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BEN HAYATTA EN ÇOK BABAMI SEVDİM...

Hayatta ben en çok babamı sevdim 

Karaçalılar gibi yardan bitme bir çocuk 

Çarpık bacaklarıyla -ha düştü, ha düşecek- 

Nasıl koşarsa ardından bir devin 

O çapkın babamı ben öyle sevdim

Bilmezdi ki oturduğumuz semti 

Geldi mi de gidici-hep, hep acele işi! 

Çağın en güzel gözlü maarif müfettişi 

Atlastan bakardım nereye gitti 

Öyle öyle ezberledim gurbeti

Sevinçten uçardım hasta oldum mu 

40’ı geçerse ateş, çağrırlar İstanbul’a 

Bir helalleşmek ister elbet, diğ’mi, oğluyla! 

Tifoyken başardım bu aşk oyununu 

Ohh dedim, göğsüne gömdüm burnumu

En son teftişine çıkana değin 

Koştururken ardından o uçmaktaki devin 

Daha başka tür aşklar, geniş sevdalar için 

Açıldı nefesim, fikrim, canevim 

Hayatta ben en çok babamı sevdim...

CAN YÜCEL



3

ETKİNLİKLERİMİZ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve İstanbul’daki tüm reh-
ber öğretmenlerin katıldığı bu toplantıda Mesleki Yaklaşım Envanteri 
ve uygulaması hakkında bilgiler aktarıldı. Seminerde ayrıca kariyer 
planlama konusunda ülkemizin  en önemli akademisyenlerinden 
Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak da bir seminer verdi.

Kariyer Planlama ve Yönlendirme Semineri

Kanser Kaderimiz Değildir 

Kültür Koleji Fen Lisesi Veli Konseyi, İstanbul Üniver-
sitesi Onkoloji Enstitüsü’nde kurulması planlanan kan 
transfüzyon laboratuvarına destek olmak için harekete 
geçti. Kültür Koleji velileri ve öğrencileri Kanser Kaderimiz 
Değildir anlayışıyla herkesi çağımızın en zor hastalığına 
karşı seslerimizi ve güçlerimizi birleştirmeye çağırdı.

8 MART Veli Konseyi Kahvaltımız
Kültür Koleji Fen Lisesi Veli Konseyi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ 
nde ‘kanserle savaşan kadınlara destek olabilmek adına Florya 
Şazeli’de bir kahvaltı etkinliği düzenledi.

Siber Suçlar &Siber Zorbalık
Okulumuzda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Daire Başkanlığı tarafından  “SİBER SUÇLAR/ SİBER ZORBALIK” ko-
nulu bir seminer düzenlendi. Siber ortamda kişilik hakları ve olası tehlikeler ve korunma yöntemleri üzerine deneyimli emniyet 
mensupları öğrencilerimizi bilgilendirdi.

Risk Altındaki Çocuklar- Bakırköy Rehberlik Araştırma Mer-
kezi Toplantısı
Bakirköy İlçe  Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Bakırköy ilçesinde görev yapan 
tüm rehber öğretmenlere yönelik olarak risk altında olabilecek çocukların belir-
lenmesine yönelik bir toplantı gerçekleştirildi. Kültür Koleji de bu toplantıda reh-
berlik kadrosu olarak yerini aldı.
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Sağlıklı bir Ailede İletişim 
Sorunlarının Çözümü
“Hayattan ne istersiniz? Bu soruya çok çeşitli cevaplar verilebilir ancak “mutlu bir aileye sahip olmak” dileği belki de 
en iyi bilinenidir. Mutlu bir ailenin kurulabilmesi için aile kurumunun da temel gereksinimleri bulunmaktadır.

Ailenin Temel Gereksinimleri Nelerdir?

Ailenin temel gereksinimlerini yedi alt başlıkta inceleyebiliriz. 

1. “Ben Değerliyim”: Aile içindeki etkileşim çocukları “ben değerliyim” ya da “değersizim” duygusuna götürür. Bu 
gereksinim aile içinde sağlanmazsa çocuk farklı yollarla bu duyguyu elde etmeye çalışır. Ergenlik çağındaki erkek 
çocukların çete kurarak bazen ölümle sonuçlanan çatışmaları da, kendilerini önemli görmeyen aile ortamlarına bir 
tepki olarak yorumlanabilir.”Ben değerliyim” duygusunu aile içinde hisseden birey kendisini kanıtlamak için aşırı 
davranışlarda bulunmaya gerek duymayacaktır. 

2. “Güvende Hissetme”: Aile içindeki bireyler kendilerinin aile içinde emniyette olduğunu, dışarıdaki tehlikelerin 
aile içine girmeyeceği duygusunu yaşamak ister. Bu duygu da aile içinde kazanılması gereken bir duygudur. Unu-
tulmaması gereken bir konuda çocuğun ev içinde ne kadar güven altında olduğudur. Özellikle şiddete maruz kalma 
açısından televizyon, yaşına uygun olmayan internet ortamının yaratabileceği tehlikeler düşünülerek ev ortamı 
yapılandırılmalıdır. TV karşısında yemek yenilmesi, ev ortamının televizyona göre dekore edilmesi, aşırı şiddete 
yönelik haber programları, çocuk ve gençleri özendirecek magazin programları çocuklar için evin güvenilirliğini 
bozacak etkenler olabilmektedir. Kendisini güven içinde görmeyen çocuk ailenin dışında bir yere yönelerek aile ile 
olan bağlarını koparabilir.

3. “Biz Duygusu”: Aile içinde temel güven duygusu ve dayanışma varsa aile dışında bireyin karşılaştığı stres oluş-
turan olumsuz olaylar çok da yıkıcı olmaz. Güven duygusunun yaşandığı aile dış dünyanın sıkıntı ve kaygılarından 
kendisini koruyabilir. Bu tür aile içinde olan bireyler kendilerine olduğu gibi çevresine de güvenirler. Eğer aile içinde 
güven ve dayanışma sağlanmamışsa bu insanlar yoğun stres ve gerginlik yaşarlar. Bu kişiler kendilerine dahi güve-
nemezler. Dolayısıyla çevresiyle yakın ilişkiler kuramazlar. 

4. “Sorumluluk Duygusu”: Sorumluluk duygusu aile sistemi içinde gelişmeye başlar. Anne ve babalar davranış ve 
sözleri ile sorumluluk duygusunu yaşatırlar. Aile içinde sadece anne baba değil herkes sorumluluk duygusunu pay-
laşır. Elbette ki çocuklara yaşları oranında sorumluluk verilmelidir. Tüm sorumluluğu kendi üzerine alan, çocuğuna 
sorumluluk vermekten kaçınan anne ve babalar kendi yaşamını biçimlendirmekte zorlanan, sürekli başkalarının 
yönetiminde olmaya yönelik bireyler yetiştirirler. Bu tür tutumlar sonucunda yetişmiş bireyler yaşamlarında yer alan 
olaylardan da sürekli başkalarını sorumlu tutarlar. 

5. “Sorun Çözme Becerisi”: Çocuğa her şey hazır verilmemelidir. Sorumluluk duygusunun gelişimi ile ilgili anlatılan-
lar zorluklarla mücadele etme ile ilgilidir. Çocuğun içinde bulunduğu gelişimsel dönem göz önünde bulundurularak 
çocuk kendi sorunları ile baş başa bırakılabilmelidir. Bu yaklaşım çocukların sorunlarla mücadele ederek, uğraş-
masına olanak vermek, kendisine güvenli, sorun çözme becerileri gelişmiş bireyler olarak yetişmeleri için gereklidir. 
Karşılaştığı her zorluğa aşırı yardım eden ana babaların çocukları sürekli başkalarına muhtaç, kendilerine güvensiz 
olur. Böyle kişiler yetenek ve becerilerini keşfedemezler. 

6. “Mutluluk”: Aile ortamı bir mutluluk ortamıdır. Şimdiye kadar anlatılan gereksinimlerin karşılanması mutlu olmayı 
getirir. Evde değerli olduğu duygusunu tadan birey mutlu olur ve yaptığı şeylerden doyum alır, kendini gerçekleştir-
me olanağı bulur. Aksi durumda kendisini çocuğuna ya da eşine adayan anne kendi gelişimini askıya aldığında ya 
da bıraktığında yoksunluk yaşayarak ya da kendisini, gençliğini feda ettiğini düşünerek mutsuzlaşacaktır. Evdeki 
bireylerden birinin bu konudaki mutsuzluğu diğer bireyleri de etkileyecek ve aile mutluluğunu engelleyecektir. Oysa 
kendini adayan bireyin kendini adama amacı büyük olasılıkla ailesini daha mutlu etmek olmalıdır.
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7.Sağlıklı Manevi Yaşamın Temellerini Oluşturma Ortamı: Katı din kuralları altında yetiştirilmiş çocuk sürekli yar-
gılanacağı, cezalandırılacağı korkusunu yaşar. Kendi yaşantı ve deneyimlerini zenginleştireceği iç ve dış dünyasını 
araştırıp keşfedeceği yerde körü körüne itaati, kendi düşünce ve duygularından utanmayı öğrenir. Sağlıklı manevi 
yaşam ailenin çocuğuna verebileceği en önemli süreçtir. Sağlıklı bir manevi temeli olan insanlar kendisi ile barışık, 
insan ilişkileri olumlu ve kuvvetli saygılı bireyler olarak yetişirler.

Aile içi iletişimde Engeller Nelerdir?
Çocuklarla ebeveynlerin kurmuş oldukları iletişim bazen sağlıklı iletişimi zorlayan engellerle dolu olabilmektedir. 
Bazı örnekler verecek olursak; 

※  Emir Verme, Yönlendirme; Yaşantımızı gözden geçirerek kurduğumuz emir cümlelerini yakalamaya çalışalım. 
“Kalk, yüzünü yıka, sütünü bitir, dişlerini fırçala, ağzın doluyken konuşma, ödevini bitir, televizyonu kapa, büyükle-
rinle konuşurken sesini yükseltme, öğretmenini dinle…….” gibi uzayan emir sözcüklerini yakalamamız zor olma-
yacaktır. Adeta askerlik eğitiminin hepimizin bildiği “yat!-kalk!-sürün!” kalıbı gibi sürekli emir veren insanlar haline 
gelebiliriz. Oysa askerlikteki itaat hayati önem taşıdığı için asker yat emrinden sonra kalk emri gelene kadar başka 
bir davranıma geçmemek durumundadır. Peki, acaba bizim istediğimiz şey evimizi asker ocağına çevirip, nizami 
askerler yaratmak mıdır? Tabiî ki değil. Çocuklarımızın korkudan söyleneni yapmasını değil kendisi için gerekli olanı 
düşünmesine ve bulmasına yardımcı olmalıyız.

※  Uyarma, Gözdağı Verme;  “Okulunu bitirmezsen sana para mara yok”,” ödevini bitiremezsen televizyonu unut” ,”sü-
tünü içmezsen cüce kalırsın”, “terliksiz dolaşırsan hastalanırsın” gibi. Bazen işimizi kolaylaştırmak için bir davranışı 
bitirmesini koşula bağlayabilir ya da gözdağı vererek korkutarak istediğimiz davranışı yapmasını sağlayabiliriz. Te-
levizyon izlemesini istemediğimiz halde onu şarta bağlayarak daha da çekici hale getirebiliriz. Ayrıca korku, boyun 
eğme, itaat etme davranışı yaratabilir ya da “deneme” isteğini tetikleyebilir. Gücenme, kızgınlık, öfke ve düşmanlık 
duygularının oluşmasına neden olabilir.

※  Sürekli Öğüt Verme, Çözüm Önerileri Getirme; “Senin yerinde olsam plan yaparak çalışırdım”, “sütünü bitirdiğinde 
boyun uzayacak”,”bak sana bir öneri vereyim” gibi cümleler kurabiliriz ve bu konuşma biçiminin çok yararlı yapıcı 
olduğuna inanırız. Öncelikle düşünmemiz gereken söylediğimiz şeylere acaba benim mi ihtiyacım var sorusunu 
cevaplamak sonra da istenmeden verilen öğütlerin, yardımın yararlı olmadığını gözlemleyebilmektir. Aksi takdirde 
bu yaklaşım anneye babaya bağımlı çocuklar yaratabilmektedir. Ayrıca kendi çözüm yollarını oluşturmasına katkı 
sağlamayacaktır. 

※  Sıklıkla Yargılamak, Eleştirmek; “Sen zaten tembelin tekisin”,”zaten başarsaydın şaşardım”,“yine mi bitiremedin” 
gibi cümleler kurmak yetersiz, aptal hissetme duygularına neden olabilir. Çocuğun olumsuz bir yargıya hedef olma 
ya da azarlanma korkusuyla iletişimi kesmesine yol açabilir ya daçocuk yargı ve eleştirileri gerçek olarak algılaya-
bilir (Ben kötüyüm!) ya da karşılık verebilir (Siz de daha mükemmel değilsiniz!).
 Bu iletiler çocuk üzerinde diğerlerinden daha fazla olumsuz etki yapar. Bu değerlendirmeler çocuğun benlik say-
gısını düşürür. Çocuklar hakkında yapılan olumsuz değerlendirmeler çocuğun kendisini değersiz, yetersiz görmesine 
neden olur. 

※  Abartılı Takdir ve Övgü; İstendik davranışı yapması durumunda çocuk yerli yersiz her ortamda övülebilir. “Çok 
güzel........”, “Bence harika bir iş yapıyorsun.....”Bu durumda çocuk ailesinin beklentilerinin çok yüksek olduğunu dü-
şünebilir ya da kaygı hissedebilir. Genel inanç olarak bu durumun çocuğa zarar vereceği hiç düşünülmez. Çocuğun 
kendilik algısına uymayan değerlendirmelerin yapılması çocukta kızgınlık yaratır. Çocuklar bu iletileri anne babanın 
kendilerini yönlendirme ve isteğini yaptırma girişimi için kurnazlık olarak yorumlarlar. “Siz böyle söyleyince sanki 
ben daha çok mu çalışacağım?” gibi düşünebilirler. Ayrıca övgü başkalarının yanında yapılıyorsa çocuğu utandıra-
bilir ya da aşırı övgü sonucunda çocuk buna alışır ve övülmeye gereksinim duymaya başlar. 

※  Kendilik Gelişimini Olumsuz Etkileme ; Ad takmak, alay etmek:  “Koca bebek....”, “Hadi bakalım Süpermen”, “Geri ze-
kalı”, “Hadi sende sulu göz”, gibi cümleler kurmak çocuğun gelişiminde değerli hissetmesine yol açmaz. Sevilmediği 
kanısının oluşmasına yol açabilir, kendilik gelişiminde olumsuz etkileri olabilir. “Aşkım, Sevgilim” gibi sevgiliye söy-
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lenecek sözlerin söylenmesi anne ya da babayla ilişkisinin sınırlarını belirlemesinde, cinsel normlarının oluşumunda 
sıkıntılar yaşamasına neden olabilir.

※  Sınama, Soru Sorma, Sorgulama;  “Neden?....Kim?.....Sen ne yaptın?......Nasıl?.....”
Soruları cevaplama genellikle eleştiri veya zorunlu çözüm getirdiğinden çocuklar genellikle hayır demeye, yarı 
doğru cevap vermeye, kaçmaya yönelir veya yalan söyler. Sorular genellikle soru soranın nereye varmak istedi-
ğini açıklamadığından, çocuk korku ve endişeye kapılabilir Ailenin endişelerinden doğan sorulara cevap vermeye 
çalışan çocuk kendi sorununu, gözden kaçırabilir. Çocuk sorgulanıyor hissine kapıldığında bu durum onda güvensizlik, 
kuşku oluşturur.

ÖNERİLER
1. Çocuğunuza zaman ayırın. Çocuğunuzla geçmiş zaman asla boşa geçmiş zaman değildir. Çocuğu sevmek, ona 

bolca ve pahalı eşyalar almak değil onunla ortak faaliyetleri paylaşmak, ona zaman ayırmaktır. Çocuğu sevmek 
sözle sevgiyi ifadeetmenin ötesinde, eylemle bu duyguyu ona yaşatmaktır.

2. Çocuğunuzla birlikte olduğunuz zaman tüm dikkatinizi ona yoğunlaştırın. Bu nedenle de, başka bir işle meşgul-
ken değil, kendinizi rahat hissettiğinizde çocuğunuzla ilgilenerek, anne ya da baba olmanın keyfini çıkarın.

3. Aşağılamak, suçlamak, çocuk adına karar vermek yerine, çocuğu dinleyin.
4. Dinlendiğini düşünen çocuk kabul edildiğini, dolayısıyla sevildiğini düşünen çocuktur.
5. Göz kontağı kurarak, gülümseyerek kabul belirtisini beden diliyle pekiştirin. Böylelikle çocuk “kişiliğine saygı du-

yulduğunu” düşünerek iletişimini sürdürür.
6. Anne ve babasının kendisini dinlediğini gören çocuk duygularını ifade etme olanağı bulur. Aldığı tepkilerle “anla-

şıldım” duygusunu yaşar. Böylelikle rahatlar.
7. Çocuğunuza karşı davranışlarınızda tutarlı olun. Kendi içinizde çelişkili davranışlarda bulunmanız ya da anne ve 

babanın birbiriyle çelişen biçimde davranması, çocuğu “doğruyu bulma” konusunda zorlar.
8. Çocuğunuzu başka çocuklarla karşılaştırmayın. Çocuk, anne babası tarafından önemsenmek, değerli bir insan 

olarak kabul edilmek ihtiyacındadır. Onun diğer çocuklarla karşılaştırılması, kendini değerli bir insan olarak gör-
mesini engeller. Çocuğun kendine özgü, bağımsız bir birey olarak kabul edilmesi, ruh sağlığının temelini oluş-
turur.

Kaynak:  Doğan Cüceloğlu-“Başarıya Götüren Aile” –Remzi Kitabevi-2015



Bütün duygu ve düşüncelerimi dile getirebilseydim, size şunları söylemek isterdim: 
Deneme ile öğrenirim. Bana oyunda, arkadaşlıkta ve uğraşılarımda özgürlük tanıyın. Beni her yerde, her işimde, ko-
ruyup kollamaya çalışmayın. Davranışlarımın sonuçlarını kendim görürsem daha iyi öğrenirim. Kendi işimi kendim 
görmeye alıştırın. Büyüdüğümü başka nasıl anlarım? 
Büyümeyi çok istiyorsam da ara sıra yaşımdan küçük davranmaktan kendimi alamıyorum. Bunu önemsemeyin. 
Ama siz beni şımartmayın. Hep çocuk kalmak isterim sonra. Her istediğimi elde edemeyeceğimi biliyorum. Ancak 
siz verdikçe almadan edemiyorum. Bana yerli yersiz söz de vermeyin. Sözünüzü tutmayınca sizlere güvenim aza-
lıyor. 
Bana kesin ve kararlı davranmaktan çekinmeyin. Yoldan saptığımı görünce beni sınırlayın. Koyduğunuz kurallar 
ve yasakların hepsini beğendiğimi söyleyemem. Ancak, hiç kısıtlanmayınca ne yapacağımı şaşırıyorum. Tutarsız 
davrandığınızı görünce hem bocalıyor, Hem de bundan yararlanmadan edemiyorum.
Beni dinleyin. Öğrenmeye en yakın olduğum anlar, soru sorduğum anlardır. Açıklamalarınız kısa ve açık olsun. 
Öğütlerinizden çok davranışlarınızdan etkilendiğimi unutmayın. Beni eğitirken ara sıra yanlışlar yapabilirsiniz. Bun-
ları çabuk unuturum. Ancak birbirinize saygı ve sevginizin azaldığını görmek beni yaralar ve sürekli tedirgin eder. 
Çok konuşup çok bağırmayın. Yüksek sesle söylenenleri pek duymam. Yumuşak ve kesin sözler bende daha iyi 
izler bırakır. “Ben senin yaşında iken...” diye başlayan sözleri hep kulak ardına atarım. 
Küçük yanılgılarımı büyük suçmuş gibi başıma kakmayın. Beni, korkutup sinirlendirerek, suçluluk duygusu aşıla-
yarak usandırmaya çalışmayın. Yanlış davranışım üzerinde durup düzeltin. Ceza vermeden önce beni dinleyin. 
Suçumu aşmadığı sürece cezama katlanabilirim. 
Beni yeteneklerimin üstünde işlere zorlamayın. Ama başarabileceğim işleri yapmamı bekleyin. Başarmam için beni 
destekleyin. Hiç değilse çabamı övün. Bana güvendiğinizi belli edin. Beni başkalarıyla karşılaştırmayın; umutsuz-
luğa kapılırım. 
Benden yaşımın üstünde olgunluk beklemeyin. Bütün kuralları birden öğretmeye kalkmayın. Bana süre tanıyın. 
Yüzde yüz dürüst davranmadığımı görünce ürkmeyin. Beni köşeye sıkıştırmayın, yalana sığınmak zorunda kalırım. 
Sizi çok bunalttığım sırada bile soğukkanlılığınızı yitirmeyin. Kızgınlığınızı haklı görebilirim, ama beni aşağılamayın. 
Hele başkalarının yanında onurumu kırmayın. Unutmayın ki ben sizi yabancıların yanında güç durumlara düşüre-
bilirim.
Bana haksızlık ettiğinizi anlayınca açıklamaktan çekinmeyin. Özür dileyişiniz size olan sevgimi azaltmaz; tersine, 
beni size daha çok yakınlaştırır.
Aslında ben sizleri olduğunuzdan daha iyi görüyorum. Bana kendinizi yanılmaz ve erişilmez göstermeye çabalama-
yın. Yanıldığınızı görünce üzüntüm büyük olur.
Biliyorum ara sıra sizi üzüyor, belki de düş kırıklığına uğratıyorum. Bana verdiklerinizin yanında benden istedikleri-
nizin çok olmadığını da biliyorum. Yukarıda sıraladığım istekler size çok geldiyse birçoğundan vazgeçebilirim; yeter 
ki beni ben olarak seveceğinize olan inancım sarılmasın.
Benden “örnek çocuk” olmamı beklemezseniz, ben de sizden kusursuz ana baba olmanızı beklemem. Sevecen ve 
anlayışlı olmanız bana yeter.
Sizin çocuğunuz olarak doğmak elimde değildi. Ama seçme hakkım olsaydı, sizden başka kimsenin çocuğu olmak 
istemezdim!                                                                                                                                                                                               
Sevgiler
Çocuğunuz
“Çocuktan Anne Babaya Mektup” - Prof. Dr. Atalay Yörükoğlu’ndan alıntı.

“ÇOCUKTAN ANNE BABAYA MEKTUP”



8
Ataköy, 9.-10. Kısım Bakırköy 34158/İstanbul Tel: (0212) 559 04 88  Faks: (0212) 560 47 79

İşte Z Kuşağı
İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınevi, iş hayatına girmeye hazırlanan Z Ku-
şağını inceleyen İşte Z Kuşağı adlı kitabı Türkçeye kazandırdı. Geleceğe 
yön veren genç kuşakların daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmak için Y 
ve Z kuşaklarını ele alan kitapları okurlarla buluşturan İKÜ Yayınevi, hak-
kında çok az şey bilinen Z Kuşağının düşünce yapısını, iletişim dilini, üretim 
anlayışını masaya yatıran İşte Z Kuşağı adlı kitabı Şubat 2018’den itibaren 
raflarda olacak.

Kuşaklar hakkında demografik çalışmalarıyla tanınan David Stillman ve Z 
Kuşağının sesi haline gelen oğlu Jonah Stillman’ın yazdığı bu kitap, bu yeni 
kuşağın iş dünyasını nasıl etkileyeceğine yanıtlar ararken kuşaklar arasın-
daki ilişkilere dair öneriler de sunuyor. Duygu Pınar Kayıhan ve Ferhat Er-

duran’ın Türkçeye çevirdiği kitap, alanında öncü ve sayılı kitaplardan biri.

Sırada Z Kuşağı var!
İş dünyası Milenyum Kuşağının yarattığı yenilikçi rüzgârın hâlâ etkisindeyken Z Kuşağı kapıya dayandı 
bile. İdealist ve işbirlikçi Y Kuşağı, yavaş yavaş yönetici pozisyonlara geçerken şimdi bir de onlardan ol-
dukça farklı olan Z Kuşağına mı uyum sağlamak gerekiyor?

“Dijital yerliler” olarak anılan Z Kuşağı gerçekçi, hırslı, bağımsız ama sürekli bağlantıda kalan anlayışıyla 
alışkanlıklarımızı, hatta dilimizi oldukça değiştireceğe benziyor. “Her yer işyeri!” diyen Z Kuşağı iş yapma 
biçimlerimizden bağlantılarımıza kadar neleri, nasıl değiştirecek? Peki ya onlar işyerine, ekip arkadaşları-
na ve patronlarına nasıl uyum sağlayabilirler?

KİTAP ÖNERİMİZ

MONSIEUR LAZHAR
Montreal’de Cezayirli bir göçmen olan Bachir Lazhar, çok sevilen ve sınıfta 
gerçekleştirdiği intihar sonucu ölen bir ilkokul öğretmeninin yerine geçmek 
üzere çarçabuk işe alınmıştır. Yavaş yavaş, okulu ve öğrencilerini tanımaya 
başlar ve onları tanıdıkça onlara bağlanır. İlk günden ortaya çıkan aralarındaki 
kültürel boşluk bile bir yerden sonra göze batmaz hale gelir. Sınıf yavaş bir 
iyileşme süreci geçirirken kimse Bachir’in acılı geçmişinden hiç kimse şüphe 
etmemektedir. Fakat bu geçmiş öylesine rahatsız edicidir ki eğer öğrenilirse 
sonuçları Bachir’in ülkeden atılmasına kadar gidebilir. Yönetmen Philippe Fa-
lardeau, baş rollerde ise Mohamed Fellag, Sophie Nélisse ve Émilien Néron var.


