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Keyifli Gezi ve Kültür
Sanat Önerileri

Değerli KentPlus 3352 Ada
sakinleri,

Y

azın tüm rehavetiyle üzerimize çöktüğü
şu günlerde bizler de karnelerini alıp
tatile çıkan çocuklarla beraber sitemizin
keyfini daha da çıkarır olduk sanıyorum. Sıcak
günlerde bunalan komşularımızın imdadına yetişen havuzlar, şehir dışına çıkma fırsatı bulamayanlarımız için tatili bir anlamda ayağımıza getiriyor. Sitemizin her köşesinde sıkça görülen tatil
köyü benzeri manzaralar bugünlerde bizlere neden KentPlus’da oturmayı tercih ettiğimizi bizlere
anlatıyor.
Mübarek Ramazan ayının ardından Temmuz ayı
sonunda kutlayacağımız Ramazan Bayramı, halk
arasındaki adıyla Şeker Bayramınızı da bu
vesileyle kutlar, bayramın tüm komşularımız için
keyifli sürprizlere sahne olmasını diler, sağlık ve
esenlik dolu bir bayram dönemi geçirmenizi
temenni ederim. Sevgiyle kalın!
KentPlus 3352 Ada Site Yönetim Kurulu Başkanı

Seminerin Ardından

Y

az dönemi boyunca ara verme kararı aldığımız seminer dizimizin sonuncusunu Psikolog Merve Yenal
Altın’ın
katılımıyla geçtiğimiz ay gerçekleştirdik.

Çocuk eğitiminde ceza vermek yerine sınır koymanın
öneminin altını çizen Altın’la gerçekleştirdiğimiz keyifli
sohbetimizde sosyal gelişimin akademik gelişimin bir parçası
üzerine söyleştik.
Günümüz ebeveyn anlayışında neredeyse önem sırasının en
tepesine koyulan akademik başarının çocuk ve aile
arasındaki ilişkiye etkilerine değindik.
Türk toplumunun ısrarla kullandığı dış referansların çocuklar
üzerindeki olumsuz etkilerini de vurguladığımız sıcak sohbet
için sayın Altın’a teşekkür ediyoruz.

Aylin Gür

KentPlus sakinleriyle
bahçemizde sohbet keyfi!

Kentplus 3352 Ada Site Yönetimi adına Yayına Hazırlayanlar: Sinem Ergun, Aylin Gür
Katkıda Bulunanlar: Mehmet Orhun, Banu Küçükkırım, Mert Çuhadaroğlu
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1 Temmuz Kabotaj
Bayramı

B

u ay sizlere 2007 yılından beri
Denizcilik Bayramı adı verilmiş olan
Kabotaj Bayramı’nı ve önemini kısaca
hatırlatmak istedim.

Bu tip günlere kısaca da olsa değinmemizin
sebebi kimi unutulmuş kimi de önemini
yitirmiş bazı günlerin anlamını tekrar
hatırlamak.
İlkokul kitaplarında ülkemize dair zihnimize
kazınan “üç tarafı denizlerle çevrili”
tanımının gerçek kapsamını bizden önce
başka devletler fark etmiş olacaklar ki,
kapitülasyonlarla edindikleri deniz ve boğaz
kullanımını geri
almamız ancak Lozan’la
olmuştur.
Kabotaj, bir devletin kendi limanlarına deniz
ticareti konusunda tanıdığı ayrıcalık anlamına
gelir.
Tanım her ne kadar basit ve anlaşılır ise de,
bizim kaybedilmiş haklarımızı geri aldığımız

Atatürk,

1 Temmuz 1935
Kabotaj Bayramı'nda kutlamaları seyrederken.

1923 Lozan Barış Antlaşması’na ve kanun olarak yürürlüğe girmesi
olan 1 Temmuz 1926 yılına kadar giden tarihiyle önemlidir.
Ülkemizin egemenliğine dair kritik bir olaya konu olmasına rağmen
okul yıllarında sadece ezberletilmesinden midir önemi pek
anlaşılmamıştır.

Aylin Gür

Havuz Başında Yoga Nefes Meditasyon Günleri
(Ücretsiz)

Y

oga Eğitmeni, Nefes
Terapisti ve Yaşam Koçu
Nevra Kutur Uyar
tarafından her
Pazartesi
9:30 — 10:30 arası Yoga
Nefes ve Meditasyon seansları
yapılacaktır.
1.Etap Havuz başında yapılacak
seanslara isteyenler ücretsiz
katılabilirler.
İlk seans 30 Haziran Pazartesi
başlayacaktır.
Katılımcılar varsa yanlarında
yoga matlarını getirmeli yoksa
plaj havlularını yanlarında
bulundurmalıdır.
Sağlıklı günler dileklerimizle….
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Dünya Miras Liste’sine Türkiye’den iki varlık daha kabul edildi!

G

eçtiğimiz günlerde kültürel anlamda
bizi sevindiren ve tüm Türkiye’yi ilgilendiren çok önemli ve güzel bir gelişme oldu.
Katar’ın Başkenti Doha’da yapılan 38. Dünya
Miras Komitesi Toplantısı’nda Türkiye’den
İzmir Bergama ve Bursa’nın Cumalıkızık, Hanlar Bölgesi ve Sultan Külliyeleri
ile listede yer almasına karar verildi.
Böylelikle varlık sayımız 11'den 13'e yükseldi.
Bu karar ülkemizde bulunan onlarca kültürel
miras alanlarının hiç olmazsa yavaş yavaş
sayısını arttırarak Dünya Mirası listesine girmesini ve böylelikle çeşitli kurallar çerçevesinde koruma programına alınmasını ve dünyaca
tanınmasını sağlamış olmakta.
Bu haber vesilesiyle Dünya Mirasları ve koruma programları hakkında birkaç bilgi vermek
istiyorum.
Dünya Mirasları, UNESCO tarafından belirlenen ve tüm dünyada öncelikli olarak korunması için çalışmalar yapılan kültürel ve doğal
varlıkların listesidir.
Bu şekilde dünya miraslarının gelecek nesillere aktarılması planlanıyor.
UNESCO'nun 1972 yılındaki genel konferansında hazırlanan 38 maddelik Dünya Doğal ve
Kültürel Mirası Koruma Antlaşması'nı imzalayan 175'ten fazla ülkenin korumayı garanti

ettikleri anıt ve sit arasından dünya mirası
kıstaslarına uygun bulunanlar listede yer alır.

Türkiye’nin Dünya Miras Listesinde yer
alan varlıkları şöyledir:

Antlaşmayı imzalayan ülkeler tarafından seçilen 21 ülke temsilcisinin oluşturduğu Dünya
Miras Komitesi, aday gösterilen değerler arasından seçim yapar ve listeyi oluşturur.
Ayrıca komite, WHF'yi (Dünya Miras Fonu)
yönlendirerek listedeki değerlerin korunması
için girişimlerde bulunur.





İstanbul'daki Tarihi Yerler (1985)

Dünya Miras Listesi'nde Nisan 2009 itibariyle
186 ülkeden 689'u kültürel, 176'sı doğal ve
25'i karma olmak üzere Dünya Miras Komitesi
tarafından belirlenen 890 Dünya mirası
vardır.



Hattuşaş: Hitit Başkenti (1986)



Nemrut Dağı (1987)



Pamukkale ve Hierapolis Milli Parkı

En çok dünya mirası olan ülke İspanya'dır
(43).
Ayrıca en çok kültürel mirası olan ülke İtalya
(40),
en çok doğal mirası olan ülke Avustralya
(11)
UNESCO’nun da söylediği gibi, “kültürel miras

geçmişten bize kalan, bugün içinde yaşadığımız ve gelecekteki nesillere devredeceğimiz
bir emanettir ve Dünya Kültürel Miras kavramını özel yapan onun evrensel kabulüdür.
Dünya Miras alanları, bulundukları topraklar
gözetilmeden tüm insanlığa aittir”

Kapadokya ve Göreme Milli

Parkı

(1985)



Divriği

Ulu

Camii

ve

Darüşşifası

(1985)

(1988)



Ksantos-Letoon (1988)



Tarihi Safranbolu Şehri (1994)



Truva (antik şehir) (1998)



Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne)
(2011)



Neolitik Dönem Çatalhöyük Kalıntıları
(Konya) (2012)

Sinem Ergun

Dünya Miras Listesi’ne yeni eklenen varlıklarımızla ilgili
kısa bilgiler
Bursa ve Cumalıkızık Erken Osmanlı Kentsel ve Kırsal Yerleşimleri
(Bursa)
İlk kez M.Ö. 200 yılında yerleşim
görmüş olan Bursa, Roma ve Bizans
dönemlerinden sonra Osmanlıların ilk başkenti olarak en görkemli yıllarını
yaşamıştır.
Bursa’da, Osmanlıların ilk altı padişahı döneminde yapılmış olan 127 cami,
45 türbe, 34 medrese, 25 han, 37 hamam ve 14 imarethane bulunmaktadır.
Uludağ’ın kuzey eteklerinde bulunan Cumalıkızık ise Osmanlıların Bursa’yı
fethinden önce lojistik destek görevi görmek amacıyla kurulmuş olup; sadece tarihi dokusunu korumakla kalmamış aynı zamanda geleneksel yaşam
biçimini günümüze kadar taşımıştır.
Bergama (İzmir)
Bergama, tarih öncesi dönem ile Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinden eserlerin bir arada olduğu bir kenttir.
Akropol (Yukarı Şehir), Bergama’da yerleşimin başladığı alandır. II. Eumenes (M.Ö. 197-159) zamanında Bergama Akropolü en önemli yapılarıyla
donatılmış, Helenistik Dünyanın en önemli kültür, mimarlık ve heykelcilik
merkezlerinden biri haline gelmiştir.
Asklepion, Apollon’un oğullarından biri olan ve sağlık tanrısı olarak bilinen
Asklepios’a adanmış, döneminin en önemli sağlık merkezlerinden birisidir.
Telkinle tedavi, su tedavisi, uyku tedavisi ve fizik tedavinin uygulandığı
Asklepion’da bir kütüphanenin de bulunması burada aynı zamanda akademik
çalışmaların da yapıldığını göstermektedir.
Bir yaratıcı deha ürünü olarak kabul edilen Zeus Sunağı kabartmaları barok
tarzı ve patetik figürleriyle “Laokoön heykel grubu” gibi daha sonraki önemli
yapıtları da etkilemiştir. Zeus Sunağı kabartmaları parça parça sökülerek
Almanya’ya götürülmüş olup şu anda Berlin, Pergamon Museum’da sergilenmektedir.
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Çocuğumda Tuvalet Eğitimine Ne Zaman Başlamalı?

Y

azın aileleri bir telaş alır. Bezden
kurtulmak için en iyi dönem yaz
aylarıdır.
Çocuğun bezden kurtulması önemli
gelişim aşamalarından birisi olduğundan
sabırla ve özenle işe başlamak ve bir
program dahilinde devam etmek gerekir.
Tuvalet eğitimi çocuğun, bir başkasının
yardımına
ihtiyaç duymadan, kendi
başına bir beceriyi kazanma süreci olarak
tanımlanabilir.
Ne zaman ve nasıl yapmalıyım ?
sorularının aklımıza geldiği bir dönemdir. Teorik olarak 18 ay ile 3 yaş arası
uygun dönem olmakla beraber çocuğun
hazır olduğu yaşta başlanması önemlidir.
Yaş neden önemlidir?
18 aylıktan itibaren, barsak ve mesane
için gerekli kas kontrolü başlar
Çocukların ifade etme becerisi artar.
2 yaşın üzerinde dikkat süresi uzar ve
etrafıyla ilgisi artar.
Başlamak için hazır mı ?
3-4 saat gibi uzun sure kuru kalabiliyorsa,
5 dakika süreyle aynı pozisyon da
oturabiliyorsa,
Altı kirli kaldığında huzursuzluk yaşıyorsa
Uykudan kuru kalkıyorsa,
Tuvalette sizi taklit ediyorsa,
Komutları anlıyor ve yerine getiriyorsa
tuvalet eğitimine fiziksel olarak da
hazırdır.
Tuvalet Eğitimine Başlarken Neler
Yapılmalı ve Nasıl Başlanmalı?
Dünyadaki aile sayısı kadar tuvalet eğitimi kuramı vardır.
Tuvalet eğitimde
"yüreklendirme" ve "destek verme"
iki önemli kelimedir.
"H.E.L.P " olarak adlandırdığımız
ebeveyn ile çocuk bağını sağlamlaştıracak, çocuğunuzu tehlikelerden
koruyacak, onun gelişimine ve bağımsızlığına katkıda bulunacak 4 unsur vardır.

Veya alt bezlerini işaret edebilirler.
Çocuğunuzun işaretlerine bakmak gerekir. Yirmi bir aylık çocukların çoğu
bedensel işlevlerinin farkına varırlar.
Bu on beş aya kadar inebilir.
Kızlar erkeklerden daha çabuk olgunlaşabilirler. Eğer bir çocuğun kaka ya da
idrar yaptığı hareketleri ile belli oluyorsa
eğitim için ilk şart tamamlanmış olur.
Encourage exploration – Keşfi
destekle (önce konuşarak sonra eylemlerle) Çocuğunuzun yetenekleri geliştikçe, kelime dağarcığını da genişler.
Örneğin, bezini işaret ederse şöyle konuşmak gerekir. “Altın ıslanmış. Altını
değiştireyim mi?”... gibi.
Altını ne zaman değiştirirseniz, bu olayı
ona açıklamak gerekir. Kaka yapmışsa,
siz bunu tuvalete dökerken oda görmeli.
Hatta tuvaletin sifonunu beraber çekmek
özendirici olur. Ebeveynler tuvalete
giderken neler yapıyor çocuklarına bir
bir göstermeliler.
Lazımlığın önüne sevdiği bir oyuncak
koymak gerekir. Sabah uyandıktan biraz
sonra bu işe başlamak, konuşmak oyunlar oynamak birşeyler içtikten 20 dakika
sonra lazımlıkta oturtabilirsiniz.
Her halükarda eğlenceli bir ortam hazırlamak gerekir. Lazımlıkta kitap okunabilir çocuklar bunu sever. Oturup beklemeyi çocuk talep olarak algılayacaktır.
Limit –Limit koy
Lazımlıkta zaman başlangıçta 2-3 dakikayı geçmemeli. Çiş veya kaka yapınca
onu övmek gerekir. Yüzünüzde daima
huzurlu bir hava olmalı çocuklar ve
anneler bu öğrenme sürecinde sık sık
gerilecektir. Tuvalet eğitimi sabır ister.
Asla zorlayın şansınızı kısa bir süre sonra
tekrar denemek gerekir.

destekle
Limit –Limit koy
Praise –Öv

P- Övün ve tuvalet kağıdı verin
Tuvaletini lazımlığa yapan çocuğunuzu
övmek gerekli –yalnızca oturduğunda
değil. Burada aşırı tezahürata izin vermek alkışlamak sevinç gösterilerinde
bulunmak gerekli. Lazımlığı birlikte
döküp oyun haline getirmek gerekli.
Fazla açıklamalar yapmamak çocuğun
anlayış seviyesini aşmamak gerekli.

Hold yourself back -Geri çekilip izle
Zamanının geldiğini hissetmek için
çocukları izlemek gerekir. Bazı çocuklar
hareketsiz otururlar. Ikındıklarını
yüzlerinin kızarmasından anlaşılır.

Lazımlık başarısının 4 P’si
Potty (Lazımlık): Çocuğa uygun olmalı
(tuvalet üzerine rahat bir aparat ve
ayakların altına bir iskemle ya da yaşına
uygun bir lazımlık)

Hold yourself back -Geri çekilip izle
Encourage exploration – Keşfi

Patience (Sabır):Çiş veya kaka yapmayınca acele etmeyin, kızmayın.
Her çocuğun kendi gelişim hızı vardır.
Practice (Pratik): Çocuğunuza ne kadar gerekiyorsa.
Presence (Beraber olmak): Onunla
beraber olun ve onu eğlendirin.
Çocuğunuzu eğitime motive etmek için
ilgisini çekecek iç çamaşırlarını birlikte
seçebilirsiniz. Eğitim sırasında temalı
yapıştırmalar gibi ödüller de kullanılabilir.
Öncelikle hedef gündüz bezi bırakma
olmalıdır. Ancak hazır olan çocuklarda
gece eğitimi, gündüz eğitimi tamamlanıncaya da beraber başlanabilir.
Gece eğitimi için yatak koruyucu kullanılabilir. Eğitim , 3- 6 ay sürebilir. Ancak
gece eğitimi daha da uzun sürebilir.
Çocuğun hayatında önemli değişikliklerin yaşandığı anlarda (taşınmak, bakıcı
değişikliği ya da emzik bırakılması) gibi
bir başka eğitimle aynı anda vermemeye
çalışmak gerekli.
Hayatın en önemli dönemlerinden biri,
yanlış ve ısrarcı davranışlar çocuklarda
kaka tutma, hırçınlık, kendi içine dönme
ya da çocuğun kendisine zarar verme
gibi olumsuz eylemlere sebep olabilir.
Dikkatli, özenli ve sabırlı olmak gerekir.

Dr.Banu Küçükkırım
Acıbadem Kozyatağı Hastanesi
Pediatri
bkucukkirim@acibadem.com.tr

5

Sinema!
Kış Uykusu—Nuri Bilge Ceylan
2014 Cannes Film Festivali'nde büyük ödül Altın Palmiye'yi kazanarak 1982
yapımı Yol'un ardından bu ödülü kazanan 2. Türkiye yapımı film olmasına karşın
maalesef kültür sanata yüzünü pek dönmeyene medyamızda yeterince yer
bulmayan film her nekadar Haziran ayında vizyona girmiş olsa da Temmuz ayı
içinde mutlaka seyretmenizi tavsiye ederim.
Nuri Bilge Ceylan fotoğraf sanatı birikiminden gelen estetiği kullandığı filmlerine
bir yenisine daha eklerken izleyiciye bu sefer bir roman okuyormuş hissiyatını
geçiren diyaloglarla eşsiz bir edebiyat-sinema ilişkisi sunuyor. Yine insana dair ve
fazlasıyla hümanist yaklaşımını ortaya koyarken kendisiyle yüzleşmekte bırakılan
tüm karakterler aslında toplum içinde hepimizin yanı başında bulunan karakterlerden başkası değiller. Rahatlıkla içselleştirebileceğiniz bu öyküde kendinizden
veya bir yakınınızdan mutlaka bir parça bulacaksınız.
Abi– kardeş, karı-koca, aydın kesim– taşra halkı, - baba-oğul gibi ilişkileri
samimiyetle ve tüm gerçekliğiyle irdeleyen filmde itiraflar, söylenmemesi
gerekenler ve belki de söylenmesi gerekenler tüm çıplaklığıyla izleyici önüne
sürülüyor.
İzleyiciye dikizci konumunda karakterlerin sanki yanı başındaymış gibi geçirilen
his sinemanın eşsiz büyüsünü bir kez daha mutluluk verici şekilde yaşamasına
olanak sağlıyor.
Tekrar tekrar izlenmesi gereken bu gurur kaynağı filmimizi eşinizle veya
dostunuzla izledikten sonra üzerinde tartışma isteğiniz uyanacağı muhakkak.
Kısaca öyküden de bahsedelim:
Artık emekliye ayrılmış ve emeklilik günlerini geçirmek üzere Orta Anadolu'nun küçük bir şehrine taşınan ve burada bir otelde
çalışmaya başlamış eski bir oyuncu olan Aydın'ın (Haluk Bilginer), eşi (Melisa Sözen) ve kardeşi (Demet Akbağ) ile sorunlu ilişkisini anlatan filmin çekimlerinin önemli bir kısmı Kapadokya bölgesinde yapıldı.
Türk sinemasının yurtdışında en prestijli ödülleri kazanmış yönetmeni Nuri Bilge Ceylan'ın Bir Zamanlar Anadolu'da filminden
sonra hayata geçirdiği son yapım olan Kış Uykusu'nda Demet Akbağ, Haluk Bilginer, Melisa Sözen ve Nejat İşler gibi isimler yer
alıyor.

Sinem Ergun

Tekno Haber

H

erkese merhabalar. Bültenimizin bu sayısında seçtiğim uygulamanın ismi “Duolingo”.
Bu uygulama Ipad, Iphone ve Android cihazlarınızla uyumludur. Aynı
zamanda internette web browser üzerinden de kullanabilirsiniz.
Duolingo kolay bir şekilde yabancı dil
öğrenmenize yardımcı olan bir uygulama ve 2013 yılında Apple tarafından
yılın uygulaması olarak seçildi.
Duolingo sizi en basit seviyeden alarak
orta seviyeye çıkarabiliyor. Duolingo dil
öğretirken birçok yöntem kullanıyor.
Doğru kelimeleri bulma, cümleleri
doğru sıralama, doğru bir şekilde
telaffuz etme, öğrendiğiniz dile tercüme
yapma bunlardan bazıları.
Öğrenirken belli bir akış ile ilerliyorsunuz ve konular gittikçe zorlaşıyor.
Konulara örnek vermek gerekirse
“aylar, hayvanlar, giysiler, yemekler,
zaman kipleri” sıralanabilir. Uygulamanın güzel olan yönlerinden bir tanesi de
küçük dersleri geçmenin çok kolay
olmaması nedeniyle sizi öğrenmeye

zorluyor olması. Zaman geçtikçe
geçmiş derslerde öğrendiklerinizi
unutabileceğiniz varsayımı ile tekrar
sınavları konulmuş.
Duolingo’ya giriş yaparken kullanıcı adı
ve şifre kullanıldığı için Duolingo
kullandığınız tüm cihazlarda kaldığınız
yerden dersinize devam edebiliyorsunuz.
Duolingo internet tabanlı olarak çalıştığı
için, internet bağlantınız (veya data
paketiniz) yoksa kullanmanız mümkün
olmayabilir.
Uygulamayı Türkçe olarak kullanarak
şimdilik sadece İngilizce dilini öğrenebiliyorsunuz ancak İngilizce olarak kullanırsanız 12 ayrı dil seçeneğiniz buluyor.
Bağımsız derecelendirme araştırmaları
ile de etkin olduğu kanıtlanan Duolingo’yu yabancı dil öğrenmek isteyen site
sakinlerimizin beğeneceğini zannediyorum.
Gelecek ay yeni bir teknoloji haberinde
görüşmek üzere hoşçakalın.

Mehmet Orhun
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Gezin!

B

u ay sizlere Adapazarı ili sınırları içinde,
Kaynarca ve Karasu ilçeleri arasında yer
alan Acarlar Longozu’nu tanıtmak istiyorum. Türkiye’nin en büyük tek parça su basar
ormanı olan Acarlar Longozu 23 km2’lik büyüklüğüyle orman ve sulak alan ekosistemlerinin iç
içe geçtiği, kendine özgü flora ve faunasıyla pek
çoğu endemik sayısız bitki ve hayvan türüne ev
sahipliği yapıyor.
Anadolu’nun üzerinden geçen iki önemli göç
yolundan birinin rotası üzerinde bulunması nedeniyle kuş meraklıları için de yıl boyu hoş seyirlikler sunan longoz, İğneada’daki longozdan
sonra ülkemizin ikinci longozu olmasıyla son
derece önemli. İstanbul’a yakın bir cenneti keşfetmek için lütfen daha fazla beklemeyin, farklı
bir gün için harekete geçin.

Sergiye Gidin!

T

emmuz ayı sonuna kadar SALT Galata ve SALT Beyoğlu’nda gezebileceğiniz Lübnan’lı aktör, tiyatro
yönetmeni, görsel sanatçı ve oyun yazarı Rabih
Mroué’nin kişisel sergisini bu ay sizlere tanıtmak için seçtim.
1990 yılında resmi olarak sona eren Lübnan İç Savaşı’ndan
10 yıl sonra öne çıkan sanatçılar kuşağının içinde yer alan
Rabih Mroué, Lübnan’da yaşanılan siyasi huzursuzlukları
tiyatro geleneğinden gelmesinin etkisiyle farklı yorumlayan
sanatçı ülkesinde halen kayıp 17 binden fazla insanı, İsrail ve
Suriya’nin zorunlu varlıklarıyla geçen zamanları, eski
Başbakan Refik El-Hariri’nin suikastini de sergiyi gezenlerle
paylaşıyor.
Ortadoğu’nun durulmayan siyasi ortamına bir de Rabih
Mroué’nin gözüyle bakmak için sergi sizlerin ziyaretini
bekliyor.

Okuyun!

T

oplumsal histerinin günden güne
arttığı toplumumuzda, üçüncü
sayfa
haberlerinin
artarak
önümüze gelmesinden yorulup mevcut
dinamikleri anlamaya çalışırken karşıma
çıkan
kitaplardan
birini
tanıtmak
istiyorum sizlere.
Pek de yaz kitabı olarak deniz kenarında
okumanızı tavsiye edebileceğim bir kitap
olmamakla beraber, içinde yaşadığımız
histerik toplumsal yapıyı anlamlandırmak
için belki bir yol haritası olur umudu taşıyorum. Profesör Doktor Nevzat Tarhan’ın
“Toplum Psikolojisi” adlı kitabı ilk
olarak 2009’da yayımlanmış, ancak ben

kitabın
6.
karşılaştım.

baskısıyla

yakınlarda

Tahammülsüzlüğün
arttığı,
otoriter
eğilimlerin tırmandığı, diğerlerinin neler
hissettiğinin umursanmadığı ve ötekileştirmenin alıp yürüdüğü toplumumuzda
şiddet olaylarının katlanarak artmasının
ardındaki nedenlerin masaya yatırıldığı
kitap, sosyal şizofreniden toplumsal
empatiye ulaşmayı hedeflemesiyle benim
dikkatimi çeken bir eser. Modern
yaşamın kişiyi bireyselleştirmesiyle şiddet
ilişkisinin altının çizildiğine de dikkat
çeken kitabı okumanızı öneririm.

Hazırlayan: Aylin Gür
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Mutluluk ve Yaz Mevsimi Üzerine
Mutluluk; sağlıktır, insan ilişkileridir, paylaşımdır, sevgidir.
Zevk aldığımız bir işi yapıp geçimimizi temin etmektir, sevdiğimiz
insanlara sarılmaktır, akşamları annemizi aramak, geceleri
uyurken çocuklarımızı izlemektir.

N

e yaparsak yapalım temelde daha mutlu olmak için yapıyoruz. Bu nedenle bu
yazın ilk yazısında mutluluk üzerine
düşüncelerimi paylaşmak istedim. Mutlulukla
Değişim Programında edindiğim tecrübeleri ve
bu konuda zaten biliyor olduklarımı harmanladım. Umarım keyifle okur, üzerinde düşünür ve
daha mutlu olmak için bir adım atarsınız.
Mutluluğun en büyük düşmanı, mutluluğu
ertelemek.

Bence en önemlilerinden birisi hayata karşı
esnek yaklaşmak. Tek bir şeyin bizi mutlu
edebileceği düşüncesinden vazgeçmek,
bakış açımızı biraz genişletmek.
Bağımlılık yaratmadan istemeyi öğrenmek
(Bu konuyu Hayatını Seç isimli kitabımda
ayrı bir bölüm olarak ele almıştım).

Bu bakış açısı bir süre sonra hayatımızı bir yapılacaklar listesine çevirir ve listedeki maddeleri
çözüp üzerini çizdikçe yerine yeni maddeler
eklenir. Bu nedenle
mutluluk konusunda
belki de ilk yapılması gereken şey, hemen
bugün mutlu olmaya karar vermektir.
Mutluluğun önündeki başka bir engel ise

Değişim yolculuğunda hatalar yapabileceğimizi, bunun çoğu zaman öğrenme sürecinin
bir parçası olduğunu anlamak. Çok sevdiğim
bir söz var:
“Nerede düştüğüne değil, nerede sendelediğine bak” şeklinde.

Önemli olan her şeyi tek bir hayata sıkıştırmak değil, gerçekçi beklentilerle yaşadığımız
hayata şükretmek ve tadına varmaktır.

Hatalarımdan ders çıkarmak için kullandığım
bir yaklaşımdır.

Sevgi ile, mutluluk ile kalın.

Borçlarımızı ödeyince, çocuklarımız büyüyünce,
işimizi değiştirdiğimizde, emekli olduğumuzda
hayatımızın daha iyi olacağını düşünmek.

kendimizi sürekli diğer insanlarla kıyaslamaktır.

Çok sevdiğim bir söz var, “mutlu olabilirsiniz
ama asla başkaları kadar mutlu olamazsınız, çünkü biz başkalarını olduklarından
daha mutlu sanırız” şeklinde.

Mutluluğa ulaştıran bir başka düşünce
sistemi, mükemmel diye bir şey olmadığını

anlamak ve kendimizi önce olduğumuz
halimizle içten bir şekilde kabul edip daha
sonra değişmek.

Başka bir farkındalık ise bizi mutlu edecek

şeyin zenginlik veya şöhret
anlamaktır.

olmadığını

Eğer temel ihtiyaçlarınızı karşılayacak kadar
paranız varsa ve sağlığınız
yerindeyse
dünyanın en mutlu insanları arasında
katılabilirsiniz.
Sıradan bir
yaşamın beni mutlu etmeye
yettiğini görmem uzun yıllarımı aldı.
Mutluluk; sağlıktır, insan ilişkileridir, paylaşımdır, sevgidir.
Zevk aldığımız bir işi yapıp geçimimizi temin
etmektir, sevdiğimiz insanlara sarılmaktır,
akşamları annemizi aramak, geceleri uyurken çocuklarımızı izlemektir.

Unutmayalım, yaşamanın kendisi bile başlı
başına bir mutluluk kaynağıdır.

Güzel bir yaz diliyorum.

Mert Çuhadaroğlu

Bu sadece mutluluk için değil bir ölçüde başarı
için de geçerlidir. Kendinize özgü mutluluk ve
başarı tanımları oluşturun. Bunu hemen bugün
yapın. Ayrıca kendinizi kendinizle kıyaslayın ve
yazın lütfen, bir yıl önce neredeydiniz, bugün ne
yapıyorsunuz, bir yıl sonra nerede olmak istiyorsunuz.
Mutluluğa engel olan hususlardan bir diğeri,
geçmiş = gelecek şeklinde düşünmek.
Her şeyin sürekli değiştiği bir dünyada bu şekilde bir eşitlik olması imkansız. Eğer her gününüz
size göre birbirinin aynısı şeklinde geçiyor ve
yerinizde saydığınızı, hiçbir şeyin değişmeyeceğini düşünüyorsanız size tavsiyem dikkatinizi
her gün yaptığınız sıradan faaliyetlerini değiştirmeye yöneltmeniz.

15 dakika erken kalkın, 10 dakika yürüyüş yapın, her gün bir arkadaşınızı arayın, güzel bir
kitaptan bir bölüm okuyun, sevdiklerinize daha
uzun sarılın, 5 dakika şükredin, 3 dakika derin
bir şekilde nefes alıp verin, beslenme alışkanlıklarınızı gözden geçirin, vb.
Bütün bunlar bir araya geldiğinde daha farklı bir
hayatınız olabileceğini fark edeceksiniz.
Mutluluğun önündeki olası engellerden bahsettikten sonra sıra mutluluğu kolaylaştıran
bakış açılarına geldi.
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