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MEKTUP
Hiç düşündünüz mü en son ne zaman birine mektup yazdınız?
Teknolojiyi severim. Her gün büyük vaktimi telefon
ve bilgisayarda geçiririm. Sizler gibi. Yukarıdaki soruyu
kendime sorduğumda, aklıma askerde arkadaşlarıma
yazdığım mektuplar geliyor. Maalesef yirmi yıl öncesinden
bahsediyorum. Mektupları okurken ağladığımı,
güldüğümü, gözlerimi kapatıp beni bulunduğum yerden
başka yerlere götürdüğünü hatırlıyorum. Mektuplaşma
sessiz sedasız hayatımızdan siliniyor. Sevgiliye, arkadaşa,
büyüklere yazdığımız o mektupları artık yazmaz olduk.
Duygularımızı teknoloji sayesinde iki kelimeye sığdırır olduk,
hatta kelimelerin bile fazla geldiğini düşünüp emojileri
kullanmaya başladık! Belki de şu an teknolojinin size
veremeyeceği, yaşamadan anlaşılamayacak farklı duyguları
tattırırdı “MEKTUP”lar…
Bir değişiklik yapın ve sevdiklerinize söylemek
istediklerinizi bu sefer kâğıda dökün. Sevgilinize, ailenize,
uzun süredir görmediğiniz birine, öğretmeninize, geçmişe,
geleceğe yazın… Yazarken bir insanın hissedeceği tüm

duyguları hissedecek ve okuyan kişiye bunları hissettireceksiniz.
Duygularımızı dökelim, sevdiğimizi haykıralım, dileklerimizi
duyuralım… Bırakalım kelimeler olması gerektiği yerde,
kağıtlarda, konuşsun.
Şimdi sizlerden benimle birlikte bir “MEKTUP” yazmanızı
isteyeceğim. Ben mektubumu sizlerle burada paylaşacağım.
Yazımın sonunda sizlere vereceğim adrese göndereceğiniz
mektuplardan seçeceğim birkaç tanesine bir sonraki Mecmua
sayımızda yer vereceğim.
Mektuplarınızı “Bıyıklı” adına aşağıdaki adrese
gönderebilirsiniz.
Görüşmek dileği ile…

Adres:
Hüseyinağa Mahallesi, Atıf Yılmaz Caddesi, No:5
Beyoğlu/İST İstiklal Palas Ofis 4.Kat Resepsiyon

"Sevgili Çocukluğum…"
Seni ne kadar özlediğimi söylesem azdır. Bu aralar aklıma çok geliyorsun. Hiçbir şeyi dert etmediğin zamanlar daha dün gibi
gözümün önünde. Neden senin gibi kalamadım ? Sana hem çok kızgınım hem de minnettarım. Sana kızgınım; çünkü beni ilerisi
için uyarmadın, kendini iyi hazırlamadın, üzüleceğimi söylemedin, hayatın bu kadar zor olacağını düşünmedin… Hep güldün!
Saçlarımın beyazlayacağını söylemedin, ellerimin buruşacağını da… İçindeki o enerjinin gün geçtikçe tükeneceğini, insanların
beni tüketeceğini ve yargılayacaklarını da. Duy bunları! Hala mutlu musun? Hala gülüyor musun? Ben gülmüyorum çünkü sana
çok kızgınım… Ama yine de seni özledim, hem de çok!
Hatırlar mısın? Bayramlarda baban yeni kıyafetler alırdı sana. Ne kadar sevinirdin. Yatağının yanına koyar, sabahın olmasını
iple çekerdin. Uyanayım da yeni kıyafetlerimle kapı kapı gezip şeker toplayayım diye gözüne uyku girmezdi. Üzgünüm ama
bulunduğum zamanda çok şeyler değişti. Artık çocuklar bu duyguları tadamıyorlar. Annen sen daha uyanmadan sobayı yakardı,
sıcacık giyin, üşüme diye… Beslenme çantanı özenle hazırlardı, aç kalma diye…Baban okula gitmeden harçlık verirdi, canın bir şey
çeker alırsın diye… İşleri güçleri seninle uğraşmaktı değil mi ? Senden tek istedikleri şey ise onları gururlandırmandı. Tek dertleri
iyi bir evlat yetiştirmekti. Umarım şu anki halinle seninle gurur duyuyorlardır! Umarım onları mutlu edebiliyorsundur!
Bu satırları sana yazarken ağlamamak için zor tutuyorum kendimi :( Artık bahçede oynayan çocuklar görmüyorum burada,
aileler çocuklarını dışarıya çıkarmaya korkuyor. Zaten bir hastalık var.2 yıldır insanlar ölüyor. Yani burada durumlar içler acısı.
Şunu asla unutma; sen öyle bir zamanda çocuk olduğun için şanslıydın. Hiçbir şeye değişmeyeceğin iki tane kardeşin vardı. Senin
hep yanında oldular. Seni hep sevdiler, bunu hep hissettin. Birlikte güldünüz, birlikte ağladınız… Güzel haberlerim var sana; onlar
hala yanındalar ve hala seni seviyorlar. Annen ve baban da hala burada. Onları görmeyi ihmal etmiyorum merak etme. Beni
özlediklerini hissediyorum ve elimden geldiğince onlarlayım. Hayat farklı bir yön verdi. Onlarsız tamamen yalnızsın… Onlara
sıkı sıkı tutunuyorum merak etme. Anne yarısı teyzen köye yerleşti. Yaşlı anneanneme bakacak. Gidişi herkesi çok üzdü. Arada
onunla da görüşüyorum ve çok özlüyorum. Bana bunları anlatmadın… İnsanların yalnız kalacağını söylemedin…
Sana tek minnet duyduğum şey bana emanet ettiğin ailen. Seni bugüne hazırlayan, seni sen yapan ailen… Ha bir de bıyıkların :)
Arada aklıma gel böyle ne olur. Seni unutmak istemiyorum. Sen, beni ben yaptın.
Sen olmak, seni yaşamak çok güzeldi…
Seni çok ama çok seviyorum ve asla unutmayacağıma söz veriyorum.
Kal sağlıcakla…
Sevgiler “Bıyıklı”
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Dünya Şiir Günü’nden
Yaşayan Eserlere
21 Mart Dünya Şiir Günü, UNESCO

Attila İlhan

tarafından şiirin insanlar arasında

Mevsimdir

evrensel bir dil olarak yaygınlaşmasını

Mevsimidir
Artık erken kararır sular,
Her biri bir bulut ardına sinmiş yıldızların…

sağlamak amacıyla 1999 yılında ilan
ettiği ve o günden beri tüm dünyada
kutlanan bir gün. Ülkemizde ise,
daha çok edebiyat fakültelerimizde
okuyan insanların birbirine şiir
armağan ettiği ve şairlerimizin
tekrar hatırlandığı bir gün olarak
kutlanmakta.
Şairlerin odak noktası olarak
yer aldıkları Dünya Şiir Günü’nde

Oya Uysal

Yıldız Kokuyordu Gökyüzü
Uçuştu
saçlarımıza serpiştirilmiş tek tük ağarmış tel
açık kalmış göğün penceresinden.
Yıldız kokuyordu gökyüzü.

hala keyifle okunan, sevilen şiirlerin
dizelerini hatırlayalım istedik.
Ece Ayhan
Melih Cevdet Anday

Çok Güzel Şey
Yaşamak güzel şey doğrusu
Üstelik hava da güzelse
Hele gücün kuvvetin yerindeyse
Elin ekmek tutmuşsa bir de
Hele tertemizse gönlün
Hele kar gibiyse alnın…

Şiirin Deniz Kıyısındaki Sesi
Denize atılmış şiirdir bence
Yurtsayan, yurdu bilinmeyen bir yıldız
Şiirin deniz kıyısındaki sesine bırakılmış ölümdür
yanacak sarayların kestiği bir, yarım ay.

Gülten Akın

Deli Kızın Türküsü
Ben ışıklar konfetler bayramlar istemem
Uzanmışım gölgeliğe bir başıma
Şu uzaktan tükenmez yalnızlıktan
İçten içe ürküyorum ama…
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23 Nisan ve

İçimizdeki Çocuk
Söz konusu 23 Nisan ise, bugün için dünyanın en güzel bayramı
diyebiliriz. Çocuklara adanmış, onların geleceklerini esas almış bir
bayram, ne de güzel yakışıyor bizlere, çocuklarımıza, ülkemize…
Belki bugün 23 Nisan’ın nasıl ortaya çıktığından, amacından
dışarı çıkıp “çocukluğu” konuşabiliriz. İçimizde kalan çocukluk
hayallerimizi, inançlarımızı, uçan balonlarımızı, yeni ayakkabılara
ne kadar çok sevindiğimizi, çikolatanın tadının daha tatlı
geldiği zamanları, kısacası bizi güzel bir çocuk yapan her şeyi
konuşabiliriz.
En büyük hayalimiz neydi, ne kadarını gerçekleştirebildik,
ne istedik, nereye geldik? En sevdiğimiz renk hâlâ aynı mı?
Peki doymak bilmeksizin şeker yeme isteğimiz oluyor mu
bastırdığımız duygular arasında? Hâlâ bisküvili yaş pastayı
seviyor muyuz? Ağlamak istediğimizde annelerimizin
dizini mi arıyor gözlerimiz ve sevdalı mıyız
gazozlara?
Hangi koşullarda olursa olsun, çocuk
olmak güzeldi. Dünyaya olan bakış açımız
bugünkünden çok başkaydı, iyi ki öyleydi.
Masumduk, bizi mutlu etmek çok
kolaydı.
Bugün hatırlayın içinizdeki
çocuğu, hiç büyümemiş o
yanınızı. Sizi siz yaptığı için
teşekkür edin o çocuğa,
hiç kaybolmamasını
dileyin.

23 Nisan

menlik ve
Ulusal Ege
ramı
Çocuk Bay
n
Kutlu Olsu
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Hayat Sokakta Güzel Dedirten

Beyoğlu’nun Açık Hava Mekânları

Limonlu Bahçe
Nuit Terrasse
Nuit Terasse için Asmalımescit’in teras barı diyebiliriz. Galata manzaralı, ferah bir teras olan Nuit’te zaman zaman DJ performansları da gerçekleşiyor. Onun
dışında içeceğiniz ve yemeğinizle açık havada keyifli vakit geçirmek için ideal.

Büyük Londra Oteli
Adını Avrupa’da 18. yüzyılda başlayan turizm
modasına borçlu olan Büyük Londra Oteli, 1891 yılında inşa edildi. Beyoğlu Tepebaşı’nda bulunan tarihi
otel, muhteşem bir teras manzarasına sahip. Otele
girince asansörle terasa ulaşabilir, restoranın lezzetli
yemekleri eşliğinde Haliç'in muhteşem manzarasının keyfini çıkarabilirsiniz.
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Beyoğlu Tomtom’da bulunan Limonlu Bahçe, cafe ve restoran hizmeti veren
Beyoğlu’nun 22 yıllık mekânlarından biri. Erik ağaçlarının gölgesinde limonlu
içeceklerinizi yudumlamak, Beyoğlu’nun kalabalığında soluklanmak ve arkadaş
buluşmalarını bahar cıvıltıları eşliğinde gerçekleştirmek istiyorsanız Limonlu
Bahçe aradığınız yerlerden biri olabilir.

Galataport
Akın Balık
Akın Balık, eski İstanbul’dan kalan bir bahçeye
sahip. Kendilerini ‘’leziz ve salaş balıkçı’’ olarak tanımlayan Akın Balık sahipleri, size küçük tabaklarda mezeler, lezzetli balıklar ve dilediğiniz içeceği vaad
ediyor. Tabii gaz lambaları, ağaçlar ve Zeki Müren'in
unutulmaz şarkıları eşliğinde…

Beyoğlu’nda denizle iç içe olabileceğiniz gastronomi, kültür, alışveriş ve çeşitli etkinlikler için vakit
geçirebileceğiniz bir mekân Galataport. İstanbul Karaköy Vapur İskelesi ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi Fındıklı Kampüsü’ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer alan Galataport, limanı, kafeleri, alışveriş alanları ve iki önemli sanat müzesiyle
ilkbaharı karşılamaya hazır.

Kamp ve Kampçılık Kültürünü
Daha Yakından Tanıyalım mı?
Birçok dilde Türkçe’dekine benzer fonetik
ile kullanılan “kamp” kelimesi asıl olarak
Latince “çadır alanı veya geçici konaklama
alanı” olan “campus” kelimesine dayanır.
Tarihte siyasi sebeplere bağlı olarak sürgüne
gönderilen kişilerin tutsak olarak kaldıkları
yer anlamında kullanılmış olsa da biz doğayı
sevenler açısından kamp, çadır veya benzeri
araçlar kullanarak özellikle gece konaklamalı
olarak açık havada zaman geçirmek
manasına gelmektedir.
Birçok insan topluluğunun doğal yaşam
şekli gibi görünse de modern kampçılığın
1800’lerin sonunda İngiltere’de doğduğu kabul
edilmektedir. Son birkaç yıl içerisinde sosyal
medyanın özendirici etkisi ile kampçılığa
duyulan ilgi zirve yapmış gibi görünse de
özellikle son 50 yıldır insanların sempati
duyduğu bir eğlence aktivitesi olarak
tanımlayabiliriz.

Çadır Kampı

Karavan Kampı

Çadır ve temel kamp ekipmanları ile birlikte
doğada yapılan kamp etkinlikleridir. Özellikle
ticari kamp alanlarının dışında ve bireysel olarak yapılıyor ise gerçek kamp ruhunu yansıtan
aktiviteler olup en yaygın kamp türüdür. Çadırınızı alır sahil kenarına, ormanın derinliklerine veya ticari bir kamp alanına kurar ve birkaç
gün konaklarsınız. Çadır kampı, kamp yapmaya yeni başlayanlar ve çok fazla para harcamadan kampçılığa başlamak isteyenler için harika
bir seçenektir.

Motokaravan ya da aracınıza ekleyebileceğiniz çekme karavan ve temel ihtiyaç malzemeleriniz ile yapılan kamp etkinlikleridir. Isıtma
sistemi ve banyosu ile sanki küçük bir otelin
imkanlarını kullanarak doğada zaman geçirmenize olanak sağlar. Karavanlar sizin kötü hava
şartlarından korunmanıza olanak sağlasa da
doğanın içerisine tam giremeyeceğinizi kabul
etmeniz gerekir.
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Bungalov Kampı

Özellikle sahil şeridi ve yaylalarda küçük
ahşap kulübelerde ev ve otel mantığından uzak
yapılan kamp türüdür. Kısa süreli ve aynı noktada kalmak isteyen kampçılar tarafından tercih edilir.
Glamping

Hamak kampı

Kamp yapılacak bölgede sadece hamak ve
temel ekipmanları kullanarak yapılan kamp etkinlikleridir. Hamağınızı bağlamak için uygun
iki adet ağaç bulduğunuz her yerde yapabilirsiniz. Üstelik yerden yüksekte kalacağınız için
düzbir alan aramak zorunda da kalmazsınız.
Paraşüt hamak olarak adlandırılan ve az yer
kaplayan hamaklar, motosiklet veya bisiklet ile
kamp yapmak isteyen kişiler için iyi bir seçim
olsa da ilk defa kamp yapacak olanlar için pek
tavsiye edilmez.
Toplu Eğlence Kampları

Kamp Hazırlığı
Nasıl Yapılır?
Kamp için uygun lokalizasyon belirlendikten
sonra mevsim şartları ve hava durumu tahminleri
de göz önüne alınarak uygun kamp günü seçilmelidir. En önemli ekipmanlar kamp çadırı, uyku tulumu ve yer matı olsa da mevsim şartlarına ve kamp
yapılacak bölgenin koşullarına göre ek malzemeler de
gerekebilir.

Temel Kamp
Ekipmanları Listesi
Kampta kullanılacak olan ekipmanların tamamen kampın amacına yönelik hazırlanması gerekir.
Bir hayatta kalma kampında en az ağırlık ve en fazla
koruma sağlayacak olan ürünlerin seçilmesi gerekirken daha önceden bahsettiğimiz glamping kamplarında ise buzdolabına kadar bir evde bulunması gereken bütün konfor öğeleri bulunur.
Yine de biz doğa severlerin anladığı kamp ruhuna
göre temel ekipmanlara bakmamız gerekirse;
Çanta, çadır, mat, uyku tulumu, kamp bıçağı, el feneri,
halat, hamak, matara, powerbank, çöp poşeti, kalem,
kağıt veya defter, ateş başlatıcı, ilk yardım seti.

Kamp Yapmanın
Hayatınıza Etkileri
İlk defa duyanlar için çok yabancı bir terim
olan “glamping” büyüleyici anlamına gelen
glamorous ve kamp yapmak manasına gelen
camping kelimelerinden türetilmiştir. Bu tarz
kamplar otellerin sunabileceği lüksleri açık havada geçirecekleri kamplarda arayan turistler
tarafından popülerleştirilmiştir. 1900’lerin başlarında safari gezilerine çıkan Avrupalı turistlerin kıtada yaşayan insanların çadır yaşamlarını incelemeleri ve bu yaşam tarzının kamp
faaliyetlerinde uygulanabilirliğini görmeleri
sonrasında yaygınlaşmıştır. Küçük, sırt çantasına asılan, portatif çadırlar yerine evdeki halıları, yatakları ve hatta televizyon, buzdolabı gibi
elektronik eşyaları içerisinde barındıran devasa
boyutlarda çadırlar kullanılır.Günümüzde hem
doğanın huzurunu hem de şehir hayatını aynı
anda yaşama arzusu olan kişiler tarafından
gün geçtikçe daha fazla kullanılmaktadır. Dezavantaj olarak kampı kurulan alandan başka
bir bölgeye taşınmak zordur, kamp aktivitesi
genellikle tek lokasyonda sonlandırılır.
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Organizatörler tarafından planlanan ve çok
sayıda kişinin katıldığı eğlence etkinlikleridir.
Festival kampları bu türe güzel bir örnektir.
Toplu etkinlikler olduğu için genellikle dinlendirici özellik taşımazlar.
Hayatta Kalma Kampları

Bushcraft tarzı kamp ekipmanları kullanılarak, çadır ve benzeri kamp ekipmanları olmadan yapılan kamplardır. En az imkan ve vücudunuzun dayanıklılığı ile doğaya karşı meydan
okursunuz. Ancak unutulmamalıdır ki bu tür
kamplar gelişmiş kamp ve hayatta kalma becerilerine sahip olmayı gerektirir. Eğitim almamış kişiler ve ilk defa kamp yapacaklar için
önerilmez.

İnsanların doğaya çıkmasının, şehrin kalabalığından uzaklaşmasının rahatlatıcı etkisini fark
etmemiş olan kimse yoktur. Kısa süreli köy ziyaretlerinde bile aslında betondan ormanların değil, yeşil
doğanın bir parçası olduğunuzu hissetmişseniz yalnız değilsiniz. Sizin gibi şehir hayatından bunalan
çoğu insan doğaya olan özlemleri ve maceracı ruhlarının ortaya çıkması için kamp yapmaya gidiyor.
Egzoz dumanından uzak temiz havayı solurken
şehir hayatının omuzlarınıza bindirdiği yüklerden
uzaklaşmak hangi outdoor aktivitesinden hoşlanırsanız hoşlanın kamp yaparken birkaç gün beyninizde serotonin salgını artıracak ve keyifli zaman geçirme şansı tanıyacaktır.
Eğer kampınız geldiyse doğaya çıkın ve ona teslim olmanın rahatlatıcı etkisini iliklerinize kadar
hissedin. Eğer doğa ile bütünleşmenize yardımcı
olabildiysem ve bushcraft ile ilgilenmek istiyorsanız
sizlere anlatmak istediklerime göz atabilirsiniz. Bir
başka Decathlon Blog yazısında buluşmak üzere, sevgiyle kalın, yorumlarınızı esirgemeyin.
Bu yazı DECATHLON Blog'dan alınmıştır.
blog.decathlon.com.tr

Stil İkonu: Gaye Su Akyol
Ses rengi, şarkıları ve cover’larıyla müzikte yeni,
yepyeni bir tarzın taşıyıcısı haline gelen ve kendine
sağlam, gittikçe kalabalıklaşan bir kitle yaratan Gaye
Su Akyol’un stili de bir o kadar merak uyandırıcı.
Geleneksel Anadolu müziğinin, psikedelia’nın, surf rock’ın ve post-punk’ın zıtlıklarını fütürist yaklaşımıyla bir araya getiren Gaye Su Akyol’un özellikle sahne
kostümlerinde (kıyafet demeye dilimiz varmadı) bu fütürist yaklaşımları fazlasıyla
görmek mümkün. Gaye’nin görünümü denince ilk aklımıza gelen, onunla özdeşleşen ve ikonikleşme yolunda ilerleyen göz makyajı tabii ki. Vintage kıyafetleri,
büyük gözlükleri, nostaljik tercihlerinin yanına eklediği ‘gelecekten gelirmiş gibi’
seçtiği parçalarıyla sahnede adeta bir görsel şölene dönüşüyor tarzı. Kısa şortlar,
deri pantolonlar, İspanyol paçalar günlük hayatında en çok kullandığı kıyafetlerin
başında geliyor. Sahneye gelirsek az önce de söylediğimiz gibi orada bir şölen söz
konusu. Gaye Su Akyol’un sesi kadar kıyafetleri de büyük. Büyük; çünkü gösterişli. Upuzun çizmeleri, kocaman pelerinleri, salınan aksesuarları, parlak şortları,
şapkaları ve farklı saç aksesuarlarıyla sahneyi fazlasıyla dolduran ve kendisine çok
yakıştığını düşündüğümüz, kelimenin tam anlamıyla farklı bir stile sahip.
“İstikrarlı Hayal Hakikattir” gibi bir sözü hepimizin hayatına bir hediye gibi
bırakan Gaye’nin ilham veren stilindeki istikrarı da onu bütünüyle sevmemizin
belki de en önemli nedenlerinden biridir.

Kadınlar Vardır!
Geçmişten günümüze dünyanın dört bir yanından pek çok kadının farklı alanlarda verdikleri mücadelenin hatırlanmasına; sadece kadın olduğu için
ayrımcılığa uğramış hatta hayatlarına son verilmiş
kadınların anılmasına adanmış bir gün…

8 Mart Dünya Kadınlar Günü.
Birleşmiş Milletler tarafından 1975 yılında resmi
olarak tanınmış, o günden beri de tüm dünyada büyük ses getirerek kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü, 1900’lü yılların başından itibaren kadınların
mücadelesini ve bu mücadele sonucunda elde ettiği
hakları, başarıları ve emeği kutlama amacı taşıyor.
Dünden bugüne, ilham veren ve hayatlarımıza
dokunan pek çok kadın var. Yasakları tiyatro tutkusuyla delen, kuralları çiğneyen kadın Afife Jale’den,
uçağını göklere salan Bedriye Tahir Gökmen’e, edebiyattaki ilk kadın kalem olan Fatma Aliye’den, yeşil
sahaların hakimi Lale Orta’ya ve ömrünü kız çocuklarının eğitimine adayan Refet Angın’ a kadar pek
çok isim, tarihte kendi yollarını çizerek isimlerini bugünlere taşıdı. Onların sayesinde hayatımız değişti.
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Yaşasın
kadınların gücü!
İyi ki varsınız,
iyi ki varız…

Baharı Yenilenerek
Karşılayabileceğiniz Etkinlikler
İlkbaharın kıpırtısını hayatınıza adapte etmeyi, açık havanın tadını çıkarmayı, etkinliklerden etkinliklere
koşmayı sonuna kadar hak etmediniz mi? Kış bitti, bahar kollarını açtı…
AÇIK HAVA SİNEMASI

AÇIK HAVADA KONSERE HAYIR DEMEYİZ

Kış boyunca canlı müzik dinlemeyi özleyenlerdenseniz, ilkbahar,
açık hava konserlerinin
yoğun olarak başladığı
bir dönem. Biletlere
bakmaya şimdiden
başlayın.

1914 yılında Erenköy’de kurulan
yazlık Erenköy sineması ilk açık
hava sineması olarak kabul ediliyor.
Yeşilçam filmlerinde görürüz, çevresi
açık bir alanda sinema perdesi vardır
ve tahta tabureler yan yana dizilir.
Çok sevilen bu gelenek günümüze de
taşındı. İstanbul’un farklı semtlerinde
açık hava sinemaları bulabilirsiniz.

FOTOĞRAF ÇEKMEK İÇİN DOĞA RENKLENDİ
PİKNİKSİZ BAHAR OLMAZ

Yeterince eve kapanmadık mı? Artık
kendimizi parklara, bahçelere bırakmanın tam zamanı. Yakın çevrenizde
bulunan parklardan birinde bir hafta
sonu, kahvaltı pikniği yapmaya ne
dersiniz?

Bahar, renkli bir
fotoğraf serisi yapmak
için ideal bir zaman.
İlkbaharı ve renklerini
kaçırmayın, dışarıda
ölümsüzleştirmek istediğiniz çok şey olabilir.
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İçimiz Kocaman
Bir Çiçek Bahçesi
Son zamanlarda ne çok felaket yaşandı, ne çok üzüldük, ne kadar büyük
kayıplar verdik değil mi? Hayat böyle…
Bazen kötü tesadüflerle, bazen de mis kokulu çiçek bahçeleriyle kucaklıyor bizleri.
Bugün, 12 Mart.
Dünya Çiçek Ekme Günü...
Gününüz kötü geçiyor olabilir veya
idare etmeye çalıştığınız bir günü geride
bırakıyor olabilirsiniz. Her iki durumda
da “Gelin bugün bir çiçek ekelim.” demek
istiyoruz sizlere.
Belki kötü günleri geride bırakmış,
iyi günlere doğru yola çıkmaya hazırlanıyoruzdur umuduyla büyütelim
çiçeğimizi. Dünya daha yaşanabilir bir
yer olsun diye, belki bu çiçek bize gelecek
güzel günleri müjdeler ya da belki sadece
çiçeğimizi sularken yüzümüzde bir
gülümsemeye neden olabilir diye.
Sebebiniz ne olursa olsun, gelin
bugün hepimiz kendimiz için güzel bir
çiçek ekelim…

İlk Dileğiniz Çocuklar İçin Olsun
Dünya Dilek Günü, ilk bakışta insanlara dilek dilemenin önemini ve umut etmenin hayatımıza getireceği olumlu duyguların
farkındalığını anımsatacak bir gün gibi gözükse de, bu özel günün
dünya çapında kutlanma amacı biraz daha farklı. Gelin, günün anlam ve önemine birlikte bakalım:
Dünya Dilek Günü, Türkiye’nin (Bir Dilek Tut Derneği) temsilcisi olduğu, dünyanın en büyük dilek gerçekleştirme organizasyonu
Make-A-Wish® Uluslararası vVakfı tarafından 11 yıl önce kutlanmaya başlandı. Derneğin 29 Nisan 1980 tarihinde, Lösemi hastası
olan Chris Grecious’ın polis olma dileğini gerçekleştirmesi ile başladığı serüvenin 30. yılında 29 Nisan tarihi “Dünya Dilek Günü”
olarak ilan edildi. Bu amaçla tüm ülkelerde aynı gün çocukluk çağı
kanseri, organ yetmezliği, bağışıklık sisteminin çökmesi gibi zor ve
travmatik tedavi süreçleri olan hastalıklar ile mücadele eden çocukların dileklerinin gerçekleştirilebilmesi ve onlara farkındalık oluşturmak için organizasyonlar düzenleniyor.
Bugün, hem oldukça pozitif bir nedenle hem de çocuklar söz
konusu olduğunda bizlere aslında ne kadar büyük sorumluluklar
düştüğünü anlatabilmek için var. Her yıl sadece nisan ayının 29.
gününde kutlanan Dünya Dilek Günü’nde değil, her gün, her an
yardımımıza muhtaç çocukları hayallerine kavuşturmak için adımlar atmamız dileğiyle…
İlk dileğiniz, çocuklar için olsun.
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— Siz de mi partiden
sıkıldınız?

— Aslında pek değil, baharın
gelişini kutlamak iyi fikirmiş.

— Hiç durmayalım, tam
story atmalık saatler.

— Bence baharın gelişi dışarıda kutlanmalı. Bu
da fena fikir değil, İstiklal’e çıkmaya ne dersiniz,
kalabalık mıdır yine? Deneyelim mi şansımızı?

— Frappe içip, Caribou’nun
terasından İstiklal’i izlemek mi?

— Frappe içip, Caribou’nun
terasından İstiklal’i ve seni
izlemek…
— Tam görüldü atmalık saatler.
SON
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2022’nin Rengi
Belli Oldu
Küresel renk otoritesi Pantone, her yılın başında o yılın rengini belirleyen bir karar
alıyor ve bunu deklare ediyor. 2022’nin rengi de belli oldu: Very Peri!
Pantone bu yıl mevcut kartelasından bir renk seçmek yerine yeni bir renk oluşturmayı tercih etti. Pantone Renk Enstitüsü İcra Direktörü Leatrice Eiseman, “Yeni bir
renk bulmak bizim için gerçekten önemliydi. Çünkü artık dünyaya dair çok yeni bir vizyonumuz var” dedi. Very Peri'nin en mutlu ve en sıcak mavi tonlarından biri olduğunu
belirten Eiseman, kırmızı alt tonları sayesinde rengin bir yenilik hissini güçlendirdiğini
dile getirdi.
Pandemi nedeniyle herkesin hayatında yaşanan değişikliklerden ve bunun da insanları alışılagelen düşünme biçimlerinden çıkardığı fikrinden ilham alınarak hazırlanan
Very Peri rengi, cesur yaratıcılığa işaret ediyor. Çünkü; bu rengi oluşturanlara göre; insanların zor zamanları atlatmak için ihtiyacı olan şey merak ve bu merak da cesur yaratıcılığa ilham veriyor.
Sakinliğe atıfta bulunan, menekşe kırmızısı alt bir tonla canlandırılan ve morla harmanlanan Very Peri mavisini siz sevdiniz mi?
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