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Aralık ayı Fransa’daki 3. ayım ve bu ay benim hayatımda hiç de alışık olmadığım 

geleneklerin ayıydı. 

Aralik ayinin gelisi ile ofiste Secret Friend oyununu oynamaya basladik. 10 gun boyunca 

ofisteki herkes kendi gizli arkadasina yaratici hediyeler hazirladi. Bazen kendini ele verenler 

oldu, o zaman da cok komik sahnelere sahit oluyorduk! 10 gunun sonunda organizasyonum 

bir parti duzenledi. Partiye katilan herkes kucuk hediyeler getirdi ve cekilis ile hediyeler 

sahiplerini buldu! Ben ve Tutorum da hediyelerle birlikte, kostum dolu bir dolap bulduk ve 

hemen ilk gordugumuz seyleri uzerimize aldiik! : 

Aralik ayinin basindan itibaren her sehirde Noel Marketleri kurulmustu ve Noel Marketlerinde 

cesitli eglenceler, kucuk konserler duzenleniyordu. Noel Marketleri Aralik ayi icin o kadar ozel

ki, mutlaka ve mutlaka en az bir kere ziyaret edilmesi gerekiyor. Burada edindigim 

arkadaslarimla 3 farkli sehirdeki Noel Marketini ziyaret edebildim! 

Bu ayi ozel yapan baska bir sey daha vardi, 13-21 Aralik tarihleri arasinda yapilan on 

yargilarla ve sinirlarla ilgili proje idi. Proje katilimcilari olarak ben ve is arkadasim Annecy 

sehrine gittik. Proje 9 gun surdu. 9 gun sonunda sehrin merkezinde, streotipleri 

canlandirdigimiz ve sonunda dans esliginde“ On yargilarini birak ve stereotiplerin otesine 

gec!” diye haykirdigimiz bir Flash Mob gerceklestirdik.



   

Bu proje, bana inanilmaz eglenceli anlar, arkadaslar ve deneyimler kazandirmasinin disinda 

benim de burada yazmakta oldugum proje icin rehber oldu. Simdi, projenin egitmenleri ile 

birlikte Toplumsal Cinsiyet Kimliklerimiz uzerine bir proje hazirliyorum. Umarim bu stresli 

hazirlik surecini hizla atlatirim! 

Proje donusunde neredeyse iki hafta suren bir Noel Bayrami tatiline girdik. Noel bayrami 

burada cok onemli. Sehir bosaldi, herkes Nolel’i ailesiyle birlikte gecirmek icin kendi sehrine 

dondu. Bu donemde beni, gecen Eylul ayinda GENCTUR’un calisma kampinda tanistigimiz 

arkadaslarim ziyaret etti. Onlarla birlikte yilin son gunlerini gulumsemelerle bitirdim. Bu 

yilbasi, ailemden ayri gecirdigim ilk yilbasi oldu. Ancak onlarla da ziyaretime gelen 

arkadaslarimla birlikte Skype gorusmesi yaptim ve her ne kadar sarilamasak da, birbirimizi 

yanimizda hissetmeye calistik.

Bu aralar dusundugum tek sey, her ne yapiyorsam mutlaka bir gun bitiyor, bitecek; calisma 

kamplari, projeler, EVS… ancak kurdugum iliskiler, edindigim guzel arkadasliklar uzun 

zaman da gecse her seyi yeniden canlandirabiliyor. 

Umarim canlanan anilar hep guzel anilar olacak, musmutlu yillar!


