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8 Mart Dünya Kadınlar Günü ya da Dünya Emekçi Kadınlar Günü her yıl 8 Mart’ta 
kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir gündür. Bu 
özel günün perde arkasında bir direniş, bir hak arama hikayesi vardır. Asırlardır süre 
gelen ataerkil sistemin kadınların insan haklarını ve ekonomik özgürlüklerini, var 
oluşlarının hiçe saymasına bir başkaldırı hikayesidir.
 Bu hikaye, 1857 yılında Amerika’nın New York kentinde tekstil sektöründe çalışan 
yüzlerce kadının düşük ücretlerini, uzun çalışma saatlerini ve insanlık dışı çalışma 
koşullarını protesto etmek için grev yapmaya karar vermesi ile başlamıştır. Bu 
grevler esnasında çıkan bir yangın ile işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan 
kaçamaması sonucunda bu grevde bulunan 129 kadın işçi can vermiştir. 1857 
yılında kadınların hak arayışında temelleri atılan bu hikaye tam 52 yıl sonra 
yani 1910 yılında Danimarka’nın Kopenhag kentinde düzenlenen II. Sosyalist 
Enternasyonal toplantısında Clara Zetkin’in ve Rosa Luxemburg önerisiyle kadın 
haklarının kazanılması ve kadınların birlikteliği mücadelesinin her sene “Kadın 
Günü” olarak kutlanmasına karar verilmiştir, fakat tam bir tarih belirlenmemiştir. 
1921’de Moskova’da yapılan III. Komünist Enternasyonal 3. Kongresine bağlı 
Uluslararası Komünist Kadınlar Konferansı’nda ‘’Dünya Emekçi Kadınlar Günü’’ 
ismi belirlenmiştir.1930’lu yıllarda tekrar bu isim ‘’Dünya Kadınlar Günü’’ olarak 
anılmaya başlanmıştır. Bu önemli gün başlarda sadece bahar aylarında kutlanırken, 
sonrasında Birleşmiş Milletler’ in resmi web sitesinin konuyla ilgili sayfasında 8 
Mart gününün seçilmesine kaynaklık eden olay olarak Rusya’da Çarlığa son veren 
1917 Şubat Devrimi’nin Gregoryen takvime göre 8 Mart günü kadınların protesto 
eylemleri ve grevleri ile başlamış olduğuna işaret edilmektedir.Birinci ve İkinci 
Dünya Savaşı yılları arasında sosyalizmin yayılmasından çekinen bazı ülkelerde 
anılması yasaklanan Dünya Kadınlar Günü, 1960’lı yılların sonunda Amerika 
Birleşik Devletleri’nde gerçekleşen çeşitli gösterilerde anılmaya başlanmasıyla Batı 
Bloku ülkelerinde (Almanya, Hollanda, Danimarka, Avusturya, Fransa, İsveç vd.) 
daha güçlü bir şekilde gündeme geldi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 16 Aralık 
1977 tarihinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak anılmasını kabul etti. Böylece 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak tüm dünyada anılan ve kutlanılan bir gün 
oldu.
 Bazı ülkelerde 8 Mart Kadınlar Günü, hakkını ararken hayatını kaybeden 120 kadın 
adına anma günü olarak düzenlenirken, çoğu ülkede ise insan hakları temelinde 
kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal 
başarılarının kutlanmasını içermektedir
Türkiye’de 8 Mart 
Türkiye’ de bu anlamlı günün öncüleri ise iki komünist kız kardeş Rahime Selimova 
ve Cemile Nuşirvanova’ dır. 1921 tarihinde bu iki kız kardeşin girişimleri ile ‘’ 
Dünya Kadınlar Günü’’ Türkiye’de kutlanmaya başlanmıştır fakat bu tarihten sonra 
yıllarca 8 Mart Dünya Kadınlar günün kutlanılmasına izin verilmemiştir. 1975 

H A T İ C E  K U R TMUHABİR

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
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yılına geldiğimizde ise ‘’ Birleşmiş Milletler Kadın On Yılı’’ ilan edilmesi ile birlikte 
Türkiye de 1975 yılında ‘’ Kadın Yılı Kongresi’’ yapılmış ve sonrasında ise 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü’ nün tekrar kutlanmaya başlamıştır. Özellikle İlerici Kadınlar 
Derneğinin faaliyetlerinin etkil olmuştur.İlerici Kadınlar Derneği, işçi sınıfı ile 
kadınları bir araya getirerek haklarını aramaya çağıran bir sivil toplum örgütüydü. 
Kurulduğu andan itibaren kısa sürede yurt çapında 33 şube ve 35 temsilcilik 
aracılığıyla 15 bine yakın üyeye sahip oldu. “Kadınların Sesi” adlı yayın organı ile 35 
bin kişiye ulaşmıştır. 
12 Eylül Darbesi ile tekrar askerî cunta yönetimi tarafından dört yıl süreyle hiçbir 
kutlama yapılmasına izin verilmedi.
1984’ten sonra 8 Mart Dünya Kadınlar Günü her yıl çeşitli kadın örgütleri 
tarafından kutlanmaya devam etmektedir. Bu yeni dönemin temel farkı ise eskiden 
sadece siyasal olarak sol yönelimlerin sahiplendiği bugünün artık hemen hemen tüm 
kadın kuruluşlarının yanı sıra adeta resmi bayram gibi devlet yetkilileri ve kurumları 
tarafından da kutlanmaya, hatta şirketlerin de reklam ve pazarlama faaliyetleri ile 

buna katılmaya başlamasıdır. 
BİZ;
Atılım Gazetesi’nin yazarları olarak 100. sayısı bizler için oldukça anlamlı bir sayı 
oluyor. Bu dönem tamamı kadın yazarlardan oluşan bu sayıyı başta okulumuzda 
çalışan ve emek veren, sonrasında tüm dünyada varoluşları ile anlam katmış aramızda 
olan veya olmayan tüm kadınlara ithafen yayınlamaktan büyük onur duymaktayız. 
Hayatı boyunca varoluş savaşı vermek zorunda kaldığı bir düzene doğan kadınlar 
her gün daha çok güçlenerek birçok başarıya imza atmaktadır. Şüphesiz ki nice 
arkadaşlarımız, dostlarımız, tanımadığımız ama bu hayat için savaş veren çok daha 
fazla kadının başarı hikayelerine şahit olacağımız kaçınılmazdır. 8 Mart Kadınlar 
Günü’ nün öncülerinden Rosa Luxemburg’ un ‘’ Varım, vardım, var olacağım! ‘’ 
sözünün tüm kadınlara umut olması dileği ile... 
8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz Kutlu Olsun.
Varız, vardık, var olacağız!

İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulunun  (İLEDAK) 
değerlendirme ekibinin yapmış olduğu ziyaretler ve raporlar sonucunda 
hazırlanan ‘’ Ekip Değerlendirme Raporu’’na göre İşletme Fakültemizin 
bünyesinde olan  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Programına ‘’2 yıl süreli 
akreditasyon kararı’’ verildi. 

İLEDAK’ın yapmış olduğu açıklamada “Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi 
Halka İlişkiler ve Reklamcılık Lisans Programı, 14.03.2022- 14.03.2024 
tarihleri arasında iki (2) yıl geçerli olmak üzere akredite edildi ve İLAD 
Akreditasyon Sertifikası almaya hak kazandı” ifadeleri yer aldı. 

Başarıyla sonuçlandıran ve katkısı olan tüm akademik-idari personelimizi ve 
öğrencilerimizi kutluyoruz. 

Kaynaklar; 

https://www.atilim.edu.tr/tr/home/news/5397/halkla-iliskiler-ve-reklamcilik-programi-ilad-akreditasyon-belgesi-almaya-

hak-kazandi
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Kaynaklar; 

https://www.bolgegundem.com/down-sendromu-gunu-neden-21-mart-tarihinde-kutlaniyor-782226h.htm 

https://www.sozcu.com.tr/2018/saglik/dunya-down-sendromu-farkindalik-gunu-neden-21-martta-kutlaniyor-down-

sendromu-nedir-2301393/ 

G İ Z E M  B O Z K U R TMUHABİR

Down sendromu nedir?
Down sendromu, genetik bir farklılık, bir kromozom anomalisidir. En basit anlatımı 
ile sıradan bir insan vücudunda bulunan kromozom sayısı 46 iken Down sendromlu 
bireylerde bu sayı üç adet 21. kromozom olması nedeniyle 47 olmaktadır.

Down sendromu tedavi edilmesi gereken bir hastalık değil, genetik bir farklılıktır. 
Hücre bölünmesi sırasında yanlış bölünme sonucu 21. kromozom çiftinde fazladan 
bir kromozom yer alması ile meydana gelmiştir. Down sendromuna sebep olduğu 
bilinen tek etmen hamilelik yaşıdır, 35 yaş üstü hamileliklerde risk artmaktadır. 
Ancak genel olarak genç kadınlar daha fazla bebek sahibi olduğundan Down 
sendromlu çocukların %75-80’i genç annelerin bebekleridir.

Ülke, milliyet, sosyo-ekonomik statü farkı yoktur. Ortalama her 800 doğumda bir 
görülür. Tüm dünyada 6 milyon civarında Down sendromlu birey yaşamaktadır. 
Türkiye’de tam bir veri yok ama yaklaşık 70.000 Down sendromlu kişi olduğu 
tahmin edilmektedir. Hafif veya orta seviye zihinsel ve fiziksel gelişim geriliğine 
sebep olmaktadır.

Down sendromu farkındalık günü nasıl ortaya çıktı?
21 Mart, Down sendromu hakkında duyarlılığı artırmak için 2011 yılında Birleşmiş 
Milletler kararı ile kabul edilmiş bir gündür.

Tüm dünyada Down sendromu ile ilgili farkındalık yaratılması için giyilen farklı 
renk çoraplar Down sendromlu bireylerin sahiplendiği ‘ortak farkındalık’ hareketi 
olmuştur.

Down sendromu günü neden 21 mart’ta kutlanıyor?
Birleşmiş Milletler’in, 10 Kasım 2011 kararı ile 21 Mart tarihini resmi Dünya Down 
Sendromu Günü olarak tanımasının ardından dünya genelinde çeşitli etkinlikler 
farkındalık yaratmaktadır. 21 Mart’ta kutlanmasının ise ayrı bir sebebi vardır. 21. 
kromozomlarının 2 tane yerine 3 tane olması takvimlerde 21 ve 3 rakamını özel 
kılmaktadır. Bu yüzden Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü 21 Mart’ta 
kutlanıyor. Dünya genelinde 6 milyon insan bu genetik farklılığı taşımaktadır.

Down sendromu ne zaman özel bir gün olarak tanındı?

Down sendromlu insanların her zaman olduğuna inanılmıştır. Bununla birlikte, 
1866 yılında İngiliz doktor John Langdon Down tarafından durumun bir açıklaması 
yayınlandı sonrasında onun adını almıştır. 1959’da Profesör Dr. Jerome Lejeune 
down sendromunun kromozomal düzensizlik olduğunu kanıtlanmıştır. Birleşmiş 
Milletler 10 Kasım 2011 kararı ile 21 Mart tarihini resmi Dünya Down Sendromu 
Günü olarak tanınmıştır.

DOWN SENDROMU
FARKINDALIK GÜNÜ
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22 Mart günü Birleşmiş Milletler tarafından 1993 yılında “Dünya Su 
Günü” olarak ilan edilmiştir. “Dünya Su Günü”, BM üyelerinin ve diğer 
dünya ülkelerinin giderek büyüyen su sorununa dikkat çekmek, içilebilir su 
kaynaklarının korunması ve çoğaltılması konusunda somut adımlar atılması 
için oluşturulmuştur. Bu gün sayesinde, temiz ve güvenli suya erişememe 
durumunun ciddiyeti ve küresel su kriziyle mücadele etmek için harekete 
geçilmesi gerekliliği vurgulanmaktadır. 

Temiz su, başta insan sağlığı olmak üzere, tarım, enerji üretimi ve doğaya kadar 
pek çok konuda vazgeçilmez bir kaynaktır. İnsanlar, fiziksel (su kaynaklarının 
yetersizliği), ekonomik (su altyapısı yokluğu veya kötü su yönetimi) ya da su 
kıtlığı nedeniyle güvenli suya erişememektedir. UNICEF ve DSÖ tarafından 
yayınlanan rapora göre günümüzde dünya çapında yaklaşık 2,2 milyar 
insan güvenli içme suyuna erişememektedir. 4,2 milyar insan ise sanitasyon 
hizmetlerinden ve 3 milyar insan temel el yıkama tesislerinden bile yoksun 
durumdadır. Böylece suyun nitelik ya da nicelik olarak yetersizliği sanitasyon 
ve hijyen sorunlarını da beraberinde getirmekte ve bu durum pek çok sağlık 
sorununa neden olmaktadır.  

Dünya nüfusunun yarısının 2025 yılında su stresi altındaki bölgelerde yaşıyor 
olacağı tahmin edilmektedir. Birleşmiş Milletler’ in sürdürülebilir kalkınma 
amaçları içerisinde yer alan “Temiz Su ve Sanitasyon” programı ile 2030’a kadar 

herkesin, güvenilir ve eşit bir şekilde içme suyuna erişmesi hedeflenmektedir. 

Birleşmiş Milletler, UN-Water isimli kampanya ile her yıl tatlı su ve sanitasyonla 
ilgili uluslararası gözlemlerini koordine eder. Kampanya ilgili yetkililer ile 
Dünya Su Günü’nde, Dünya Su Geliştirme Raporu yayınlamaktadır. Dünya 
Kaynakları Enstitüsü ise (World Resources Institute) öngörülerine göre su 
kıtlığı yaşayabilecek ülkelerin önemli bir kısmının Orta Doğu’da yer aldığını 
belirtmiştir. ABD, Çin, Hindistan gibi büyük ekonomilerin de su sıkıntısının 
dışında yer almadığı gözlemlenmiştir. Su kıtlığı çeken ülkeler arasında 
ülkemizin yeri ise orta yüksek-yüksek risk içinde yer almaktadır. Bu nedenle 
ülkemizin de sahip olduğu suyu korumak adına, bireysel ve toplumsal olarak 
gereken özveriyi vermesi gerekmektedir.

İlan edildiğinden bu yana Birleşmiş Milletler ve üye ülkeler tarafından 
kutlanan Dünya Su Günü’nde su kaynakları ile ilgili yapılan çalışmalar 
ödüllendirilmektedir. Her yıl yapılan etkinlikler farklı temalarla bağdaştırılarak 
kutlanmaktadır. Geçmiş yıllardaki temalardan bazıları: Yüzyılda Su, Su 
ve Kentleşme, Kirli Şehirlerde Su, Su Dayanışması olarak adlandırılmıştır. 
Geçtiğimiz yıl için belirlenen tema ‘’Suya Değer Vermek’’ şeklindeyken, 2022 
yılının teması ‘’Yeraltı Suyu’’ olmuştur. Bu yılın etkinliğinde ana kaynaklardan 
biri olan yeraltı sularının kirlenmesi ve bilinçli kullanımına odaklanılacaktır. 

Su kıtlığı tehdidine karşı temel şekilde alınması gereken bazı önlemler ise; 
Su kaynaklarının sektörler arası dağılımının dikkate alınması ve kaynakların 
sürdürülebilirliği, su arzının ve talebinin doğru yönlendirilmesi, yağmur suyu 
hasadı, içme ve bireysel su kullanımının yönetimi, bilimsel araştırmalar ve 
projelerin takibi ve doğru yönetimi şeklinde sıralanabilir. 

G İ Z E M  B O Z K U R T MUHABİR

22 MART
DÜNYA SU GÜNÜ

Su Hayattır, 
Su Yoksa Hayat Da Yok! 

Kaynaklar; 

https://www.unwater.org/what-we-do/inspire-action/

https://hasuder.org.tr/su-varsa-yasam-var/

https://www.worldwaterday.org/ 
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İSTİKLAL MARŞI

Türkiye devletinin bağımsızlığını simgeleyen İstiklal Marşı “Vatan Şairi” ve “Millî 
Şair” olarak anılan Mehmet Akif Ersoy tarafından 1921 yılında yazılmıştır. Bestesi 
ise Osman Zeki Üngör ve Edgar Manas’a aittir. Birinci Dünya Savaşı sonucunda 
Anadolu’nun işgal altında bulunduğu günlerde, halkın heyecanını sürekli tutmak 
ve vatan millet sevgisini vurgulamak için bir milli marş yazılması fikri ortaya 
atılmıştır. Bu fikir, diğer ülkelerin marşları olduğu ve bu nedenle Türk milletinin de 
bir marşı olması gerektiği düşüncesiyle destek bulmuştur. Bunun üzerine Maarif 
Vekâleti bir marş yarışması düzenlemiştir. Düzenlenen bu marş yarışmasına 724 
yarışmacı katılmıştır. Yarışmaya katılmayı düşünen Mehmet Akif Ersoy para 
ödülünün olduğunu duyunca yarışmaya katılmaktan vazgeçmiştir. Devrin Maarif 
Vekili Hamdullah Suphi Bey’in ısrarı üzerine Mehmet Akif Ersoy, Ankara’daki 
Taceddin Dergahı’nda yazdığı ve İstiklal Harbi’ni verecek olan Türk Ordusu’na 
hitap ettiği şiirini yarışmaya koymuştur. Yapılan elemeler sonucunda Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nin 12 Mart 1921 tarihli oturumunda yani İkinci İnönü 
Savaşının hemen öncesinde, birkaç insanın itirazlarına rağmen Mehmet Akif 
Ersoy’un yazdığı şiir coşkulu alkışlarla kabul edilmiştir. Mecliste İstiklâl Marşı’nı 
okuyan ilk kişi o dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver 
olmuştur. İstiklal Marşı kabul edildikten sonra ülkenin her yerinde okutulmaya 
başlanmıştır. Medrese, meydan, belediye binaları, camii… Okunduğu her yerde 
tüm insanları gözyaşlarına boğan bu eser, halkının milli mücadeleye olan inancını 
pekiştirmeye vesile olan en önemli unsur olmuştur. Her kıtası başka bir olguyu, 
duyguyu ifade etmekte olan İstiklal Marşı, ilk kıtaları Türk Bayrağına ithafen 
yazılmıştır. Türk bayrağının geçmişte sürekli dalgalandığı gibi gelecekte de sürekli 
olarak dalgalanacağını anlatmaktadır. 

MEHMET AKİF ERSOY

Mehmet Akif Ersoy 20 Aralık 1873’te İstanbul’un Fatih ilçesi Sarıgüzel 
mahallesinde  Buhara’dan Anadolu’ya geçmiş bir ailenin kızı olan Emine Şerif 
Hanım’ın ve Kosova doğumlu, Fatih Camii medrese hocalarından biri olan 
Mehmet Tahir Efendi’nin oğlu olarak dünyaya gelmiştir.  İlkokul yıllarında 
babasından Arapça öğrenmeye başlamıştır. Dil derslerine büyük ilgisi olan 

Mehmet Akif Ersoy Rüştiye’deki eğitimi boyunca Türkçe, Arapça, Farsça ve 
Fransızca derslerinde sürekli birinci olmuştur. Rüştiyeyi bitirdikten sonra 1885’te 
dönemin başarılı okullarından biri olan Mülkiye İdadisi’ne kayıt olmuştur. 1888’de 
ise okulun yüksek kısmına devam ederken babasını kaybetmiştir. Bir sonraki yıl 
büyük Fatih yangınında evlerinin yanması sebebiyle aile yoksulluğa sürüklenmiştir. 
Babasının öğrencisi Mustafa Sıtkı aynı arsa üzerine küçük bir ev yapmış ve aileyi 
bu eve yerleştirmiştir. Şiire olan ilgisi okulun son iki yılında yoğunlaşmıştır. 6 
ay içinde Kuran’ı ezberleyerek hafız olmuş ve 1895′te Mektep Mecmuası’nda 
“Kuran’a Hitab” adlı şiiri yayımlanmıştır.

Memuriyet hayatı başladıktan sonra ise edebiyata olan ilgisini şiir yazarak ve 
edebiyat öğretmenliği yaparak sürdürmüştür. Resimli Gazete ve Servet-i Fünun 
Dergisi’nde şiirleri ve yazıları yayımlanmıştır. II. Meşrutiyet’in büyük etkisinde 
kalan Akif, arkadaşı Eşref Edip ve Ebül’ula Mardin’in çıkardığı ve ilk sayısı 27 
Ağustos 1908’de yayımlanan Sırat-ı Müstakim dergisinin başyazarı olmuştur. 
Milli Mücadele’yi desteklemiş ve Ankara’ya gidip 1. Millet Meclisi’nde Burdur 
milletvekili olmuştur. Balkan Savaşı, Çanakkale Muharebeleri ve Kurtuluş Savaşı 
dönemlerinde farklı görevlerde bulunup, Balıkesir’e giderek 6 Şubat 1920 günü 
Zağnos Paşa Camii’nde bir hutbe vermiştir. Halkın beklenmedik ilgisi karşısında 
daha birçok yerde hutbe vermiş, konuşmalar yapmıştır.

 Ve daha birçok çalışmalar yapan Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, Kurtuluş 
Savaşı ve zafer sonrası uzunca bir süre Mısır’da yaşadıktan sonra, 17 Haziran 1936 
yılında tedavi için İstanbul’a dönmüştür. 27 Aralık 1936 tarihinde İstanbul’da, 
Beyoğlu’ndaki Mısır Apartmanı’nda siroz hastalığı yüzünden vefat etmiştir. 
Mezarı ise Edirnekapı Şehitliğindedir.

12 MART İSTİKLAL MARŞININ KABULÜ VE 
MEHMET AKİF ERSOYU ANMA GÜNÜ 

R Ü M E Y S A  B A Y B U R TMUHABİR

Kaynaklar; 

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stikl%C3%A2l_Mar%C5%9F%C4%B1

https://www.hurriyet.com.tr/galeri-mehmet-akif-ersoy-kimdir-istiklal-marsinin-yazari-mehmet-akif-ersoyun-hayati-ile-

ilgili-bilgiler-42021351 



7A T I L I M  H A B E R  -  M A R T  2 0 2 2

Türklerin hayatını değiştiren, Dünya tarihinin en önemli savaşlarından biri 
olan 18 Mart Çanakkale Zaferi, Mustafa Kemal Atatürk’ün askerlerine “Ben 
size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek 
zaman zarfında yerimize başka kuvvetler gelir, başka komutanlar hâkim olabilir.” 
dediği zaferdir.

Gelibolu’da büyük bir kahramanlıkla kazanılan zafer, sadece Türklerin değil 

bütün dünyanın hayatını değiştirdi. Çanakkale Savaşları, Türkiye tarihinde 
önemli bir yere sahiptir. Yüzyılımızın en büyük, en kanlı savaşlarından biridir.

İtilaf Devletleri’nin İstanbul’u da alarak İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının 
kontrolünü ele geçirmek istemesi üzerine ilk hedef Çanakkale Boğazı olmuştur. 
Ancak saldırıları başarısız olmuş ve geri çekilmek zorunda kalmışlardır. Milli 
mücadele ruhunun ve Türk askeri gücünün kanıtlandığı 18 Mart Çanakkale 

Ö Z G E  T E Z C A N MUHABİR

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ 
VE ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ
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Ö Z G E  T E Z C A NMUHABİR

Kaynaklar; 

https://www.haber.com/18-mart-canakkale-zaferinin-anlami-ve-onemi-nedir-538101/#:~:text=18%20Mart%20tarihi%20

kutsal%20vatan,%C5%9Eehitler%20g%C3%BCn%C3%BC%20olarak%20kabul%20edilmi%C5%9Ftir

Zaferi birlik ve beraberliğin en güçlü tarihi dönüm noktasıdır.

Türk askeri tarihinin en büyük zaferlerinden biri olan 18 Mart Çanakkale 
Zaferi’nin bu yıl 107. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutlayacağız.

ÇANAKKALE ZAFERİNİN ÖNEMİ NEDİR?
Çanakkale Cephesi’nin Anadolu halkına verdiği azim, umut ve kararlılık 
Kurtuluş Savaşı’nın meşalesini de ateşlemiştir. Çanakkale, Türk ulusunun 
bağımsızlık ve hürriyet söz konusu olduğunda ne denli kararlı ve kahraman 
olduğunu sonsuza dek anımsatacak bir “anıt cephe” dir. Çünkü Türk ordusu 
üstün muharebe taktiklerini, silah gücü bakımından çok üstün bir güce karşı 
ustalıkla kullanmıştır. Bununla beraber dünya harp tarihi, Çanakkale’de Türk 
askerinin insancıllığını savaş alanlarında bile yitirmediğine, düşmanına dahi 
merhamet gösterebildiğine şahit olmuştur. 

ÇANAKKALE SAVAŞI’NIN DÜNYA TARİHİNDEKİ ÖNEMİ

Çanakkale Savaşı sonuçları ile Dünya tarihinde oldukça önemli bir yere sahiptir.

• Yenilmez denilen İngiliz ordusu yenilgiye uğratıldı, 

• Bu savaşın ardından Kurtuluş Savaşı ile İngiliz emperyalizmi darbe aldı, 

• Türklerin eğer isterlerse neler yapabilecekleri tüm dünya tarafından öğrenilmiş 
oldu,

•  Türk halkına çok güçlü bir motivasyon sağladı,

• İngiliz hükümetinin çökmesi ile değişiklik yaşandı, 

•  Türk tarihinin sonraki zaferleri için önemli bir adım teşkil etti,

•  1. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin kaybetmediği tek cephedir, 

•  İstanbul’un işgali gecikmiştir, 

•  Çarlık Rusya yıkılmış ve bu sayede yeni kurulan Sovyetler Birliği ile Bolşevik 
dönemi Kurtuluş Savaşı sırasında cephane yardım yapmıştır.

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ VE ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ 
ANLAMI VE ÖNEMİ 
Zorlu koşullara ve büyük kayıplara rağmen tarihe geçen bir zafer kazandığımız 18 
Mart Çanakkale Zaferi anlamı ve önemi geçmişten günümüze unutulmayacak 
izler bırakmıştır. Kahraman Türk ordusunun Çanakkale Cephesi’nde verdiği 
mücadele yalnızca Türk tarihinin değil bütün dünya tarihinin akışını etkileyecek 
derecedeydi. Bu cephede alınan galibiyet dünya ülkelerinin güç dengelerini 
değiştirmiş ve yüce Türk milletinin belirleyici ve yönlendirici gücünü bir kere 

daha gözler önüne sermiştir. Çanakkale Cephesi’nin Anadolu halkına verdiği 
azim, umut ve kararlılık Kurtuluş Savaşı’nın meşalesini de ateşlemiştir. 

18 Mart tarihi kutsal vatan topraklarını canları pahasına koruyarak şehitlik 
makamına ulaşan yüce insanları bir kere daha hatırladığımız, minnettarlığımızı, 
şükran duygularımızı sunduğumuz kutlu bir gündür. İşte bu nedenle 27.06.2002 
tarihinde 4768 sayılı kanunla 18 Mart, Şehitler günü olarak kabul edilmiştir. Her 
siperde ayrı bir destan başlatan askerlerimiz, düşmana karşı verdiği mukaddes 
mücadeleyi zaferle sonuçlandırdığında, dünya tarihinin zirve sayfalarına da 
“Çanakkale Geçilemez!” ilkesini bir daha silinmemek üzere yazdırmıştır.



YEŞİLAY HAFTASI

Bağımlılıkla mücadelenin asırlık çınarı: Yeşilay
Yeşilay geleceğe sağlıklı ve güçlü nesiller bırakabilmek için mücadele eden ve kutsal 
bir görev ifa eden bir kuruluştur. Yeşilay kurulduğu tarih olan 5 Mart 1920’den 
bugüne kadar ülke gençliğini, ülkenin insanlarını alkol, uyuşturucu, sigara ve diğer 
bağımlılık yaratacak olan maddelerden korunması amacı ile faaliyet gösteren bir 
kuruluştur.
Yeşilay’ın Tarihçesi
Yeşilay, 1. Dünya Savaşı esnasında ve savaş sonrasında, işgal güçlerinin toplumda 
alkol ve uyuşturucu maddeleri yaygınlaştırarak halkın mücadele ruhunu yıkmalarını 
önlemek amacıyla Dr. Mazhar Osman Usman ve arkadaşlarınca 5 Mart 1920’de 
“Hilal-i Ahdar” adıyla İstanbul’da kurulmuştur. Süreç içerisinde ismi “Yeşil Hilal” 
olarak değiştirilen cemiyet, 1934’te Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk tarafından imzalanan kararnameyle “kamu yararına faaliyet 
gösteren dernek” olarak kabul edilmiştir. Yeşil Hilal yönetiminin, 22 Ocak 1936’da 
“hilal” kelimesini Türkçe karşılığı “ay” ile değiştirme kararı üzerine, cemiyet “Yeşilay” 

ismini almıştır. Yeşilay, 1938’deki 19. kongresinde içki ve uyuşturucunun ardından 
mücadele alanına sigarayı da eklemiştir. Bağımlıların tedavisi için cemiyetin 
faaliyetleri kapsamında 1946’da Yeşilay Dispanseri kurulmuştur. Dönemin Yeşilay 
Genel Başkanı Dr. Şükrü Hazım Tiner, 1958’de, 1-7 Mart’ın tüm Türkiye’de 
“Yeşilay Haftası” olarak kutlanacağını ilan etmiştir.
Mükemmeliyette 5 Yıldızlı Yetkinlik” belgeli tek sivil toplum kuruluşu
Kuruluşundan bugüne Yeşilay, bağımlılık türleri arttıkça çalışma alanlarını da 
çeşitlenmiştir. Alkolle mücadele hedefiyle kurulan cemiyet, daha sonra sigara, 
uyuşturucu madde, kumar ve teknoloji bağımlılığını da çalışma tüzüğüne eklenmiştir. 
Bugün 120 şubesi, 60 bin gönüllüsü ve 104 Yeşilay Danışmanlık Merkezi 
(YEDAM) bulunan cemiyet, Afganistan, Almanya, ABD, Azerbaycan, Brezilya, 
Çin, Hindistan, Kanada, Özbekistan, Ukrayna, Yunanistan, Meksika ve Romanya 
gibi 95 ülkede bağımlılıkla savaşmaktadır. Ayrıca cemiyet, Türkiye’nin, Birleşmiş 
Milletler (BM) Ekonomik Sosyal Konsey (ECOSOC) Özel Danışmanlık Statüsü 
ile Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) “Mükemmeliyette 5 Yıldızlı Yetkinlik” 
belgesi bulunan tek sivil toplum kuruluştur.

K Ü B R A  Ö N A L MUHABİR

Kaynaklar; 

https://www.aa.com.tr/tr/saglik/yesilay-102-yildir-genc-nesilleri-bagimliliktan-koruyor/2524670 

https://www.yesilay.org.tr/tr/ 
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Sağlık çalışanlarının sorunlarının tartışıldığı, bilime katkılarının ödüllendirildiği 
Tıp Bayramı 1976’dan beri sadece 14 Mart günü değil, 14 Mart’ı içine alan hafta 
boyunca kutlanıyor. Tıp bayramı sadece bizim ülkemizde değil, başka ülkelerde de 
farklı tarihlerde kutlanıyor. Koronavirüsle mücadelede bir yılı geride bırakırken, bu 
savaşta en çok destek veren sağlık çalışanları oldu. İnsanlığın çaresiz kaldığı salgında 
en ön safta yer alarak mücadelede önemli görev üstlenen sağlık çalışanları 14 Mart 
Tıp Bayramı’nda da unutulmadı. Doktorlarımıza ve sağlık alanında hizmet veren 
her kademeden sağlık çalışanı bu özel günde kutlanılması gereken kişilerden. 
Peki, 14 Mart Tıp Bayramı neden kutlanır? 14 Mart Tıp Bayramı’nın önemli bir 
hikayesi vardır. 14 Mart 1827 tarihinde II. Mahmut, Osmanlı’nın ilk tıp fakültesi 
olan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’yi açar. Bu okulda yetişen mezunların Viyana’daki 
tıp denklik sınavını geçmesiyle okul kısa sürede dünyada da kabul görür ve “fakülte” 
statüsüne erişir. Kurulduğu tarihten sonra da çok sayıda hekim yetiştirmeye devam 
eder. Ana binası bugün Sağlık Bilimleri Üniversitesi kampüsü olan Haydarpaşa’daki 
tarihi binada bulunmaktadır.  İlk kutlama, 1919 yılının 14 Mart’ında işgal altındaki 
İstanbul’da gerçekleşmiştir. O gün, tıbbiye 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran’ın 
önderliğinde, tıp okulu öğrencileri işgali protesto için toplanmış ve onlara o dönemin 
ünlü doktorları da destek vermişti. Böylece tıp bayramı, tıp mesleği mensuplarının 
yurt savunma hareketi olarak başlamıştır. İşgale karşı başkaldıran tıp öğrencilerinin 
sembolü haline gelen Hikmet Boran, tıp eğitimini yarıda bırakarak Kurtuluş 
Savaşı’na katılır. Sonrasında da Sivas Kongresi’nde tıbbiyelileri temsilen bulunur. 
Bu kongrede Mustafa Kemal Atatürk’e dönerek, Türk milletinin başka bir ülkenin 
mandasına girmesinin kesinlikle kabul edilemeyeceğini söyler. Mandayı kabul 
eden Atatürk’ün kendisi olursa da Tıbbiyeliler olarak Atatürk’ün dahi karşısında 
yer alacaklarını ekler. Bu sözleriyle Atatürk’ün de taktirini kazanan Hikmet Boran, 
1940’ta gönüllü olarak Sarıkamış’a doğu hizmetine gider ve orada yakalandığı 
verem hastalığı sonucu hayatını kaybeder. İşte hikaye böyledir… Dünyada benzer 
kutlamalar, farklı tarihlerde yapılmaktadır. Örneğin ABD’de ameliyatlarda genel 
anestezinin ilk defa kullanıldığı 30 Mart 1842 tarihinin yıldönümü; Hindistan’da ünlü 
doktor Bidhan Chandra Roy’un doğum (ve aynı zamanda ölüm) yıldönümü olan 
1 Temmuz günü “Doktorlar Günü” olarak kutlanır. Son yıllarda sağlık sisteminde 
yapılan, yapılmaya çalışılan değişiklikler ile gerek sağlık hizmetinin ticari boyutunun 
ağır basması sonucu yaşanan sıkıntılar, gerek hekimlerin özlük haklarındaki ciddi 
gerilemeler, gerekse ticarileşen sağlık hizmetlerinin hekim davranışlarında yol açtığı 
yozlaşmalar ve bu yozlaşan hekim davranışlarının abartılı bir şekilde genelleştirilerek 
sağlık hizmetlerinde ticarileşmeyi arttıran kararlara gerekçe olarak kullanılması kafa 
karışıklığını daha da arttırmaktadır. Doktorlar 14 Mart’ta Talepte Bulundu; 14 Mart 
Tıp Bayramı her yıl olduğu gibi türlü etkinliklerle kutlandı. Doktorlar dört talepte 

bulundu. 14 Mart Tıp Bayramı ülke genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle 
kutlandı. Hekimler,14 Mart’ta dört talepte bulundu. Haksız hukuksuz ihraç 
edilenler göreve iade edilsin. Hastaya yeterli süre ayrılsın. Çalışırken ve emeklilikte 
insanca ücret. Sağlıkta şiddet sona ersin. Bugün sağlık ortamı, Sağlıkta Dönüşümün 
14. Yılında sorunları tam olarak çözememiş olarak karşımızda durmaktadır. Mevcut 
sistemde henüz çözülememiş önemli sorunlar var. Ameliyat sayıları, 2002 yılından 
günümüze 7 kat artarak 14 milyonu geçti. Her gün ülkemizin değişik illerinden, 
hekime ve sağlık çalışanına şiddet haberleri rahatsız edici boyutlara ulaştı. Her şeyin 
başı sağlık ama tekmelenen, bıçaklanan, kurşunlanan, öldürülen hekimlerin acısı 
yaşanıyor. Ağır çalışma koşullarına dayanamayarak intihar eden hekimler var. Acil 
servisler kalabalık, yoğun ve şiddet dolu. İş yoğunluğu şiddeti körüklüyor. Türkiye’de 
yılda, 370 milyonun üzerinde hastane polikliniği, 100 milyonu geçen acil başvurusu 
var. 14 yıl önce, yılda 3 olan hekime başvuru sayısı günümüzde yılda 10 başvuruya 
ulaşmış durumda. Aile hekimliği sistemi bu haliyle ülkemizin birinci basamak sağlık 
işlevini yerine getirmekten uzaktır. Sağlık uzmanlarının değerlendirmelerine göre 
koruyucu sağlık hizmetleri ihmal edilmiş, aile hekimliği ise örselenmiştir. Sağlığı 
korumak da, hastalığı iyileştirmek de bir ekip işidir. Ekipteki olmazsa olmaz 
birliktelik ve uyum ise doktor ve hasta arasında olandır. Hasta yakınları da yardımcı 
faktör olarak yer alır. Bu nedenle belki de bazen işin büyüğü hastaya kalır. Özellikle 
kişi henüz hasta değil de sağlığını koruyacak ise tamamı kendisine aittir. Bu konuda 
doktorlara sadece yol göstermek düşer. Tabii bu bilgi kirliliği içinde kişilerin işi de 
azımsanmayacak kadar zor. Asıl mesele her yerde olduğu gibi burada da doğru kişiyi 
bulmak. 14 Mart Tıp Bayramı, tüm sağlık çalışanlarını hatırlamak, bu alandaki 
hizmetlerin gözden geçirilmesi ve herkese eşit ve kaliteli sağlık hizmeti sunulması 
konularının dile getirilmesi açısından önemli bir gündür. Pandemi sürecinde 
de görüldüğü üzere Türkiye hekimleri Hikmet Boran’dan devraldıkları bayrağı 
fedakarlık ve özveri içerisinde taşımakta ve Atatürk’ün “Beni Türk hekimlerine 
emanet ediniz.” sözünün bu yüzyılda da geçerli olduğunu göstermektedirler. Tıp 
Bayramı’nın arkasındaki hikayenin bilinmesiyle bu yıl 14 Mart tarihi belki de daha 
çok anlam kazanacak ve hafızalarımızda daha çok yer edecektir.

B İ N N U R  A K I NMUHABİR

TIP BAYRAMI

Kaynaklar; 

https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/tip-bayrami-ne-zaman-nasil-ortaya-cikti

https://www.halkbank.com.tr/tr/blog/yasam/14-mart-tip-bayrami-ve-bir-bagimsizlik-hikayesi.html

https://siyasetdergisi.com.tr/dunya-tip-bayrami-butun-dunyada-kutlandi/
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Son yıllarda, farklı iş alanlarında kadın girişimciler ile daha sık karşılaşmaktayız. 
Hayata ve ekonomiye değer katan kadınlarımızın emeklerini iş sektörlerindeki 
artışını görmek, diğer tüm kadınlara da adeta bir umut ışığı oluşturmaktadır. Hangi 
sektörde olursa olsun, kadınlar pazara yeni bir bakış açısı getirerek istihdamın 
artmasını ve böylelikle pazarın gelişmesine çok ciddi katkı sağlarlar.
Girişimci kadınların hem ekonomiye hem de hayata artı değer katmanları bir 
yana dursun, erkek egemen iş sektörlerini de değişmek ve gelişmek zorunda 
bırakmaktadır. Cinsiyet eşitsizliği ile sıklıkla karşılan iş hayatında, kadın girişimciler 
ile toplumsal tabuların yıkılması söz konusu olabilmektedir. İş hayatında daha aktif 
bulunan kadınların toplumdaki varlığını ve iş hayatındaki varlığını daha görünür 
olmasına imkan sağlamaktadır. 
Cinsiyet farklılığına dayalı eşitsizliği ortadan kaldırmak ve kadın emeğini daha 
görünür hale getirmek için yürütülen kadın girişimcilere destek programları 
bulunmaktadır. Bu programlar Türkiye’de ve dünyanın pek çok ülkesin de önemli bir 
ekonomik canlılık sağlamaktadır. Kadın girişimcilere destek programları, girişimcilik 
özelliklerine sahip kadınların içlerindeki ışığı keşfetmelerine yardımcı olmaktadır.

Kadın girişimcilere işlerini kurabilmeleri için birçok devlet destekli ve özel 
programlar bulunmaktadır. Bunlara ek olarak, teşvik ve kredi fonları ile ekonomik 
olarak kadınlarımız desteklenmektedir (Örneğin; Kosgeb, Kosgeb kadın girişimci 
desteği, kadın girişimci kredisi ve Kagider gibi).
Girişimcilik yoluyla kadının güçlenmesini hedefleyen devlet ve sivil toplum 
kuruluşları arttıkça güçlü ekonomiye sahip olabilmek mümkün hale gelmektedir. 
Böylece desteklen kadın girişimciler, vergi mükellefi olarak ulusal ekonomiye de 
destek olmaktadır. Toplumu oluşturan kadın, ekonominin de kalbinin atmasında 
her geçen gün fayda sağlamaktadır.

İ L A Y D A  E Z G İ N MUHABİR

GİRİŞİMCİLİK HAFTASI

Kaynaklar; 

https://kagider.org/

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/6057/kadin-girisimciligi-women-entrepreneurship

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/6053/girisimcilik-ve-girisimci-kultur-bileseni
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1948 yılında kurulan Uluslararası Tiyatro Enstitüsü, 1961 yılında aldığı kararla 27 
Mart gününü “Dünya Tiyatro Günü” olarak kabul etmiştir. Her yıl enstitüye üye 
ülkelerin sanat ve tiyatro insanlarınca hazırlanan bir bildiri, sahnelerde okunmaktadır. 
27 Martta tiyatrolar halka ücretsiz gösteriler düzenler ve tiyatroyu halka sevdirmeye 
çalışmıştır. Ülkemizde tiyatro ile ilgili ilk ulusal bildiriyi, yaşamını Türk tiyatrosuna 
tüm içtenliğiyle adamış ünlü tiyatro sanatçımız Muhsin Ertuğrul yazmıştır. 
Tiyatro yaşamın bir parçasıdır. Yaşamın içindeki acılar, sevinçler, kimi zaman 
güldüren, kimi zaman üzen, kimi zaman ise düşündüren olaylar, sanatçılar tarafından 
sahnede canlandırılır. Ve bu sayede insan kendisini tiyatroda yeniden yaşar. Dünya 
Tiyatro Günü, tiyatro dünyasındaki insanlar için sahne sanatlarının insanları bir 
araya getirici gücünü kutlamak, seyirciyle daha iyi bir iletişim kurmak ve insanlar 
arasındaki anlayışı, samimiyeti ve barışı arttırmak için bir fırsat olarak görülmektedir. 
Bu özel günde yapılan etkinlikler, uluslararası işlevlerinin yanı sıra ulusal ve bölgesel 

R Ü M A Y S A  B A Y B U R TMUHABİR

27 MART
DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ

tiyatro gruplarının bir araya gelmesinde de rol oynamaktadır. 
Sahnelenen ilk tiyatro oyunumuz ise Namık Kemal’in Vatan Yahut Silistre adlı 
oyunudur. Türk Edebiyatı’nın batılı anlamda yazılıp oynanan ilk tiyatro yapıtıdır. 
Eserin gerçek adı “Vatan”’dır. Fakat eser yayınlandıktan sonra uygulanan bazı 
yasaklar ve sansürler nedeniyle Silistre adı ile oynanmış ve yayınlanmıştır. Daha 
sonra da Vatan Yahut Silistre adı ile yaygınlaşmış ve bu isimle kabul görmüştür.
Tiyatro ile ilgilenmiş, ilgilenen ve ilgilenecek olan herkesin Dünya Tiyatrolar Günü 
kutlu olsun!

Kaynaklar; 

https://www.gelisenbeyin.net/27-mart-dunya-tiyatrolar-gunu.html 
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B A Ş A K  G Ö K T A Ş MUHABİR

Nevruz, baharın gelmesiyle havaların ısınmaya başlamasını, kışın etkisini yitirmesini, 
kuşların ötüşünü, ağaçların çiçeklenmesini, göçmen kuşların yuvalarına dönmesini simgeler.

Nevruz kelimesi Farsça’da nev (yeni) ruz (gün) anlamına gelir ve bu özel günde, doğanın 
canlanmasıyla yeni bir yılın başladığına inanılır. 

Güneş, gece ile gündüzün eşitlendiği 21 Mart’ta göçmen kuşlar gibi kuzey yarımküreye 
yönelir. 21 Mart ile birlikte havalar ısınmaya, karlar erimeye, ağaçlar çiçeklenmeye, toprak 
yeşermeye, göçmen kuşlar yuvalarına dönmeye başlar. Bu nedenle 21 Mart bütün varlıklar 
için uyanış, diriliş ve yaradılış günü olarak kabul edilerek, Nevruz/Yenigün bayramı kutlanır.

Türk Kültüründe Nevruz

Türkler için Nevruz, kaynağını Göktürklerin yeniden doğuşunu anlatan Ergenekon 
Destanı’ndan alıyor. Destana göre dik yamaçlı dağlarla çevrili bir vadide 400 yıl kalan 
Türklerin dağın demir kısmını eritip kendilerine yol açarak çıktıkları günün 21 Mart olduğu 
anlatılıyor. Nevruz’un bu nedenle kutlandığına inanılıyor.

Nevruz Ritüelleri

Bütün bayramlarda olduğu gibi Nevruz Bayramı’nda da temizliğin ayrı bir yeri ve önemi 
vardır. Nevruz öncesinde evlerde ve sokaklarda genel bir temizlik yapılır. Kutlamalar 
sırasında insanlar temiz veya yeni kıyafetler giymeye özen gösterir. Nevruzun kutlama alanı 
adeta bir renk cümbüşü şeklinde süslenir, renkli kıyafetler giyilir ve uçurtmalar uçurulur. 
Üremeyi ifade eden çeşitli renklerdeki yumurtalar, bolluk için boyanır ve tokuşturulur. 

Nevruzun en önemli ilkesi ateş yakmaktır. Bu gecede ateşler yakılır ve dilek tutularak 
üzerinden atlanır. İnanışa göre bu ateşin üzerinden geçen her kimsenin dilekleri kabul 
olacaktır ve tüm hastalıklardan kurtulacaktır.

Nevruz’da gerçekleştirilen ortak uygulamalardan biri de bir nevi fal olarak adlandırılabilecek 
çeşitli işaretlerin okunarak gelecek hakkında insanların gerçekleşmesini istedikleri dileklere 
ilişkin yorumlar yapmaktır.

Bunlara ek olarak, Nevruz Bayramı’nın asırlık geleneklerinin başında gelen ve rengarenk 
küçük kaplara ekilen ve “semeni” adı verilen buğday, mısır ve nohut gibi bitkilerin Nevruz 
Bayramı’nda dağıtılması geleneği uzun yıllardır yaşatılmaktadır.

Aynı zamanda bu güne özel kurulan ve 7 çeşit yemeğin bulunduğu “nevruz sofrasına” toplu 
halde oturulmaktadır. Yılın bolluk ve bereketle geçmesi için kurulan zengin sofrada, herkes 
her yemekten yiyerek, senenin o rahatlıkta geçmesini dilemektedir. 

Nevruzda mezarlık ziyareti de sık görülen ritüellerdendir. Bu ritüel, ecdatla evladın buluşması 
olarak görülür ve kabir ziyaretlerinde atalara saygı gösterilir. 

Son olarak, Nevruzun Türk kültürüne göre tarihi Ergenekon’a dayandırıldığından o gün 
demir dövülerek Ergenekon’dan çıkış da kutlanır.

Nevruz, Dünya Manevi Kültür Mirası Listesi’nde

2010’da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 3000 yıldan beri kutlanmakta olan Pers kökenli 
bu şenliği, Dünya Nevruz Bayramı ilan etti. Birleşmiş Milletler Manevi Kültür Mirası 
Koruma Kurulu aynı zamanda bu özel günü Dünya Manevi Kültür Mirası Listesi’ne 
dahil etti. 2010’dan bu yana Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 21 Mart’ı “Dünya Nevruz 
Bayramı” olarak kabul ediyor.

BAHARIN MÜJDECİSİ
NEVRUZ

Kaynaklar; 
https://tr.euronews.com/2021/03/21/nevruz-nedir-c-k-s-kaynag-ne-nas-l-kutlan-r-ritueller-ne
https://www.trtavaz.com.tr/fotogaleri/azerbaycanda-nevruz-kutlamalari/5ab0fa3901a30a1634e6c20b
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/istanbulda-nevruz-bayrami-kutlamasi/776181
https://kultur.istanbul/nevruzun-en-ozel-yemekleri/
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23 NİSAN
DÜNYA KİTAP GÜNÜ 

1995’de Barselona’da toplanan Dünya Yayıncılar Birliği Kongresi, 23 Nisan 
gününün her yıl “Dünya Kitap Günü” olarak kutlanmasını kararlaştırdı ve böylece 
UNESCO tarafından 23 Nisan “Dünya Kitap Günü” olarak kabul edildi. 23 
Nisan tarihinin seçilmesinde Cervantes, Shakespeare, Vega, Nabokov gibi birçok 
ünlü yazarın doğum ya da ölüm günü olması da etkili olmuştur. Bu günün amacı, 
kitabın ve okuma alışkanlığının önemini dünya çapında vurgulamak ve okumayı 
özendirmektir. Ayrıca yayına, yayın hakkına, düşünce ve ifade özgürlüğüne saygıyı 
teşvik etmek, kitabın, uluslararasında kültür alışverişini sağlayan, karşılıklı anlayış ve 
hoşgörüyü geliştiren niteliğine de vurgu yapmaktır.
Dünya Kitap Günü’nde, okuma yazma oranlarının artırılıp geliştirilmesi, kitaba 
okur olarak yaklaşımın çeşitlendirilmesi veya düşünce ve duyguların kitap 
aracılığıyla yayılması alışkanlığı ulusların amaçladığı hedeflerdir. Çünkü kitabı 
hayatının önemli bir parçası haline getirebilmiş bir birey, gereksinim duyduğu yaşam 
becerilerini üretebilmek, sorunlarına kalıcı ve etkili çözümler bulmak ve topluma 
katkı sağlayabilmek gibi birçok değerli kazanımlara sahiptir. 
Sayısı her geçen yıl artan birçok ülkede bu gün, Türkiye Yayıncılar Birliği’nin de üyesi 

olduğu, Uluslararası Yayıncılar Birliği, Kütüphane Birlikleri ve Kurumları Uluslararası 
Federasyonu gibi uluslararası kuruluşların da desteğiyle düzenlenen çeşitli kültür ve 
sanat etkinlikleri ile kutlanmaktadır. 23 Nisan haftasına yayılan kutlamalar öncelikle 
okullarda ve kütüphanelerde yapılan etkinliklerle öne çıkmaktadır. Öğrencilere kitap 
okuma sevgisini aşılayan, onların kitaplarla, yazarlarla, kitabevleri ve kütüphanelerle 
tanışmasını sağlayan çeşitli etkinlikler yapılmaktadır. Dinletiler düzenlenmekte, 
okuma ve anma faaliyetleri, indirim kampanyaları yapılmakta, fuarlar açılmaktadır. 
Bu özel günde özellikle hastane, okul ve köy kütüphanelerine kitap bağışlarıyla da 
toplumumuza hizmet edilmektedir.
Her sene UNESCO ve kitap yayımcıları, satıcıları ve kütüphanelerini temsil eden 
uluslararası organizasyonlar, dünya kitap başkentini seçmektedir. Dünya Kitap 
Başkenti, 90’lardan itibaren UNESCO tarafından seçilen her şehrin dünya çapında 
kitap başkenti olması ve çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yapmasını ifade 
etmektedir. Adaylık herhangi bir mali ödül içermediği gibi daha çok kitaplara ve 
okumaya değer görülen en iyi programları kabul eder. Geçtiğimiz yıl UNESCO, 
Tiflis’i 2021 Dünya Kitap Başkenti olarak seçti, bu yıl ise Guadalajara ile Meksika 
seçilmiştir. 
Bugün ülkemiz maalesef okuma alışkanlığı konusunda pek de başarılı bir konumda 
değildir. Türkiye’nin 2021 yılı verilerine göre okuma oranının 180 ülke arasında 140. 
sırada olduğu açıklandı. En çok okunan kitaplar ise %65 oranında aşk kitapları, %24 
siyaset ve %13 oranında felsefe kitapları olarak belirlenmiştir. En çok satan kitaplar 
arasında ise dünya klasikleri ve Türk yazarların son romanları yerini almıştır. 
İçinde bulunduğumuz bu dijital ve görsel çağda kitapların yerini birçok şey almaya 
devam ederken bu özel gün sayesinde kitapların önemini hatırlamalı ve kitap 
okumayı hayatımıza daha çok dahil etmeliyiz. 

Kaynaklar; 

https://www.unesco.org.tr/

https://en.wikipedia.org/wiki/World_Book_Day 

G İ Z E M  B O Z K U R TMUHABİR
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SÜMELA MANASTIRI
Altındere Vadisi’nin Sarp kayalıkları üzerinde bulunan Sümela manastırı aslında 
‘Meryem Ana’ olarak da anılır.  Meryem Ana adına kurulan manastırın ‘Sümela’ 
adını ‘siyah’ anlamına gelen ‘melas’ kelimesinden aldığını düşünülmektedir. Bu 
isminde manastırın hayat bulduğu Karadağlar’dan aldığı düşünülmektedir. 
Manastırın tarihine bakacak olursak; Rivayetlere göre Bizans imparatoru 1. 
Theodosius zamanında iki rahip tarafından kurulmuştur ve sonrasında genişletilmiştir. 
Sümela Manastırı’nın 13. Yüzyıldan beri varlığını korumaktadır.  Manastırın bu 
kadar önemli olmasının bir sebebi zamanında fermanlardan gelir sağlamasıymış. Bu 
fermanlar sayesinde Sümela zenginleştirilmiştir. 18. Yüzyıldaki yenilenmeler ve 19. 
Yüzyıllardaki büyük binaların eklenmesi ile Sümela Manastırı harika bir görünüm 
kazanmış, en varlıklı ve ihtişamlı dönemini yaşamıştır.
1916-1918 yıllarındaki Rus işgali sırasında manastıra el konulmuştur ve 1923 
yılında tamamen boşaltılmıştır.
Manastırın; Ana kaya kilisesi, şapel, mutfak, misafirhane, öğrenci odaları, kütüphane 
ve kutsal ayazma başlıca bölümleridir. Bu yapıların hepsi geniş bir alan üzerinde 
yapılmıştır.  Ayrıca manastırın girişinde su kemeri vardır. Bu su kemeri günümüzde 
sağlam kalamamıştır ve büyük bir kısmı yıkılmıştır. 
Manastırın ana girişine dar ve uzun merdivenler ile ulaşım sağlanmaktadır.  Giriş 

kapısının yanında muhafız odaları bulunmaktadır. Oradan da merdivenler ile iç 
avluya inilmektedir.  Bu alanın sol tarafında manastırın esas bölümü olan ve kilise 
haline getirilen mağaranın önünde çeşitli manastır binaları bulunmaktadır. Aynı 
zamanda kütüphane, keşiş odaları ve misafir odaları olarak kullanılan bölümler 
vardır.
Avlunun etrafındaki binalarda Türk sanatının etkileri görülmektedir. Manastırın ana 
bölümünü meydana getiren kaya kilisesinin ve yanındaki şapelin iç ve dış duvarları 
fresklerle (karışımlar ile elde edilen pigmentlerle yapılan resim) donatılmıştır. 
Freskler incelendiği zaman üç farklı devirde yapılan üç farklı tabaka görülmüştür. En 
alttaki tabakanın freskleri daha iyi niteliktedir. 
Manastırdan yer yer sökülüp alınmış olan ve harap edilmiş fresklerin ana temaları 
başlıca İncil’den alınmış sahneler ve Hz. İsa ve Meryem Ana’nın hayatı ile ilgilidir.

Kaynaklar; 

Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

https://www.kulturportali.gov.tr

KÜLTÜR KÖŞESİ

S E N A  K A D I O Ğ L U MUHABİR



16 A T I L I M  H A B E R  -  M A R T  2 0 2 2

GEZİ KÖŞESİ

AMASRA
Amasra, Türkiye’nin kuzeyinde yer alan güzeller güzeli bir ilçesidir. Tarih boyunca 
farklı benzetmeler ile anılmıştır; ‘zarif ve güzel’, ‘çiçekli kale’, ve aynı zamanda ‘Çeşm-i 
Cihan’ olarak sıfatlandırılmıştır. Antik Çağ döneminde şehrin ismi ‘susam diyarı’ 
anlamına gelen Sesamos, M.Ö. 3. Yüzyılda kenti yöneten kadın lider Amastris’in 
adı verilmiştir. Osmanlı döneminde ise Amasra olarak anılmaya başlanmıştır. 
Söylemeden geçmeyelim! Türkiye’nin ilk turizm kasabası Amasra’dır. 
Amasra’nın bir diğer önemli özelliklerinden birisi dünyada tek olan ve Roma 
İmparatorluğu’na ait  Kuşkayası Yol Anıtı’na sahip olmasıdır. Yalnızca Roma değil 
Osmanlı İmparatorluğundan ’da oldukça izler taşımaktadır. Bunlar; Amasra Müzesi, 
Bizans kilisesinden devşirme olan Fatih Camii’dir.

Lezzetli balıklar yiyebileceğiniz, kendisine has lokantalarında nefis yemekler 
tadabileceğiniz veya arkadaşlarınızla, ailenizle yat turuna çıkabileceğiniz, küçük ama 
dopdolu ilçeyi bir hafta sonu tatil kaçamağında ziyaret edebilirsiniz. 

BARSELONA
İspanya’nın gözdesi Barselona! Özerk bir statüsü olan Katalonya bölgesinin 
başkentidir. Ülkede 2 dil konuşulmaktadır: Katalanca ve İspanyolca. 
Peki Barselona’da nereler gezilir?
Şehrin her yerinde turistlerin gezip görebileceği tarihi mekanlar vardır; Montjuic 
Kalesi, Barcelona Katedrali ve Santa Maria Del Mar, başlıca gezilecek yerlerdendir. 
Şehir aynı zamanda 150 yıllık yapı olan Gran Teatre del Liceu Katalan Operasına 
ev sahipliği yapmaktadır. Bunun yanında 13. Yüzyılda inşa edilmiş tarihi katedrale 
de sahiptir. 
Barselona aynı zamanda Estetik olarakta oldukça ilerlemiş bir şehirdir. Guel Parkı 
UNESCO tarafından dünya mirası listesinde yer almaktadır. Aynı zamanda Neo-
Gotik yapısı olan Sagrada Familia kilisesi 1882 yılında inşaatına başlanmıştır ancak 
sanatçı Gaudi’nin ömrü eserini tamamlamaya yetmemiştir. Uzun yıllar boyunca 
inşaatı tamamlanamayan kiliseye ‘bitmeyen kilise’ adı verilmiştir. Aynı zamanda 
şehrin planlaması bile oldukça sistematik ve geometriktir.
Şehrin en turistik yerlerinden birisi olan La Rambla Caddesi oldukça canlı ve 
ekonomik olarak hareketli bir bölgesidir. Bu caddeden alabileceğiniz hediyelik 
eşyaların başında İspanya’ya özgü şallar gelmektedir. Tabii sıcaklığından kaynaklı 
yelpazeleri de unutmamak lazım. Ufak ama şık bir hediye almak isterseniz dekoratif 
olarak satılan Azulejos (küçük taş) adıyla bilinen seramik taşları da düşünebilirsiniz. 
Alışveriş seviyorsanız bu cadde tam size göre!
En son bahsetmeden geçemeyeceğimiz bir şey daha! Barselona’ya ne zaman 
giderseniz gidin şehrin keyfini her zaman çıkarabilirsiniz! 

Kaynaklar; 

https://www.prontotour.com

https://www.amasra.com.tr

S E N A  K A D I O Ğ L UMUHABİR
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Teknolojinin gelişmesi ile birlikte insanlar doğadan, doğaldan her geçen gün 
uzaklaşmaktadır. Tüm hayatımız neredeyse betonların arasında geçtiği yadsınamaz 
bir gerçek haline geldi. Hafta sonları küçük kaçamaklarla doğaya geri döndüğümüz 
zamanlar dışında, doğanın aslında bizim içimizde var olduğunu neredeyse hiç 
aklımıza bile getirmiyoruz. Oysa ki; doğa, biz onu sadece hafta sonları veya çeşitli 
çevre etkinlikleri dışında hatırlamıyor olsak da hep bizi kucaklamak için oracıkta 
hazır bekliyor. 
Günlük hayatımızın koşuşturmaları arasında fark etmeden, günlük rutin işlerimizi 
yerine getirdiğimizi varsayarken doğaya yani çevremize ne denli zarar verdiğimizin 
bilincinde olamıyoruz maalesef. Oturduğumuz evler, kullandığımız temizlik 
malzemeleri, ulaşım araçları ve kişisel bakım ürünleri, tükettiğimiz gıdaların atıkları 
gibi sayabileceğimiz birçok karbon ayak izimiz dünyaya kalıcı zararlar vermektedir. 
Bilinçsizce çevreye verdiğimiz zararlar, biz insanoğluna gelecekte yaşanabilecek bir 

dünya belki de bırakmayacaktır. 
Bu dünyada yaşıyorsak, doğanın bize sunduğu olanaklardan faydalanmaya devam 
etmek istiyorsak çevre bilincimizi arttırmalı ve farkındalık çalışmalarını sadece 
özel günlerde değil, hayatımızın bir bütünü haline getirip davranışlarımızda ve 
alışkanlarımızda çevremize yani doğamıza daha saygılı olmamız gerekmektedir.

Kaynaklar; 

https://www.cevko.org.tr

https://csb.gov.tr/
h t t p s : / / w w w. g o o g l e . c o m / u r l ? s a = t & s o u r c e = w e b & r c t = j & u r l = h t t p s : / / w e b d o s y a . c s b . g o v. t r /
d b / b o l u / i c e r i k l e r / c e v r e - 2 0 1 8 0 2 2 2 0 8 2 6 1 8 . p d f & v e d = 2 a h U K E w i 1 w - D S q e v 2 A h W G S _
EDHUMgBs0QFnoECDMQAQ&usg=18AOvVaw3mBhRCeU1TA_sT18IywxE1

ÇEVRE KÖŞESİ

İ L A Y D A  E Z G İ N MUHABİR



18 A T I L I M  H A B E R  -  M A R T  2 0 2 2

B U R Ç E  M U M İ N O Ğ L UMUHABİR

AYIN PERDESİ
OZARK
Tür: Suç, Dram, Gerilim
Yönetmen: Jason Bateman, Alik Sakharov, Amanda Marsalis, Ellen Kuras, Daniel Sackheim, Phil Abraham, Cherien Dabis.
Oyuncular: Jason Bateman, Laura Linney, Sofia Hublitz, Skylar Gaertner, Julia Garner, Jordana Spiro, Jason Butler Harner, 
Esai Morales.
IMBDb: 8,3

Başrolde yer alan Jason Bateman’ın yönetmenlik ve yapımcı olarak da katkıda bulunduğu Ozark, Chicago banliyösünde ya-
şayan sıradan bir ailenin hayatını konu almaktadır. Dizide başrol olan aile babası Marty Byrde’ın Finans ve Danışmanlık Şir-
keti’nin Meksika’nın en büyük ikinci uyuşturucu kartelinin para aklama işine karışmasının ve işlerin sarpa sarmasından sonra 
ailesini korumak adına eşi Wendy ve iki çocuğu ile Ozark Platosu olarak bilinen Güney Missouri’ye taşınmasının hikayesini 
anlatıyor. Tabi ki Byrde ailesi için bu kaçış bir son değil, aksine maceralı bir hayatın başlangıcı olacaktır.

RESTLESS
Tür: Aksiyon, Suç
Yönetmen: Régis Blondeau
Oyuncular: Franck Gastambide, Simon Abkarian, Michaël Abiteboul, Tracy Gotoas, Jemima West, Serge Hazanavicius, 
Victoire Zenner, Perez Michael.
IMBDb: 5.7
Yönetmenliğini Regis Blondeau’nun, senaristliğini ise Regis Blondeau’a ilaveten Julien Colombani’nin üstlendiği Soluksuz, 
ismini sonradan öğrendiğimiz Thomas isimli bir polisin gerilim dolu anlarıyla başlıyor. Karanlık bir caddede kazaya karışan 
bir polis, işlediği cinayeti örtbas etmeye çalışırken gizemli bir görgü tanığının olduğundan habersizdir. Gizemli tanık, polisi 
tehdit etmeye başlayınca, gerilim dozajı iyice artar. Onu gerilime sürükleyen sebeplerden bir diğeri de annesinin cenazesinin 
kaldırılmasıyla açıklanırken Thomas’ı çok daha ciddi meseleler beklediği anlaşıldığında ise polis bürosundan birtakım çağrılar 
geliyor. Ve işler kontrolden çıkmaya başlar. Adından da anlaşıldığı üzere soluksuz izleyebileceğiniz bir film.

PERA PALAS’TA GECE YARISI
Tür: Sürükleyici, Drama

Yönetmen: Nisan Dağ, Emre Şahin
Oyuncular: Hazal Kaya, Tansu Biçer, Selahattin Paşalı, James Chalmers, Yasemin Szawlowski, Engin Hepileri.

IMBDb: 7,2

Pera Palas’ta Gece Yarısı, 3 Mart 2022’de yayına giren, yönetmen koltuğuna Emre Şahin’in oturduğu, senaryosunu Elif  Usman’ın 
kaleme aldığı, tarihi dram türündeki Türk internet dizisdir. Dizi, genç bir gazeteci olan Esra’nın İstanbul’daki efsanevi Pera Palas 
Oteli ile karşılaşmasını konu alıyor. Otel hakkında yazı yazmak üzere görevlendirilen Esra, yanlışlıkla tarihi odalardan birinin 
1919 yılına açılan bir kapı olduğunu keşfeder. Böylece, geçmişe doğru bir yolculuk yapar ve devletimizin kurucusu Mustafa 
Kemal Atatürk’e karşı düzenlenen siyasi bir komplonun ortasına düşer. Artık Esra, otel müdürü Ahmet ile beraber Türkiye 
tarihinin akışını ve geleceğini korumak zorundadır. Fakat, Esra bu sırada Halit adındaki gizemli bir adamla tanışmasıyla aslında 

hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını anlar.

DON’T LOOK UP
Tür: Komedi, Bilim kurgu
Yönetmen: Adam McKay

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchett, Rob Morgan, Jonah Hill, Mark Rylance, 
Tyler Perry.

IMBDb: 7.2

Başrolde Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence rol almaktadır. Don’t Look Up, dev bir göktaşının gezegeni yok edeceği 
konusunda insanları uyarmaya çalışan iki gökbilimcinin hikayesini konu alıyor. İnsanlık büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır. 
Büyük bir kuyruklu yıldız hızla Dünya’ya yaklaşmaktadır ve oluşacak çarpışma Dünya’nın yok olmasına neden olacaktır. 
Astronomi yüksek lisans öğrencisi olan Kate Dibiasky’nin yaptığı bu keşif, insanlığın kurtulmasını sağlayacaktır. Kate ve Dr. 
Randall Mindy, insanlığı yaklaşmakta olan tehlikeye karşı uyarlamak için bir medya turuna çıkmaya karar verir. Kare ve Randall, 

insanları yaklaşan felaketten haberdar etmek için büyük çaba harcarken kendilerini beklenmedik durumların içinde bulurlar.
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B U R Ç E  M U M İ N O Ğ L U MUHABİR

KİTAP VE TİYATRO KÖŞESİ
KÖRLÜK
Yazar: José Saramago

Tarih: 1995

Körlüğün Getirdiği Kaostan Doğan Yeni Bir Düzen…
Olaylar, isimsiz bir ülkenin isimsiz bir şehrinde geçer. Zira kişilerin kim olduğu önemsizdir. Bir gün otomobili ile 
ışıklarda duran isimsiz bir adam, yeşil ışığın yanmasını beklerken aniden körleşir. Ancak bu sıradan bir körlük değildir. 
Çünkü gözleri karanlığa değil, aydınlığa yani beyaza bürünür. Ne yapacağını şaşıran adam, doğruca hastaneye gider. 
Körlük maalesef bulaşıcıdır. Kendisini muayene eden doktor da bundan nasibini alır. Derken, bu hastalık tüm şehri 
etkisi altına almaya başlar. Hükümet ise körleşen halkı hapishaneden bozma bir yerde karantinaya alır. İşler buradan 

sonra değişmektedir.

TESİR
Yazar: Lucy Prebble

Oyuncular: Aslı Yılmaz, Güneş Sayın, Metin Yavuzoğlu, Salih Bademci
Süre: 130 dakika 2 perde

Oyun, depresyon konulu bilimsel bir deneyin ortasında tanışan iki gencin, doktor denetimine rağmen büyüyen aşklarını 
anlatıyor. Antidepresan ilaçlarının sonuçlarının araştırıldığı bir klinikte iki gönüllü denek arasında deneyler sırasında 
gerçekleşen bir aşk hikayesinin anlatıldığı bu oyunda aşk gerçek aşk mıdır yoksa antidepresanların etkisiyle meydana 

gelen bir etki midir?

SENDEN ÖNCE BEN
Yazar: Jojo Moyes
Tarih: 2012

Tekerlekli sandalyeye bağlı olarak yaşamını sürdürmek zorunda olan yarı felçli bir genç adam, bakıcı olarak küçük 
bir kasabada yetişmiş genç kadını istihdam ettir. Bu genç adam ve kadının bir araya gelişi hayatlarını yeni bir yola 
sürükleyecektir. İlk başta birbirlerinden hoşlanmayan ikili farklılıklarının fazlalığından yakınsa da zamanla hayatla ilgili 
bilmedikleri şeyleri birbirlerine öğretmeye başlarlar. Birbirlerine aşık olan karakterlerin uzun hikayesi ele alınmıştır.
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ASTROLOJİ KÖŞESİ
KOÇ
21 Mart - 20 Nisan

Sevgili Koçlar, bu ay da geçtiğimiz ay olduğu gibi 
gökyüzü oldukça hareketli diyebiliriz. Mart ayına iki 
olumlu olayla başlıyoruz. Bunlardan biri 2 Mart’ta 
Balık burcundaki Güneş ile Boğa burcundaki 
Uranüs’ün gerçekleştireceği açı. Diğeri ise yine aynı 
gün Balık burcunda meydana gelecek yeni ay. Bu 
iki olayın gerçekleşmesi size iyi gelecek, yaralarınızı 
saracak. Kısacası aya güzel başlamak için bahaneniz 
hazır. 6 Mart’a geldiğimizde Mars ve Venüs, Kova 
burcuna geçiş yapacaklar. Bu dönem de Mars’tan 
aldığınız güçle, size zarar verenlerden kurtulmanın 
tam sırası! Yeni sosyal ortamlara girip ufkunuzu 
genişletecek insanlarla tanışabilirsiniz. Biraz önce 
söylediğim gibi, bu noktada tek önemli olan size iyi 
gelen insanlarla birlikte olmak. 10 Mart’ta, Merkür’ün 
Balık burcuna geçmesiyle biraz umutsuzluğa düşebilir, 
hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Bu konularla bağır 
çağır yüzleşmek yerine, kendinizi dinleyebilirsiniz. 
17 gün sürecek bu ziyaretten karlı çıkmanın yolu, 
kendinizi dinlemek. Ayın geri kalanında çevrenizdeki 
düşüncelerden; özellikle de olumsuz olanlardan, çok 
çabuk etkilenebilirsiniz. 18 Mart’ta Başak burcunda 
gerçekleşecek dolunay ise içinizdeki ışığı dışarı 
çıkartacak. Özellikle iş hayatınızda ışıldamanızı 
sağlayacak haberler alabilirsiniz. İş değiştirmeniz veya 
önceden yarım bıraktığınız bir projeye dönmeniz 
söz konusu olabilir. Yaratıcılığınız yüksek olacağı bu 
günlerde yeni işlere de başlamaktan korkmamalısınız. 
Bu başlangıçlar size maddi kazançlar olarak dönebilir. 
Bu başlangıçlar sadece iş alanınızda olmak zorunda 
değil. Dış görünüşünüzü değiştirmek için beklediğiniz 
motivasyonu bulabilirsiniz. Eh, yaz aylarına çok da bir 
şey kalmadığını hatırlatmayı kendime borç bilirim. 
Aynaya baktığınızda gözlerinizin güldüğü güzellikler 
sizinle olsun!

BOĞA
21 Nisan - 20 Mayıs

Sevgili Boğalar, dopdolu bir ay sizi bekliyor! Mart ayı 
sizin için oldukça yoğun geçecek. Daha ayın ikinci 
gününden, iki yeni gök olayı görüyoruz. Bu olayların 
olumlu etkili olaylar olduğunu söyleyerek yüreğinize su 
serpebilirim sanırım. Özellikle Balık burcunda meydana 
gelen yeni ay yakın çevreniz ve arkadaşlarınızla olan ufak 
sorunlarınızı tatlıya bağlamanıza yardımcı olabilir. Aynı 
gün Güneş ile Uranüs’ün açısı sizi yeni ortamlara bir 
yaprak gibi savurabilir. Kendinizi rüzgara bırakmaktan 
korkmayın. 6 Mart’ta Mars ve Venüs’ün Kova burcuna 
geçmesiyle biraz ikilemde kalabilirsiniz. Mars’ın savaşçı 
yanı sizi zorlarken izin verdiğinizde Venüs’ün iyicil 
yanının kazandığını görebilirsiniz. Sizin için zor olacak 
ama ipleri elinizden bırakabileceğinizi unutmayın. 
Ayın 10’una geldiğimizde Merkür, Balık burcuna geçiş 
yapacak. 17 gün burada kalacak olan Merkür, kulağınıza 
bazı fısıltılar getirebilir. Başkaları hakkında duymak 
istemediğiniz veya hoşunuza gitmeyecek dedikodular 
duyabilirsiniz. Atalarımız ateş olmayan yerden duman 
çıkmaz demişler ama her şeye de sorgusuz inanmamakta 
fayda var. Sorgulamadan inandığınız dedikoduların, sizi 
köşeye sıkıştırdığını hissedebilirsiniz. Uyarması benden 
dinlemesi sizden olsun. Bu süreçte bazı odaklanma 
sorunları yaşayabilirsiniz. Özellikle yakın çevreniz bu 
dikkatsizliğinizi ilgisizlik olarak yorumlayabilir. Bu 
yorumları duyduğunuzda serinkanlı tavrınızı korumaya 
özen gösterin. Olayları tatlıya bağlamak için gereken ilk 
adım sağlıklı bir iletişimdir. Bunu unutmayın. 18 Mart’ta 
Başak burcunda dolunayın da meydana gelmesiyle ikili 
ilişkilerindeki sorunların son bulacağını söyleyebilirim. 
Baharın gelişini çiçek gibi haberlerle kutladığınız bir ay 
olsun! 

İKİZLER
21 Mayıs - 21 Haziran

Sevgili ikizler, bal gibi gecen bir Şubat ayından sonra Mart ayı 
için sizi çok beklentiye sokmak istemiyorum. Böyle başlamak 
istemezdim fakat, canınızı sıkmayın. Söylediklerim Mart kötü 
geçecek demek değil. Sadece Şubat ayında aldığınız kadar üst 
üste iyi haberler almayabilirsiniz. Yine de aya 2 olumlu gökyüzü 
olayıyla başlıyoruz. Aynı gün gerçekleşecek bu iki olay kimseyi 
kötü etkilemiyor dersem sanırım ki yanılmış olmam. Balık 
burcunda meydana gelecek yeni ay özellikle kariyer alanınızda 
size şans getirecek. Yeni ayla birlikte yeni projelere başlayabilir 
bunlardan da güzel başarılar elde edebilirsiniz. Şans kapılarınız 
açık olduğu günler yakın! Özellikle eğitim alanında yurt dışı 
planınız varsa kulağınız kapıda olsun. Mars’ın agresif tarafı 
yüzünden bazı sıkıntılar söz konusu olabilir. Hazırlıklı olmakta 
fayda var. Neyse ki Mars’ın agresifliğine karşı, Venüs’ün 
destekleyici etkisi var. Havada aşk kokusu var, gözlerinizi 
dört açın. Ayın 10’una geldiğimizde Merkür, 17 günlüğüne 
Balık burcunda olacak. Balık burcu konumu yüzünden 
profesyonel işlerinizde bazı sıkıntılar yaratabilir. Özellikle 
iş yerlerinizde, patronlarınızla gerginliğinizi yükseltecek 
konuşmalar yapmamaya özen gösterin. Kafanıza her eseni 
yapmaya alışık olduğunuz için nasihat dinlemek kadar canınızı 
sıkan bir şey olmadığını biliyorum. Yine de aile büyüklerinizin 
size söylediklerinizi hemen kulak ardı etmemekte fayda var. 
Unutmayın ki insanları tecrübeleri büyütür. Önünüzdeki 
tecrübeleri yabana atmamak lazım. Ay ortasına geldiğimizde, 
13 Mart’ta Balık burcundaki Güneş ve Neptün’ün kavuşumu 
sezgilerinizi kuvvetlendirecek. Zaten karışık olan fikirleriniz bu 
durumun etkisi altında kocaman bir düğüm olabilir. Unutmayın 
ki ip sizsiniz! 18 Mart’ta Başak burcundaki dolunayla birlikte 
aile arasında olan sorunlarınızı çözmüş olacaksınız. Dolunayın 
da etkisiyle aile ilişkileriniz kocaman bir sevgi yumağına 
dönüşecek. Derin bir oh çekebilirsiniz. Mart sizin için çok da 
zorlayıcı geçmeyecek, alışık olduğunuz bir ay sizi bekliyor. Ta 
ki 28 Mart’ta Kova burcundaki Venüs ve Satürn kavuşumuna 
kadar. Bu kavuşum sizi aslında olduğunuzdan daha soğuk ve 
bencil gösterebilir. Kendi isteklerinizi çevrenizdekilerin önüne 
koymaktansa ortak yollar bulmayı deneyebilirsiniz. Arkadaş 
ortamınızda gerilim arttığında bu sözlerimi hatırlayın. Kavuşum 
sonrası su gibi geçen bir ay diliyorum!

TERAZİ
23 Eylül - 22 Ekim

Sevgili Teraziler, Mart ayına hoş geldiniz. Çiçek gibi açan 
iki gökyüzü olayı size güzel sürprizler getirecek. Çalışma 
hayatınızda sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Daha da 
önemlisi maddi olarak zor durumdaysanız aradığınız 
işe çok yakın olabilirsiniz. Hadi bakalım, gelsin paralar. 
2 Mart’ta Balık burcundaki Güneş ve Boğa burcundaki 
Uranüs birleşmesi ayrıca da Balık burcunda yeni ay size 
şans getiriyor. Yukarıda maddi konulardan bahsettim 
diye bu kadarla bittiğini düşünmediniz umarım. Çünkü 
bu olayların diğer bir etkisi de şifadır. Son zamanlarda 
yaşadığınız sağlık sorunlarını da bu günlerde atlatıp, 
eski sağlıklı günlerinize kavuşabilirsiniz. 6 Mart’ta 
Venüs ve Mars’ın Kova burcuna girmesiyle şans da 
iki ay boyunca sizinle yan yana yürümeye başlayacak. 
Hayatınızın her alanınızda şans perilerini yanınızda 
hissedeceksiniz. Yalnız bir teraziyseniz gerçek aşk 
yolda olabilir. Merkür’ün balık burcuna geçmesiyle 
herkese olduğu gibi size de bazı fısıltılar gelebilir. 
Özellikle iş ortamınızda huzurunuzu önemsiyorsanız, 
her söylenilene inanmamanız gerektiğini hatırlatırım. 
Duyduklarınızı önce akıl süzgecinden geçirmeniz 
benim ufak bir tavsiyemdir. 18 Mart’ta Başak burcunda 
meydana gelecek dolunayla birlikte uzun zamandır 
boğuştuğunuz sorunların altında ezildiğinizi hisseder ve 
pes etmek isterseniz, sakın bırakmayın. Mücadelenizden 
vazgeçmeyin. Başak dolunayı sizlere olayları önce kendi 
içinizde çözmeniz gerektiğini anlatacak. Tam da bu 
nedenle dolunaydan sonraki birkaç günü kendinizle baş 
başa geçirmek isteyebilirsiniz. 20 Mart’ta geldiğimizde 
Koç sezonu başlıyor. Kendinizi hiç olmadığınız kadar 
cesur hissedeceksiniz. İşte bu! Kendinizin farkında 
olun. Ay başı sizin için zorlu geçse de ortasından sonra 
kendinizi bulacaksınız! 

AKREP
23 Ekim - 21 Kasım

Sevgili Akrepler, dopdolu bir ay geliyor! Birçok gök 
olayı bu ay sizlerle olacak. Ayın başında herkes için 
olduğu gibi sizin için de olumlu etkileri olan iki olay 
var. Bunlardan biri Balık yeni ayı diğeri ise Balık 
burcundaki Güneş ile Boğa burcundaki Uranüs’ün 
açısı. Bu iki olay da şansın sizden yana olduğunu 
size hissettirecek. Sahne sanatlarıyla ilgili bir iş 
yapıyorsanız veya hayaliniz buysa önemli gelişmeler 
sizi bekliyor. Size başarı getirecek “o” rolü kapabilir veya 
kariyerinizi ileri götürecek “o” kişi ile tanışabilirsiniz. 
Ne olursa olsun şans sizden yana! Ayrıca yeni aydan 
birkaç gün sonra ayaklarınızı yerden kesecek biriyle 
de tanışabilirsiniz. Neden olmasın? Şansın her alanda 
sizden yana olduğunu söylemiştim. 6 Mart’ta ise 
Mars ve Venüs, Kova burcuna giriş yapacak. Mars 
ve Venüs’ün zıt etkilerini bu günlerde hayatınızda 
hissedebilirsiniz. Mars’sın savaşçılığı ve Venüs’ün 
özgürlükçü ruhu ebeveynlerinle bazı tartışmalar 
yaşamana neden olabilir. Merkür’ün Balık burcuna 
geçmesiyle aldığınız kararları uygulamakta bazı 
zorluklar yaşayabilirsiniz. Yine de kararlarınızdan 
eminseniz arkasında durmaktan korkmayın. 18 Mart 
geldiğinde deyim yerindeyse bazı aydınlanmalar 
yaşayacaksınız. İnsanları kırmamak için kendinizi 
kırdığınızı fark ettiğinizde, onlarla vedalaşmayı 
öğreneceksiniz. Unutmayın her bitiş bir başlangıçtır. 
Güzel başlangıçlarla dolu bir ay olsun. 

Sevgili Yaylar, baharın haberci ayına hoş geldiniz. Bu 
ay geçtiğimiz ay gibi gökyüzü yine oldukça hareketli 
olacak. Aya iki güzel olayla başlıyoruz. 2 Mart’ta Balık 
burcundaki Güneş ile Boğa burcundaki Uranüs’ün açısı 
ve aynı gün yaşanacak Balık yeni ayı. Bu ay boyunca, 
küçük konuşmaların büyük işlerin habercisi olduğunu 
unutmamalısınız. Birlikte çalıştığınız kişilerin değişik 
fikirlerinden yararlanabilirsiniz. Destek gördüğünüz 
zaman kendinize olan güveniniz daha da artacak. 
İdeallerinizle yaşamaktan son derece memnunsunuz 
ve işinize karışılmasından hoşlanmıyorsunuz, ancak 
güvendiğiniz kişilerin fikirlerini almak bu süreçte size 
iyi gelebilir. Eğer hali hazırda güvendiğiniz birileri yoksa 
güvenebileceğiniz bir çevreye gereksinim duyacak ve 
olayları farklı yönlerden araştıracaksınız. 10 Mart’ta, 
Merkür’ün Balık burcuna geçmesiyle biraz umutsuzluğa 
düşebilirsiniz, beklentilerinizde acele etmezseniz kendinizi 
ifade etmenin yollarını bulacaksınızdır. Ancak unutmayın, 
size değersiz görünen bazı şeyler, başkaları için önemli 
olabilir. Düzen ve sistem sizin için önemli olacaktır. Parlak 
zekanız ve güçlü algılarınız heyecanlarınıza önderlik 
edecektir. 18 Mart’ta Başak burcunda gerçekleşecek 
dolunay bu önderliği destekleyecek konumda olacak. 
Bu ay oldukça huzurlu ortamlarda olacaksınız. 
Bulunduğunuz ortamlarda ön plana çıkma olasılığınız 
yüksek. Kendinizden emin tavırlarınızla çevrenizi 
etkiliyorsunuz. İçinizden geçirdiğiniz dileklerinizin 
kabul görmesinden mutlu olacaksınız. Ortak çalışma 
gerektiren bir proje için uğraşacaksınız; yoğun bir dönem 
içindesiniz. Tartışmalarda arkadaşlarınızı yargılamadan 
dinlemelisiniz. Baharın gelişini içinizde hissettiğiniz bir 
ay olsun sevgili Yaylar!

YAY
22 Kasım - 21 Aralık
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YENGEÇ
22 Haziran - 22 Temmuz

Sevgili Yengeçler, bu ay da gökyüzü, Şubat ayında 
olduğu gibi oldukça hareketli. Bu hareketler ayın 
ikinci günü itibariyle başlıyor. Hem de 1 değil 2 tane 
gökyüzü olayı ayın 2’sinde sizleri bekliyor. Özellikle 
Balık burcundaki yeni ayın etkisiyle tatlı sürprizler sizi 
bekliyor olabilir. Yurt dışı konuları bu ay gündeminizde 
olabilir. Kariyer içinde eğitim için de yolunuz aydınlık 
gözüküyor. Bu süreçte olası bir durum daha var ama 
iyi mi, kötü mü ben karar veremedim. Karar sizin 
olsun. Aşk kapınızı çalıyor! Kötü olansa kapınızı 
çaldıktan sonra kaçıyor. Yani yakın zamanda biriyle 
tanışırsanız bu bir uzak mesafe ilişki olabilir. Yine 
de kendinizden beklemediğiniz kadar emin ve cesur 
adımlarla bu ilişkiye bir şans verebilirsiniz. Hassas 
kalplerinizi doğaçlama hareketlerle kırmamaya 
dikkat edin Yengeçler! Dışardan kabuğunuz ne kadar 
sert gözükürse gözüksün, kalbinizin temizliğini 
bilmeyen yoktur. Biraz önce dediğim uzun ilişkiye 
başladıysanız veya daha öncesinden gelen bir uzun 
ilişkiniz varsa ilişkinizin hiç olmadığı kadar sağlam 
olduğunu göreceksiniz. Bu dönemde yeni bir eğitime 
başlayabilir veya ufak bir tatile çıkabilirsiniz. 13 Mart’ta 
gerçekleşecek Balık burcundaki kavuşum sezgilerinizi 
güçlendirecek fakat kalbinizi de kırılmaya açık bir 
hale getirecek. Yani bu süreçte karamsarlıkların 
üzerinizde dolaşmasına izin vermemekte fayda var 
Yengeçler! 18 Mart’ta Başak burcunda gerçekleşecek 
dolunay ise yakın zamanda yaşadığınız tartışmaları 
alevlendirebilir. Bu tartışmaları çözmek için, üzülerek 
de olsa, hayatınızdan insanları çıkartabilirsiniz. 
Umuyoruz ki gelen gidenin yerini doldurur Sevgili 
İkizler! 

ASLAN
23 Temmuz - 22 Ağustos

Sevgili Aslanlar! Hazırsanız, Mart ayına hoş geldiniz! 
Bu ay gökyüzü yine oldukça hareketli. Yeni ay yeniliğin 
hakkını vererek iki gök olayıyla başlıyor. İşin asıl güzel 
yanıysa bu iki olayın da olumlu etkilere sahip olması. 2 
Mart’ta Balık burcundaki Güneş ve Boğa burcundaki 
Uranüs’ün açısı üzerine bir de Balık yeni ayı ekleniyor. 
Deyim yerindeyse, bu ay tadından yenmez. Bu iki gök 
olayıyla birlikte küllerinizden doğacağınız bir dönem 
başlıyor diyebilirim. Bir hafta boyunca kendinizi yeniden 
keşfedecek ve içinizdeki gücü dışarı çıkartacaksınız. Yeni 
ayın da katkısıyla kendinize yeni bir yol çizeceksiniz. 6 
Mart’ta ise Mars ve Venüs’ün, Kova
Burcuna geçmesiyle gündeminiz ilişkilere doyacak. 
Hayatınızdaki bütün ilişkiler bu ayın gündemini 
oluşturacak. Bu dönemde flört ettiğiniz birileri varsa, 
işler ciddiye binebilir. Tam da bu günlerde burçların 
şansı üstünüzde olacağı için yeni bir adım atmak veya 
yeni birine açılmak isterseniz korkmayın. Şans sizden 
yana! Ayın en sıkıntılı zamanlarından biri 10’unda 
Merkür’ün balık burcuna giriş yapmasıyla başlayacak 
diyebilirim. Ayın başında kendinize çizdiğiniz yolda, 
önünüze bazı tümsekler çıkabilir. Aldığınız kararlara 
şüpheyle yaklaşıp, kendinizi sorgulayabilirsiniz. Beyniniz 
konfor alanının terk etmek istemediği için size ufak 
oyunlar oynuyor olabilir. Seçtiğiniz yolda attığınız emin 
adımlardan vazgeçmeyin. Unutmayın sizi siz yapan 
vazgeçtiğiniz kararlar değildir. 13 Mart’taki Güneş ve 
Neptün kavuşumu ise Zodyak’ın en uyanıkları olan 
sizi bile duygusal bir boşluğa sürükleyebilir. Daha naif 
ve hafif hissedebilirsiniz. Bu süreç geçene kadar sadece 
güvendiğiniz insanlarla takılmak en güvenli yol olacaktır. 
Eh, ay sonunu getirdik bile. Herkese iyi gelmeyen, 
Güneş’in Koç burcuna geçişi sana iyi gelecek. Özgüvenin 
iyice artacak. Işığından herkesin gözünün kısıldığı bir ay 
olsun!

Sevgili Başaklar, Şubatı ayının yüzünüzde bıraktığı 
gülümseme hala duruyor desem yanılmış olmam 
sanıyorum. Umarım Mart ayını sıkıcı bulmazsınız. 
Hazırsanız bu ay da gökyüzü oldukça hareketli. 
Ayın 2’siyle birlikte gökyüzünde de iki yeni olay 
gerçekleşecek. Bu olayların da etkisiyle farklı ve 
yeni sosyal etkinliklere katılabilirsiniz. Belki de 
girdiğiniz bu ortamlardan birinde hayatınızın aşkı 
sizi bekliyordur, kim bilir? 6 Mart’a geldiğimizde ise 
Mars ve Venüs, Kova burcuna giriş yapacak. Bu iki 
gezegenin zıt etkileşimleri özellikle iş hayatınızda 
sizi bazı zorluklarla uğraştırabilir. Özellikle sözlü 
tartışmalar yaşarken kendinize hakim olmakta 
fayda var. Ne kadar nerde ne söylenmesi gerektiğini 
bilseniz de bazı yanlış anlaşılmalar yaşayabilirsiniz. 
Tam da bu yüzden kuracağınız cümleleri bir kere 
daha düşünmekte ve kelimelerinizi biraz daha özenle 
seçmekte fayda var. Aynı zamanda bu günlerde 
kendinizi gösterebileceğiniz bir fırsatta ayağınıza 
gelebilir. Merkür ayın 10’unda Balık burcuna giriş 
yapıyor. Ayın geri kalan günlerinde kendinizi biraz 
daha alıngan hissedebilirsiniz. Özelikle yeni ay 
zamanında yeni birileriyle tanıştıysanız ilişkiniz biraz 
gelgitli olabilir. Hem karşı taraf hem de sizin için, 
sorunları içinize atmanın bir şeyi değiştirmeyeceğini 
hatırlatmak isterim. Bir şeyleri çözüme kavuşturmak 
veya rayına oturtmak istiyorsanız pasif agresif 
tavırlarınızı rafa kaldırmak zorundasınız. Ne 
kadar açık olursanız o kadar etkili bir iletişim 
kurmuş olursunuz. Siz kendinizi veya isteklerinizi 
anlatmandan karşınızdakinden sizi anlamasını 
beklememeniz lazım. Her ne kadar siz hislerinize 
güvenseniz de sezgilerin bazen yanıltıcı olabileceğini 
unutmayın. Hadi bakalım Başaklar, bembeyaz bir ay 
olsun!

BAŞAK
23 Ağustos - 22 Eylül

OĞLAK
22 Aralık - 19 Ocak

Sevgili Oğlaklar, kışın sevimli inatçıları. Eh artık 
mevsiminizin bittiğini haber vermem lazım. Mart ayının 
başlamasıyla birlikte gökyüzünde de hareketlenmeler 
başlıyor. Ayın 2’sinde iki olumlu etkili olayla aya 
başlıyoruz.  Balık burcundaki yeni ay ve Güneş’le 
Uranüs’ün açıları, bu ayın başlangıç olayları diyebiliriz. 
Bu iki olay da sizi önce aile evinizden vuracak. Vuracak 
dediysem yanlış anlaşılmak istemem. Bu olaylar aile 
evinizde daha ılımlı bir hava esmesine yardımcı olacak. 
Özellikle ebeveynlerinizle şu sıralar sıkıntılar yaşadıysanız 
bunları çözüme kavuşturabilirsiniz. Yeni aydan birkaç 
gün sonra hatalı olduğunuz noktaları fark edebilirsiniz. 
Biliyorum ki hatalarınızı kabul etmek sizin için oldukça 
zor, ancak onları kabul etmeden ilerleyemeyeceğinizi 
de fark etmeniz lazım. 6 Mart’ta Mars ve Venüs’ün 
Kova burcuna giriş yapmasıyla ikisinin ters enerjilerini 
de hayatınızda hissedeceksiniz. Venüs’ün özgürlükçü 
ruhu fikirlerinizi kabul ettirmek için sizi zorlamaya 
devam edecek. Fevri davranışlarınızı kontrol etmekte 
zorlanabilirsiniz. Ayın ortalarına geldiğimizde Merkür’ün 
Balık burcuna geçmesiyle yeni ayda gündeminizdeki 
konularla ilgili fikriniz değişebilir. Duygusallığınızın ön 
plana çıktığı günler sizi bekliyor Oğlaklar. 13 Mart’ta ise 
Balık burcundaki Güneş ve Neptün kavuşumu yaşanacak. 
Normalde sizin için olumlu etkilere sahip olacak bu olay, 
sizi biraz savunmasız bırakabilir. Kendinizi üzmemek için 
insanlarla iletişiminize bu süre boyunca dikkat etmekte 
fayda var. Kendinizi güvenli alanınızda tutmak istemeniz 
oldukça normal. Zaten benim de önerim konfor alanınızı 
bu süre boyunca terk etmemeniz yönünde olacaktır. Ay 
sonuna doğru aceleci tavırlarınız başınıza ufak sakarlıklar 
açabilir. Dikkatli olmakta fayda var sevgili Oğlaklar.

KOVA
20 Ocak - 18 Şubat

Sevgili Kovalar, ayın başında gerçeklesek iki gök olayı 
sizi en çok maddi yönden rahatlatacak. Yaratıcılığınızın 
oldukça yüksek olduğu bu dönemde is yerinizde 
dikkatleri üstünüze çekebilirsiniz. Dikkatini çektiğiniz 
kişiler şu an çalıştığınız iş yerinizden insanlar olmayabilir. 
Bu yaratıcılık belki de size yeni is imkanları sunacaktır. 
6 Mart’ta Mars ve Venüs burcunuza giriş yapacaklar. 
Bunun sonucunda kendi içinizde bazı çekişmeler 
yaşayabilirsiniz. Mars’ın savaşçı yönü sizi daha fevri 
hareketler yapmaya itebilir. Mars’ı baskılanmak sizi bu 
yüzden zorlayacaktır. Neyse ki Venüs bu noktalarda 
çok daha iyimser ve ılımlı bir yana sahip. Kendinizi 
Mars etkisine kaptırmazsanız bu dönemi Venüs’ün 
yardımıyla atlatabilirsiniz. Üstelik bu iki gezegenin 
kavuşumu genellikle hava da bir aşk kokusu bırakır. 
Kim bilir belki de aşk size geliyordur. Özellikle uzun 
zamandır yalnızsanız doğru kişi çok yakın olabilir. 
Ayın 10’unda Merkür’ün Balık burcuna girmesiyle 
bazı maddi sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bu sıkıntılar 
beklediğiniz bir borcu veya hakkınız olan bir parayı 
alamamak olabilir. 13 Mart’ta Balık burcundaki Güneş 
ve Neptün kavuşumu sizi olduğunuzdan daha tetikte 
tutabilir. Yani çevrenizdeki olaylara müdahale etme isteği 
duyabilirsiniz. Bu duyarlı hali sizi biraz yorabileceği 
için yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Daha sosyal bir 
Kovaysanız da arkadaşlarınızla buluşabilirsiniz. Yine 
de yakın arkadaş çevrenizden yanı konfor alanınızdan 
çıkmamakta fayda var. 18 Mart’taki Başak dolunayı 
ay basında yaşadığınız maddi sıkıntıların bittiğini size 
müjdeleyecek. 20 Mart’ta ise Koç enerjisiyle birlikte atik 
bir ay sonu yaşayacaksınız. Keyifli aylar!

Sevgili Balıklar! Şubat’ın nazlı doğum günü 
çocukları! Öncelikle baharın ilk günlerinde 
doğanlarınız için mutlu bir yıl diliyorum. Bu 
ay gökyüzü resmen sizin için çalışıyor. Çok da 
şaşırmadığınızı biliyorum. Ay başlar başlamaz 
yaşadığımız iki gök olayı da sizin içinizdeki gücü 
bulmanız için yaşanıyor desem yanılmış olmam 
sanırım. Hayallerinizi gerçekleştirmek için planlara 
ihtiyaç duyuyorsanız, ajandalarınızı elinize alın. Plan 
yapmanın tam zamanı! 6 Mart’ta Mars’ın savaşçı 
ruhuyla birlikte cesaret edemediğiniz ne varsa sizin 
için son bulacak. İlk adımı aymak için aradığın 
cesaret bu günlerde hemen yanı başınızda. Mars ve 
Venüs’ün aynı gün yapacağı bu kavuşum hem aşkı 
hem de yeni dostlukları size getirecek. Kapıları açık 
tutmak için bu ay arkadaşlarınızdan gelen teklifleri 
reddetmemenizi öneririm. Ayın 10’unda ise Merkür 
burcunuza giriş yapacak. Bunun tek kötü yanı 
kararsızlıklarının artması olacak. Özellikle kariyer 
planlarında bazı kafa karışıklıkları yaşıyorsanız bu 
dönemde iyice zorlanabilirsiniz. Tam olarak bu 
nedenle 17 gün boyunca yeni bir ise girmek yerine 
başladığınız işleri bitirmeye odaklanabilirsiniz. Var 
olan konular üzerinde çalışmak bu süreçte size daha 
iyi gelecektir. 18 Mart’taki Başak burcu dolunayı 
sizi içinize döndürebilir. Kendinizi size zarar veren 
ilişkileri sorgularken bulabilirsiniz. Unutmayın, 
kimse sizden değerli değil! İyi aylar Balıklar!

BALIK
19 Şubat - 20 Mart
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