslararası ticaret ilişkileri döneminde, Anadolu Mezopotamya’nın eski

uygarlığına açılmış, onlardan yazıyı öğrenmiş, kültür seviyesini yükseltmişti. Birinci ve ikinci katlarında

keşfedilen eski Asur dilinde yazılmış çivi yazılı tabletler, Anadolu ile Asur arasında sürdürülen ticaret

hakkında detaylı bilgilerin yanı sıra, borç alıp-verme, faiz, evlenme-boşanma, veraset, esir ticareti,

mahkeme kararları ve yerli beylerle yapılan yazışmalar hakkında da canlı bilgiler vermektedir.
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İçine tabletlerin konulduğu pişmiş topraktan, mühür baskılı binlerce zarf bulunmuştur. Mühür ve baskıları

sosyal yapıya uygun olarak çeşitli üsluplardadır. Her iki katta da üslupların gelişimini izlemek ve bunları

kronolojik biçimde göstermek mümkündür. Silindir baskıların büyük çoğunluğu ikinci kattadır. Bu çağda

Mezopotamya ile kurulan sıkı ilişkiler, Anadolu’da da silindir mühür kullanımını yaygınlaştırmıştır.

Kültepe ustaları topraktan hayvan şeklinde içki kapları yapmakta usta idiler. Ayakta duran, yatan, diz

çökmüş durumda tasvir edilmiş bu içki kaplarının yanında, hayvan başı şeklinde olanları da vardır. Bu

kutsal hayvan biçimli kaplar, kıymetli madenlerden yapılmış olanların taklididir. En çok rastlanan ritonlar;

aslan, boğa, antilop, kartal biçimli olanlardır. 
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İçki Kabı

Videoyu izlemek için tıklayınız 

https://www.youtube.com/watch?v=QM3irI0xwoM


Peki nedir bu türkünün hikayesi?

Kerkük’ü birçok türküde, şiirde, kitapta

duymuşuzdur. Türkülerde “gidenin

dönmediği yer” olarak tarif edilen yerlere

yakın bir yerlerde, Kerkük’te, 14 Temmuz

1959 tarihinde, Irak’taki 14 Temmuz

1958 müdahalesinin, Cumhuriyet’in

birinci yıl dönümü.

Zağros dağlarının eteklerinde deniz seviyesinden 310 m yükseklikte kurulmuş olan 

Irak’taki Türk toplumunun en önemli kültür merkezlerinden biri olan Kerkük Musul’a 140 km, Bağdat’a ise

248 km uzaklıktadır.

Kerkük şehri düz bir ovada kurulmuştur. Milattan önce III. yüzyılda yapılan kale bir tepenin üzerinde yer alır.

Şehrin ortasından kışın taşan, yazın kuruyan Hassa çayı geçer.

Kerkük çevresi özellikle petrol kaynaklarıyla tanınır. Çevrede petrolden başka tuz, mermer ve zift kömürü

kaynakları da bulunmaktadır.

Osmanlı idaresi altına girdikten sonra 1534 Irakeyn Seferi ardından Bağdat fethedilip aynı adla bir eyalet

teşkil edilince Kerkük de sancak merkezi haline getirilerek Bağdat eyaletine bağlandı.
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Bu müdahaleyle krallıktan cumhuriyete geçildi. Müdahale ile daha da kötüleşti dengeler Türkmenler için. O

coğrafyada denklem değişmiyordu: Kötüler kavga ediyor, birbirini yiyor ama mesele Türkmenler olduğunda

aynı kötüler “ortak düşman” için müttefik oluyor, ortak düşmana karşı ortak hareket ediyorlardı.

Öncelikli hedef Türkmenleri Kerkük’ten çıkarmak, Kerkük’ü Türk’ten temizlemekti. Emperyalizm de bunu

istiyordu çünkü Türkmenlerin bulundukları yerde ödedikleri bedele rağmen toprak bütünlüğünü

savunması, Türkiye ile olan gönül ve kültür bağları onları “kullanışsız” kılıyordu.



Kerkük’ün üst düzey yetkilileri, bazı operasyonları yapacak özel eğitilmiş kişilerden seçildi. Türkmenlere

karşı tacizler, saldırılar başladı. Kerkük’teki Türk aydınlarının olduğu listeler saçıldı ortaya. Bu kişilere karşı

suikast girişimleri yapıldı, evleri basıldı. Kerkük’teki Türk gazeteler yasaklandı. Aydınlar sürüldü, hapislere

atıldı. (Bu manzara bir yerden tanıdık geliyordur.) Zindanlar Türklerle doldu, öyle ki bir yerden sonra

Kerkük’te Türkçe konuşmak yasaklandı.

Sözleri Fahrettin Ergüç, bestesi Demirçın’a ait olan “Kerkük Zindanı” türküsü de o yaşananların

dışavurumudur; bu olaylardan sonra yazıldı:

Kerkük'ün zindanına attılar beni

Mazlumlar sürüsüne kattılar beni

Bir yanım dağladılar ateşle annem

Ne suçum ne günahım yaktılar beni

Türkmen obalarından göçen anneler

…
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Cem Karaca'nın sesinden dinlemek için tıklayınız. Semicenk'in sesinden dinlemek için tıklayınız.

https://www.youtube.com/watch?v=BqJ-4ePe_Pk
https://www.youtube.com/watch?v=DGOoe1lYqY8
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ERBEN SAMET ARİFOĞLU

Bulmacayı çözerek  genclikagi@argudenacademy.org adresine yollayın. 

Doğru cevabı verenler arasından yapılacak çekiliş ile 1 kişiye hediye veriyoruz.

https://www.techtalkturkey.com/spark-akilli-e-posta-uygulamasi/
https://www.techtalkturkey.com/spark-akilli-e-posta-uygulamasi/


ÜYELERİMİZİ TANIYORUZ (42 - 46)

Yeni yılda burçları neler bekliyor? En

şanslı burç hangisi, aşk hayatında mı

kazanacaksınız iş hayatında mı? Yoksa

her ikisi de sizi mi bulacak 

2022 TRENDLERİ  

İlk defa 1892'de sahnelenen Fındıkkıran Balesi, yeni yıl

kutlamaları ile bale toplulukları tarafından, yılbaşında

sahnelenmesi gelenekselleşmiştir. Dünyanın en çok sahnelenen

bale eserlerinden biri. Türkiye Devlet Opera ve Balelerinde

repertuarlarında vardır.

Gençlik Ağı
Gazetesi

Argüden Yönetişim Akademisi Gençlik Ağı

Yılbaşı Özel Eki

YILBAŞI AĞACI  

2023 YILININ RENGİ - VIVA MAGENTA

Çam ağacındaki aydınlatmaların

ve mumların ölümsüzlüğü

temsil ettiği, kötü ruhları ve

canavarları kovduğuna

inanıldığını biliyor muydunuz?

2023'DE BURÇLAR  

Her yıl Aralık ayında gelecek yılın trend rengini açıklayan

Pantone Color Institute, ayrıca 2023'ün rengini, saf

mutluluktan zevk alan, denemekten korkmayan ve kısıtlama

olmadan kendini ifade eden cesur, espri dolu ve her şeyi

kapsayan bir renk olarak nitelendirdi.

FINDIKKIRAN BALESİ

GENÇLİK AĞI GAZETESİNİN YENİ YIL DİLEKLERİ 
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2000 yılından beri Pantone Color Institute, her yıl için bir “Yılın Rengi” seçiyor. Her yıl farklı bir Avrupa

başkentinde toplanan, farklı ülkelerin temsilcilerinden oluşan bir komite, dünya insanlarının psikolojik

durumu, tüketim alışkanlıkları, ihtiyaçlar, sektörel eğilimler, güncel trendler gibi birçok faktörü dikkate alarak

bir sonraki yılın rengini belirliyorlar. Başta moda, tasarım, iç mimari, makyaj, grafik tasarım ve çiçekçilik

olmak üzere birçok yaratıcı sektör, bir sonraki yılın tasarımlarında ve koleksiyonlarında bu rengi öne

çıkarmaya gayret ediyor, Pantone Yılın Rengi ilhamlı özel ürünler hazırlıyor.

Dünyada renk otoritesi olarak kabul edilen Pantone

Color Institute, 2023 yılının rengini Viva Magenta

olarak açıkladı!

Pantone, kırmızı ve mor arasında çok keskin bir

noktada bulunan bu rengi sıcak ve soğuğu

dengeleyen “incelikli bir kızıl ton” olarak tanımladı.

Bununla beraber rengin anlamı “alışılmadık bir

zaman için alışılmadık bir ton” olarak belirtildi.

Her yıl aralık ayında gelecek yılın trend rengini açıklayan Pantone Color Institute, ayrıca 2023'ün rengini, saf

mutluluktan zevk alan, denemekten korkmayan ve kısıtlama olmadan kendini ifade eden cesur, espri dolu ve

her şeyi kapsayan bir renk olarak nitelendirdi.

Pantone Renk Enstitüsü İcra Direktörü Leatrice Eiseman "Bu yılın rengi güçlü ve güçlendirici. Viva Magenta,

yaşam için aynı şevke ve asi ruha sahip herkesi memnuniyetle karşılıyor. Cesur, espri dolu ve her şeyi

kapsayan bir renk" ifadesini kullandı. 

Acaba seçilen bu rengin markalar üzerinde etkisi nasıl olacak?

https://www.linkedin.com/company/pantone/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAGx_iABSpFpYXG3B8OWXeNvHfHkwVvmM1s
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2023 YILININ RENGİ: VİVA MAGENTA2023 YILININ RENGİ: VİVA MAGENTA

MODAMODA

Teknoloji dünyası, 2023 yılı Pantone rengi Viva Magenta’nın etkisine çoktan girmiş gibi görünüyor.

Teknoloji firmalarının kulaklıktan saate, hoparlörden telefona kadar birçok ürününde Viva Magenta

renginin izlerini görüyoruz. Ancak Motorola’nın Pantone Color Institute ile yaptığı 2023 yılı Pantone rengi

iş birliği sonucu ortaya çıkan telefon tasarımı, bunun en güncel örneği olarak karşımıza çıkıyor.

TEKNOLOJİTEKNOLOJİ
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2023 YILININ RENGİ: VİVA MAGENTA2023 YILININ RENGİ: VİVA MAGENTA

2023 yılının Pantone rengi olarak karşımıza çıkan Viva Magenta, her alanda olduğu gibi sanatı da etkisi

altına hızla alacak. Geleneksel sanatın dışında, dünyanın her alanına yayılan dijital sanatta da bunun

örneklerini görmeye başlayacağız. İlk örnek ise Pantone Color Institute ile ARTECHOUSE iş birliği ile

ortaya çıkan dijital sanat çalışması oldu.

Yenilikçi, teknoloji odaklı deneyimsel sanatın liderlerinden ARTECHOUSE, 2023 yılının Pantone

renginden sürükleyici sanat deneyimi üretmek için Pantone ile iş birliği gerçekleştirdi. ARTECHOUSE

Studio’nun küratörlüğünü üstlendiği ve bu dijital sanat alanı tarafından tasarlanan sergi, 2023 yılının

Pantone rengi olan Viva Magenta’yı dijital sanata taşıdı. Bir renkten daha fazlası olan enstalasyon,

konukların fantastik oranlara ölçeklenmiş bir renk tonunun gücünü hissetmelerini sağlayan tamamen

sürükleyici bir deneyim sunuyor.

Aynı zamanda sergi, Art Basel katılımcıları için Miami Beach’te sergilenecek ve ardından 3 Aralık’tan

itibaren halka açıldı.
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Bir yılı daha devirirken, kimimiz heyecanlı ve umutlu, kimimiz bir senenin daha nasıl bittiğine şaşkın,

kimimiz sabırsız ve telaşlıyız. Yeni yılı nasıl karşılarsak karşılayalım, Aralık geldiğinde ortaya çıkan

birbirinden süslü çam ağaçları ve ışıklar hepimizin içini sımsıcak yapıyor. Peki büyük küçük herkesi

heyecanlandıran çam ağacı kurma ve süsleme seremonisi nereden geliyor, bir tahmininiz var mı?

Özellikle X ve Y jenerasyonunun birçoğu süslü çam ağaçlarını ilk defa Noel zamanı çıkan Hollywood

filmlerinde görmüş ve bu nedenle bu geleneği Hristiyanlıkla bağdaştırmışsa da ağaç süsleme geleneği

çok daha eskiye ve hatta Türk toplumlarına dayandığı; araştırmalar arasında yer almaktadır.

En eski devirlerden günümüze dek Türk toplulukları

arasında görülen yaygın inançlardan birisi de ağacın ya

da belli ağaç türlerinin kutsal kabul edilmesidir. Türk

insanı ağacın yaşam döngüsü ile kendi hayatının doğal

seyri arasında bir benzerlik olduğunu keşfetmiş ve bir

ağacın mevsimden mevsime kendini yenilemesinden

ötürü, bazı ağaçları hayatın ve sonsuzluğun timsali

olarak görmüştür.

Türk toplumları ağaçların; kendilerini ve ölülerini koruyacağına, bütünlüklerini sağlayacağına,

isteklerinin yerine gelmesi için aracı olacağına ve bunun gibi pek çok inanca sahip olarak

yaşamıştır. Hala daha günümüzde örnekleri görülen; ağaca çaput, adak bezi bağlama geleneği

ise ilk olarak Tuva Türklerinde görülmüştür.
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Nardugan kelimesi etimolojik olarak Moğol dilinde Nar (Güneş) ve Türkçe Tugan (Doğan) kelimelerinin

birleşiminden oluşmuş bir kelimedir. Türk mitolojisine göre sözde gün ile gece sürekli münakaşa

halindedir. En uzun gece olan 21 Aralık tarihinden sonra, güneşin daha çok görünmeye başladığı,

gündüzlerin uzadığı ve bu bağlamda gündüzün geceyi bu savaşta yendiği düşünülmektedir. Bu nedenle

22 Aralık’ta bu olayı, yeni yılın ilk günü olarak kabul edip, “Yeniden doğuş bayramı” adı altında

kutlamışlardır. Nardugan Bayramı’nda Türkistan’dan başka yerde yetişmeyen akçam ağacını eve getirip,

akçamın altında oturanlara ise o sene Tanrı’nın güzel bir yaşam vereceğine inanmışlardır. Ağaç altına

Tanrı’ya hediyeler koyup dallarına da Tanrı’dan diledikleri şeyleri sembolize etsin diye bez veya kurdele

asmışlardır.

Çam ağacının Türklerde ölümsüzlük sembolü olması

ve inanışa göre tüm insan ırkının türediği ağaç olması

sebebiyle kutsal kabul ediliyordu. Murad Adji’nin

Türklerin ve Büyük Bozkırın Kadim Tarihi adlı

kaynağında konuyla ilgili ”Altay’da Çam ağacının her

zaman esrar dolu bir güzelliğe sahip olduğu kabul

edilmiştir” der.

Türk mitolojisinde Güneş ve Ay, Tanrı Ülgen’in

emrindeydi. Ay yılı esasına göre 25 Aralık’ta gündüz

geceyi yeniyordu ve insanlar bu tarihte geri verilen

güneş için Ülgen’e teşekkür ediyorlardı. Yeni yılda

dualarının kabul edilmesi için Ülgen’in çok sevdiği bir

çam ağacının dallarına renkli kurdeleler, çaputlar

bağlayarak süslüyor ve yanına hediyeler bırakıyorlardı.

İnsanlar aydınlığın karanlığı yenmesini kutluyordu. Bazı

kaynaklar mitolojide Ülgen’in gösterişli ”kırmızı” bir

kaftan giymesi ve dış görünüşünden ( kaftan, şapka,

kuşak, çizmeler) yola çıkarak, Ded Moroz, Santa Claus

veya Noel Baba’nın aslında tamamen Türklere ait

olduğuna yer vermiştir.

YILBAŞI AĞACIYILBAŞI AĞACI



RÜMEYSA ERTEN

GENÇLİK AĞI GAZETESİ

ARALIK 2022

/6

Doç. Dr. Haluk Berkmen, araştırmalarına göre Noel Ağacı süsleme geleneğinin kökenini İslamiyet öncesi

Asya Türklerine ait Hayat Ağacı inancına dayandırmıştır. Akçam ağacının kış mevsiminde dahi

yapraklarını dökmemesi ve sürekli yeşil kalması sebebiyle Türkler de ”hayat ağacı” diye adlandırılmıştı.

Bahsi geçen araştırmada Hayat Ağacı inancının Amerika yerlilerinde de bulunmasına değinilmiştir. Bu

konuda Amerikan Navajo yerlilerine ait bir çizim ile bir Asya Türkünün işlediği halı karşılaştırılmış, bu

yerlilerin de Türkler gibi bir doğa dini olarak kabul edilebilecek Şamanlığa inandıkları vurgulanmış ve

benzerliğe dikkat çekilmiştir.

Ağaçları kutsal sayan ve onları süslerle bezeyen sadece Türk toplumları değildi. Ağaçların ruhani

törenlerde önemli bir sembol olarak yer alması adeti çok eskilere, Hıristiyanlık öncesi zamanlara, hatta

putlara ve doğaya tapınıldığı zamanlardaki Mısır ve Çin uygarlıklarına kadar uzanmaktadır. Eski Mısırlılar,

kışın yeşil hurma dallarını evlerini getirerek yaptıkları merasimde bunları hayatın ölüme karşı kazandığı

zaferin sembolü olarak kabul ederlerdi. Romalılar Satürnalya Bayramında (Tarım Tanrısı Satürn’e

adanmış bir Antik Roma bayramıdır.) merasimin bir kısmını mutlaka yeşil bir dala adarlardı. Eski

İskandinavyalıların ataları ise Göknar ağacına özel bir önem vermiştir. Benzer şekilde Kuzey Avrupa

ülkelerinde de yine Hıristiyanlıktan çok daha önceki zamanlarda ağaçlar ruhani bakımdan kutsal kabul

ediliyorlardı.

YILBAŞI AĞACIYILBAŞI AĞACI
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Tarihi kaynaklara bakıldığında, Noel

Yortusunda kullanılan Noel ağacı ilk defa

1521 veya 1605’de Almanya’da ortaya

çıkmıştır. Almanlar ilk olarak Ren Nehri

kıyılarında Cennet Ağacını temsil eden

köknar ağacını ışıklar, meyveler ve parlak

süslerle donatmışlardır. Geleneğin Fransız

İhtilali’nden sonra Amerika’ya ulaştığı

belirtilmektedir. 1800’lerin başında

İskandinav ülkelerinde yayıldıktan sonra,

1840 tarihinde İngiltere ve Fransa’da da

çam süsleme geleneği başlatılmıştır.

Çam ağacındaki aydınlatmaların ve mumların ölümsüzlüğü temsil ettiği, kötü ruhları ve canavarları

kovduğuna inanılır. Ayrıca Noel Ağacı’na ışıkların haricinde çeşitli kurumuş meyve kabukları, küçük

oyuncaklar, geyik figürleri ve yıldıza benzer şekilde nesneler de asılmaktadır. Noel Ağacı inanışa göre hayattır

ve yaşamın sembolüdür. Üzerindeki meyveler de yaşamın bize sunmuş olduğu sonsuz ve çeşitli hediyeleri

sembolize eder.

Hem eski medeniyetlerde hem eski Türk toplumlarında ağacın kutsallığı, ağaca yüklenen anlam ve ağaç

süslemenin niyeti ortak. Yüzyıllardır süren bir adet belli ki insanlara iyi geliyor. Siz de yeni yılda ister çam

ağacı ister evinizdeki bir bitkiyi süsleyerek yeni yıl ruhunu daha derinden hissedebilirsiniz.

Şimdiden herkese mutlu ve hayallerinden bile güzel sürprizlerle dolu şahane bir 2023 dileriz!



Merak ettiniz mi nedeni nedir? Yılbaşı ile ilgisi nedir? 

Noel fındıkkıranları olarak da bilinen fındıkkıran bebekleri, en çok oyuncak bir askere benzemek için

yapılan dekoratif fındıkkıran figürlerindendir. Alman geleneğinde, oyuncak bebekler kötü ruhları kaçıran iyi

şansın sembolleri.

20. yüzyılın ilk yarısından önceki hemen hemen tüm fındık kırıcılar işlevsel olsa da, modern

fındıkkıranların önemli bir kısmı öncelikle dekoratiftir ve fındıkları kırmaz. Fındıkkıranlar aynı zamanda

Alman folklorunun bir parçası ve bir evin koruyucusu olarak hizmet ediyor.

Fındıkkıran oyuncakları 17. yüzyıl Almanya'sından, özellikle Ore Dağları (Almanca: Erzgebirge) bölgesinden

gelmekte. Ortalama bir el yapımı fındıkkıran yaklaşık 60 ayrı parçadan oluşur. Geleneksel olarak oyuncak

askerlere benziyor ve parlak renklerle boyanıyor.

Yeni yıl, yılbaşı ürünlerinde; tabak, fincan, tüm mutfak sunum ürünlerinde, ağaç süslerinde, tekstilde, bu

asker figürü kullanılmış.
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Fındıkkıran bebekler, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Almanya'da çok sayıda Amerikan askerinin hatıra

olarak Alman ceviz kırıcılarıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne gelmesiyle Avrupa dışında popüler

hale gelmeye başlamış.

Tam olarak popüler olması ise; Rus besteci Tchaikovsky'nin, E.T.A. Hoffmann'ın The Nutcracker and the

Mouse King (Fındıkkıran ile Fare Kral) adlı hikayesinin bir oyuncak asker fındıkkıranını içeren bale

uyarlaması ile gerçekleşir.

İlk fındıkkıran bebeğin tasarımı Seiffen'den "fındıkkıranın babası" olarak bilinen Friedrich Wilhelm

Füchtner (1844–1923), 1872 yılında Seiffen'deki atölyesinde yapar. İlk seri üretimi başlamıştır. 

Genellikle hediye olarak verilmiş ve bir noktada yeni yıl sezonuyla ilişkilendirilmiş. 19. yüzyılda popülerlik

kazanmış ve yakın Avrupa ülkelerine yayılmış. Talep arttıkça, fındıkkıran oyuncak bebek üretimi de

fabrikalarda başlamış.
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İlk defa 1892'de Sankt-Peterburg'da sahnelenen Fındıkkıran Balesi, yeni yıl kutlamaları ile bale

toplulukları tarafından, yılbaşında sahnelenmesi gelenekselleşmiştir. Dünyanın en çok sahnelenen bale

eserlerinden biri. Türkiye Devlet Opera ve Balelerinde repertuarlarında vardır.

Herkese mutlu seneler..

Batıdaki tüm bale kumpanyaları "Fındıkkıran"ı repertuarlarında sürekli bulundurur ve her yıl, Aralık ayının

başından itibaren küçük Alman kızı Clara'nın bir Noel gecesi rüyasında ziyaret ettiği düşler ülkesini ve

oradaki maceralarını anlatan masal-baleyi sahnelemeye başlar.

Hikaye; Süslenmiş yılbaşı ağacı, altındaki hediyeler, Clara'ya verilen Noel armağanı oyuncak asker şeklinde

fındık kıracağı ve küçük kızın düşünde prense dönüşen bu fındıkkıranın Clara'yı götürdüğü sihirli karlar

ülkesi, Şeker Perisi'nin ülkesi Şekerleme Krallığı'na yolculuğudur.
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İzlemek için fındıkkırana tıkla!

https://www.youtube.com/watch?v=zV1qLYukTH8


ŞANSŞANS  

KARİYERKARİYER  

AŞKAŞK

PARAPARA

Hem burcunuza hem de yükseleninize bakmalısınız.

SELİN GÖRER 
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2023'DE BURÇLAR2023'DE BURÇLAR  

KOÇ

ŞANSŞANS  

KARİYERKARİYER  

AŞKAŞK

PARAPARA

BOĞA

ŞANSŞANS  

KARİYERKARİYER  

AŞKAŞK

PARAPARA

İKİZLER



ŞANSŞANS  

KARİYERKARİYER  

AŞKAŞK

PARAPARA

Hem burcunuza hem de yükseleninize bakmalısınız.
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2023'DE BURÇLAR2023'DE BURÇLAR    

YENGEÇ

ŞANSŞANS  

KARİYERKARİYER  

AŞKAŞK

PARAPARA

ASLAN

ŞANSŞANS  

KARİYERKARİYER  

AŞKAŞK

PARAPARA

BAŞAK



Hem burcunuza hem de yükseleninize bakmalısınız.
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ŞANSŞANS  

KARİYERKARİYER  

AŞKAŞK

PARAPARA

TERAZİ

ŞANSŞANS  

KARİYERKARİYER  

AŞKAŞK

PARAPARA

AKREP

ŞANSŞANS  

KARİYERKARİYER  

AŞKAŞK

PARAPARA

YAY



ŞANSŞANS  

KARİYERKARİYER  

AŞKAŞK

PARAPARA

Hem burcunuza hem de yükseleninize bakmalısınız.
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2023'DE BURÇLAR2023'DE BURÇLAR    

OĞLAK

ŞANSŞANS  

KARİYERKARİYER  

AŞKAŞK

PARAPARA

KOVA

ŞANSŞANS  

KARİYERKARİYER  

AŞKAŞK

PARAPARA

BALIK



"Abi nasıl girersen öyle geçer ya.’’ 

Ve geldi çattı. Hüznüyle, mutluluğuyla, bazen gülmesi bazen ise ağlamasıyla geçen koskoca bir yılı geride

bırakıyoruz. Yepyeni, güzel ufuklara yelken açmayı umarak yeni bir yıla giriyoruz. Arkamızda kimine göre 365

gün 6 saat, kimine göre ise hiç bitmeyecek bir sonsuzluk bırakıyoruz! Elveda 2022

Tabii ki bu yılı geride bırakıp yenisine geçerken yanımıza almamız gereken bir şeyler var. Güzel anılarımız ve

kendimize kattıklarımız. Onları geride bırakmak istemeyiz di mi? Kimimiz yeni ülkeler, kimimiz yeni kitaplar,

belki de sevdiğimiz kadının elini tutarken sağ kulaklık onun kulağında sol kulaklık bizim kulağımızda

dinlediğimiz şarkılar ve niceleri.

Bugün size sunacağım listede tam olarak bunlardan bahsediyor olacağım. 2022 yılının ENLERİ!

2022 Yılının EN film olan filmleri
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Avatar: Suyun Yolu

2009 senesinde çıkış yaparak rekorlar kıran, adeta şirinler

köyünden fırlamışçasına masmavi bir evren. Ütopik canlıları

barındıran ve mucizelerle dolu bir dünya. Bahsettiğimiz yer

Pandora gezegeni.

Tekerlekli sandalye ile hayatını sürdüren Jake Sully, Na’vi

halkının arasına gönderilerek Pandora gezegenindeki

kaynakları inceleme görevini üstleniyordu. Aşk, dostluk,

ihanet ve savaşın bol bol karşımıza çıktığı bir ilk filmdi.

Geçtiğimiz günlerde vizyona giren yeni filmde Jake Sully,

Pandora gezegeninde yaşamaya devam ediyor. Yine bol bol

dostluk ve savaş içeren bu filmde roller bir tık değişmiş

durumda. Jake artık Na’vi halkının bir neferi. Gezegenlerini

korumaya çalıştıkları bu film sizi de diğer izleyenler gibi içine

çekecektir. 

https://www.youtube.com/watch?v=7HHPYrFApKs


The Batman

İyilerin de bazı karanlık sırları vardır. 

Her filmde iyi kahraman olarak karşımıza çıkan Batman bu sefer

biraz daha farklı bir şekilde yansıtılmış. Süper kahraman rolünden

ziyade bir dedektif olarak karşımıza çıkan Batman, Robert

Pattinson’un oyunculuğu ile bizi adeta ‘’Ya biz yıllarca bu adamı

yanlış tanımışız abicim.’’ Demeye zorluyor. 

İyi bir süper kahraman olarak yıllarını Gotham Şehri’nde suçla

savaşmaya veren Batman, artık yavaş yavaş karanlığa

sürükleniyor. Şehirde ardı arkası kesilmeyen cinayetleri

araştırmak için dedektifliğe soyunan karakterimiz, bu dedektiflik

macerası sırasında karanlık yüzünü açığa çıkarıyor. Kedi kadın ve

penguen gibi Batman çizgi roman evreninde kültleşmiş

karakterlerin de karşımıza çıktığı bu film BATMAN serisinin

sadece bir fantastik süper kahraman filmi olmadığını, dramatik

ve gerilim dolu bir yapımla kanıtlar nitelikte. 

Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında

Gerilim dolu bir olan The Batman filminin ardından biraz daha

iyimser bir film ile devam edelim. Bu filmimizde iyi kahramanımız

olan Dr. Strange şükürler olsun ki yine iyi. Herhangi bir kötülük ve

karanlık tarafa geçiş yok yani. Fakat çekim tarzı ve filmin işlenişi

olarak farklı bir Marvel yapımı ile karşı karşıyayız. Film çıkmadan

önce de açıklandığı gibi film farklı çekim teknikleri ve gerilim

unsurlarıyla karşımıza çıkıyor. Bu farklılık benim hoşuma gitti

açıkçası. Marvel evreninin çocukça olduğunun iddia edilmemesi

adına atılan bir adım olarak yorumladığım bu yeni teknikler filme

ve evrene yeni bir soluk getirmişe benziyor. Adından da

anlayacağımız üzere çoklu evrenlerde geçen ve bir Rick and

Morty havası veren bu yapımda eski bir dost ile çetin bir rekabete

giren Dr. Strange, evrenlerin içinden geçiyor bildiğiniz. Keyifli bir

yapım. 
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Fragmanlar için görsellere tıklayınız.

https://www.imdb.com/title/tt1877830/
https://www.youtube.com/watch?v=mqqft2x_Aa4


E tabii filmlerden bahsetmişken dizilere de ufak bir değinmesek olmaz. 2022 senesinde en çok izlenen

dizilere biraz göz gezdirmek iyi olur diye düşünüyorum.

Fragmanlar için görsellere tıklayınız.
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Lost Ollie 

Toy story filmi ile büyümüş ve bu film serisini çok

seven biri olarak kesinlikle izlenmesi gerektiğini

düşündüğüm bir dizi. William Joyce’un Ollie’s

Odyssey kitabından uyarlanan dizi, tıpkı Toy story

filminde olduğu gibi canlı bir oyuncakla karşımıza

çıkıyor. Sahibini kaybeden ve onu arayan küçük ve

kaybolmuş bir oyuncağın maceralarını izleyip ona bu

serüvende eşlik ettiğimiz bu dizi gerçekten izlenmesi

gereken bir parça.

Resident Evil

E biraz da korku. Küçükken karşımıza çıktığında

korktuğumuz, daha sonrasında oyunları ile evrenine yavaş

yavaş ısındığımız bir serinin dizisi ile devam ediyoruz.

Resident Evil efsanesi.

T- virüsü ile yok olmaya yüz tutmuş dünyamızın, virüsün

keşfedilişinden 30 yıl sonraki halini gösteren bu dizide bir

isyana tanıklık ediyoruz. Virüsü keşfettiğini söyleyen fakat

üzerinde şüpheler bulunan Umbrella Corporation şirketinin

karanlık sırlarının ortaya çıktığı ve kaosa sürüklenen bu

evrende biraz heyecanlanmak iyi olacaktır diye

düşünüyorum.

https://www.imdb.com/title/tt13271734/
https://www.imdb.com/title/tt0120804/
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Inventing Anna

Bir gazeteci, kendini kanıtlama çabası ve başına

gelenler. Kısa ve öz bir açıklama diyebiliriz. 

Mesleğinde başarılı bir gazeteci, New York şehrinin

elit kesimini dolandıran bir sosyal medya

fenomeninin peşine düşüyor. Bu sayede kendini

kanıtlayacağını ve kariyerinde bir üst adıma

geçebileceğini düşünüyor. Anna yargılanmak için

beklerken gazetecimiz de hiç boş durmuyor ve

kimmiş bu ya diyerek araştırmaya koyuluyor. 

Sherlock’u özlediğimiz şu dönemlerde iyi gelir belki..

Wednesday

Tim Burton imzalı fantastik dizinin senaryosu Alfred

Gough ve Miles Millar tarafından kaleme alındı. Diziyi

izleyenler Wednesday Addams karakteriyle Jenna

Ortega'ya hayran oldu...

Wednesday Addams, Nevermore Akademisi'nde eğitime

başlarken aslında yepyeni bir maceraya atılıyor. 

Zeki, alaycı ve siyah beyaz tarzıyla dikkat çeken

Wednesday, burada yeni dostlar ve düşmanlar da

edinecek. Zeki olduğu kadar meraklı da! Art arda

gerçekleşen cinayetleri araştırmaya koyuluyor

Wednesday. 

Ayrıca viral olan dans sahnesi için tıklayınız.

Fragmanlar için görsellere tıklayınız.

https://www.imdb.com/title/tt0120804/
https://www.netflix.com/tr/title/81231974
https://www.youtube.com/watch?v=wRgjk3ZazZo
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Film tamam, dizi tamam, ne kaldı ya?

Abi, bu ikilinin yarattığı heyecandan sonra koltuğa uzanıp kulaklıkları taktıktan sonra rahatlamak. 

İşte kulaklığı takıp bizi başka yerlere götüren o şarkıların en çok dinlenenleri.

İşte 2022 senesinde Dünya genelinde en çok dinlenen ilk 5 şarkı!

As It Was - Harry Styles Running Up That Hill (A Deal With God) - Kate Bush

Me Porto Bonito - Bad Bunny, Chencho Corleone

Glimpse of Us - Joji

Tití Me Preguntó - Bad BunnY

https://www.youtube.com/watch?v=wp43OdtAAkM
https://www.youtube.com/watch?v=H5v3kku4y6Q
https://www.youtube.com/watch?v=saGYMhApaH8
https://www.youtube.com/watch?v=FvOpPeKSf_4
https://www.youtube.com/watch?v=Cr8K88UcO0s


2022 TRENDLERİ2022 TRENDLERİ

TUNAHAN KOCAEL

GENÇLİK AĞI GAZETESİ

ARALIK 2022

/20

Şuraya da küçük mutlu birkaç Türkçe şarkı çizelim. Bob Ross’u da saygı ve sevgiyle anıyoruz ve devam ediyoruz.

Herkes bu şarkıları dinledi! Siz de dinlemek isterseniz şarkıların isimlerine tıklayabilisiniz!

KÖFN - Bi' Tek Ben Anlarım Can Koç - Gökyüzünü Tutamam Berkay Altunçay - Olmazlara İnat 

Madrigal - Seni Dert Etmeler Zeynep Bastık - Ara 

Mert Demir feat. Mabel Matiz - Antidepresan

https://www.youtube.com/watch?v=9TSf2k03HPA
https://www.youtube.com/watch?v=9TSf2k03HPA
https://www.youtube.com/watch?v=IlHwV0NJ7b0
https://www.youtube.com/watch?v=Hx7wsAA3e5I
https://www.youtube.com/watch?v=Hx7wsAA3e5I
https://www.youtube.com/watch?v=h5oHhGlWKf0
https://www.youtube.com/watch?v=zU2_jPxz9q4
https://www.youtube.com/watch?v=zU2_jPxz9q4
https://youtu.be/i6CSvLvSNZ4
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2022 Yılının En Çok Satan Kitaplarından Bazıları! - Bu sene herkes bu kitapları okudu.

Kitaplara ulaşmak için görsellere tıklayınız.

Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig Zaman Kaybolmaz - İlber Ortaylı Ezbere Yaşayanlar - Emrah Safa Gürkan 

Atomik Alışkanlıklar - James Clear İnsan Geleceğini Nasıl Kurar? - İlber Ortaylı Simyacı - Paulo Coelho  

Cesur Yeni Dünya - Aldous Huxley Ben, Kirke - Madeline Miller Seninle Başlamadı - Mark Wolynn

Her yıl 31 Aralık Yılbaşı gecesi ortaya çıkıp 10’dan

geriye hunharca sayan ve yeni yıla en hevesli giren

adam gibi bir yılbaşı gecesi ve mutlu bir yıl diliyorum. 

https://www.dr.com.tr/Kitap/Gece-Yarisi-Kutuphanesi/Edebiyat/Roman/Dunya-Roman/urunno=0001922926001
https://www.bkmkitap.com/zaman-kaybolmaz?gclid=CjwKCAiA76-dBhByEiwAA0_s9YuEOLkJ-YYKJCpiOvD_oU1wtwEZ9YUI7SjFAbxLBhP7wRgSw7F7ZRoC84AQAvD_BwE
https://www.bkmkitap.com/zaman-kaybolmaz?gclid=CjwKCAiA76-dBhByEiwAA0_s9YuEOLkJ-YYKJCpiOvD_oU1wtwEZ9YUI7SjFAbxLBhP7wRgSw7F7ZRoC84AQAvD_BwE
https://www.bkmkitap.com/ezbere-yasayanlar-vazgecemedigimiz-aliskanliklarimizin-kokenleri?gclid=CjwKCAiA76-dBhByEiwAA0_s9TWekj_BEBG5ypR488D8NpO_UQweEFJJ4oLnZQdtSU_SkYdV8l_tshoCJOsQAvD_BwE
https://www.bkmkitap.com/ezbere-yasayanlar-vazgecemedigimiz-aliskanliklarimizin-kokenleri?gclid=CjwKCAiA76-dBhByEiwAA0_s9TWekj_BEBG5ypR488D8NpO_UQweEFJJ4oLnZQdtSU_SkYdV8l_tshoCJOsQAvD_BwE
https://www.bkmkitap.com/atomik-aliskanliklar?gclid=CjwKCAiA76-dBhByEiwAA0_s9S_nT38duz7rzK9cbsx04pnJeNfYD9UYidZbuabexFSWd4IIUecraRoCmWgQAvD_BwE
https://www.kitantik.com/product/INSAN-GELECEGINI-NASIL-KURAR-ILBER-ORTAYLI_1br9qfyl4s9xxqw1m7t?srsltid=AeTuncryY8bPqFL3J13WT5wSos2oPOuC7FmSTd0rPY-JPZ1layCxZji-ozc
https://www.google.com/search?q=simyac%C4%B1&client=safari&sa=X&rls=en&biw=1440&bih=820&tbm=shop&sxsrf=ALiCzsYolvOdN_fi_ON7oqAD6FgrfnxD4Q%3A1672236171505&ei=i0ysY--NHoWoxc8P9rK02Aw&ved=0ahUKEwiv_-2XvZz8AhUFVPEDHXYZDcsQ4dUDCAc&uact=5&oq=simyac%C4%B1&gs_lcp=Cgtwcm9kdWN0cy1jYxADMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIHCAAQgAQQGDIECAAQHjIECAAQHjoHCCMQ6gIQJzoLCK4BEMoDEOoCECc6BAgjECc6BAgAEEM6CQgAEIAEEAoQGEoECEEYAFDFAliJDWD0D2gBcAB4AIABd4gBowWSAQM1LjKYAQCgAQGwAQzAAQE&sclient=products-cc
https://www.google.com/search?q=simyac%C4%B1&client=safari&sa=X&rls=en&biw=1440&bih=820&tbm=shop&sxsrf=ALiCzsYolvOdN_fi_ON7oqAD6FgrfnxD4Q%3A1672236171505&ei=i0ysY--NHoWoxc8P9rK02Aw&ved=0ahUKEwiv_-2XvZz8AhUFVPEDHXYZDcsQ4dUDCAc&uact=5&oq=simyac%C4%B1&gs_lcp=Cgtwcm9kdWN0cy1jYxADMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIHCAAQgAQQGDIECAAQHjIECAAQHjoHCCMQ6gIQJzoLCK4BEMoDEOoCECc6BAgjECc6BAgAEEM6CQgAEIAEEAoQGEoECEEYAFDFAliJDWD0D2gBcAB4AIABd4gBowWSAQM1LjKYAQCgAQGwAQzAAQE&sclient=products-cc
https://www.bkmkitap.com/seninle-baslamadi?gclid=CjwKCAiA76-dBhByEiwAA0_s9di3EM3ii0Fuj8jhrKMFR9M4M9BLaOFYlMjGvQI04kZHLMxU4lfxqBoCr5MQAvD_BwE
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Aybüke Köroğlu: 2023, hatalarımızdan

korkmadığımız; onlardan ders aldığımız ve

başarılarımıza başarı kattığımız ve bolca hayal

kurduğumuz bir yıl olsun. Ve tabii ki sağlık da olsun!

Mutlu seneler. 

İrem Polat: Huzurunuzun eksik olmadığı, sevdikleriniz

ile güzel anılar biriktirdiğiniz ve kendinizi

gerçekleştirip hayallerinize kavuştuğunuz bir yıl

dilerim.

Rümeysa Erten: Sağlıklı, mutlu, huzurlu, sevgi dolu ve

kariyerinizde istediğiniz noktalara gelebilmek adına

tüm hedeflerinizi gerçekleştireceğiniz dopdolu bir yıl

dilerim!

Selin Görer: Sevdiklerimizle mutlu huzurlu

gönlümüzce bir sene olması dileğiyle. 



GENÇLİK AĞI GAZETESİNİN YENİ YILGENÇLİK AĞI GAZETESİNİN YENİ YIL
DİLEKLERİDİLEKLERİ

GENÇLİK AĞI GAZETESİ

ARALIK 2022

/23

Sena Nur Karakoç: Geçirdiğimiz yıllardan daha iyi

geçecek, yaralarımızı saracak sağlık ve umut dolu bir

yıl olmasını diliyorum.

Tunahan Kocael: Yeni yıldan huzur, aşk, sağlık,

okulun bitmesini ve güzel bir işe girmeyi bekliyorum.

Yıldız Yalçın: Bol kahkahalı, neşe dolu bir yıl olsun.

Yeni yıl hepimize sağlık, huzur, başarı getirsin.


