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ADİL YAŞAM YAZILARI
“Bütün Hakkı”nın gözetimi için
gereken davranışlar nasıl hayata
geçirilecek?
“Adil Yaşam” projesinin özü:
“Canlı, cansız ve kültür varlıklarının bir
etkileşimli bütün olarak sürdürülebilirliğine zarar
vermeyen tutum ve davranışlar içinde olmak”
denilebilir.
Sayısız canlı ve cansız türü içinde, “bütün”e zarar
verme olasılığı en yüksek varlık, Beyin Kütle
İndeksi[1] en yüksek canlı olan insanın zekası,
varlığını sürdürebilmek için sahip olduğu yararlı
bencilliğin salt kendine dönük “yıkıcı” bencilliğe
dönüşmesine; kendi türü kadar diğer canlı ve
cansız varlıkların da yaşam sürdürme haklarını
çiğnemesine yol açıyor. devamı

“Sorunlar Bulamacı”
Ortamını Okuyabilmek..
Sorun ve bulamaç tabirlerinden nelerin kastedildiğini
tekrarlayarak başlayayım: Sorun, istenmeyen bir durumu
anlatıyor; ve istendik bir durumun gerçekleşmesi
karşısındaki engelleri de kapsıyor.
Bulamaç ise daha karmaşık bir terim. Çeşitli sorunların bir
araya gelerek, hem kendilerinin hem de aralarındaki
etkileşim nedeniyle üreyen yeni sorunların bütününü ifade
ediyor. Dahası, gerek etkileşimler yoluyla oluşan yeni
sorunlar, gerekse başka nedenlerle doğabilecek sorunlar
sürekli olarak birbirleriyle etkileşime girerek, aynen kefir
mayasının giderek büyümesi gibi çoğalıyorlar.
Bu sorunlar yumağını -daha önceleri yumak, stok vb isimler
takmıştık- daha yakından inceledikçe, yumak, stok vb
adlandırmaların ima ettiği “karışım”dan çok, bir “bileşim”in
söz konusu olduğu sonucuna varıldı. İçinde un, su, pekmez,
tereyağı gibi bileşenlerin bulunduğu bulamaç, kendini
oluşturan bileşenlerin özelliklerinin yanısıra, bileşiğe özgü
yeni özellikler de içeren bir yapıya dönüşür.
yazının devamı için

Adil Yaşam Gönüllülerine Çağrı

Adil Yaşam’ın herhangi bir konusunda katkıda bulunmak isteyebilecek değerli gönüllüler,
“Tek kişilerin (yani sizler) dünyayı değiştirebilecekleri” yolunda bir söylem vardır. Ama aynı
zamanda, bu söylemin tam karşıtı, “tek başına kim ne yapabilir ki” gibi bir yaygın inanç da var.
Bu oksimoron yargıların birlikte doğru olmasının sırrı (eğer…ise) bağlacındadır: Eğer, bir kişi
gerçekten buna mecbur ise ve bu yolda gerekli dayanışmaları kurabilir ise tek başına dünyayı
değiştirebilir....
İşte bu çağrının amacı, değişim gerektiren çok sayıda konunun önemlilerinden birisi olan
seküler ve dini dünya görüşleri arasındaki parçalanmışlığı, iki kesimin de benimseyebileceği
şu erdem çevresinde onarıp bütünleştirmek:
Tüm canlı ve cansız varlıkların ancak birlikte varlıklarını sürdürebilecekleri (dini terminoloji
ile Kul Hakkı gözeterek) katı gerçeği karşısında, yaşamlarımızda “bu gerçeğe aykırı
davranışlardan kaçınmayı alışkanlık haline getirmek”.
Adil Yaşam gönüllülerinden beklentimiz, tanıdık ve arkadaş çevrelerinde bu alışkanlığa sahip
olmadığını gözledikleri kişileri -kendi yöntemlerini kullanarak- ikna etmeleridir; bir kişi ya da
daha fazlası; ikisi de değerli. ikna yöntemleri konusunda ayrı bir not için lütfen tıklayınız.

Sound Predict®

SOT PROJEMİZİN YENİ EĞİTMENLERİ
EĞİTİMLERİNİ TAMAMLIYOR
Türkiye'de daha çok öğretmeni SOT
yöntemiyle tanıştırmak amacıyla Ağustos
ayında , daha önce SOT eğitimi almış 11
öğretmenimize eğitmen eğitimi verildi.
Eğitimin yenilenen içeriği ile teorik bölümü
başarıyla bitiren eğitmen adaylarımız, eylül ve
ekim ayında uygulama aşamasını da bitirip,
SOT ile tanışmak isteyen öğretmenlerimize
gönüllü olarak eğitim verecekler.
Alime Duran,
Ayzer Tepe,
Beyza Hanaylı,
Handan Özer,
Seda Yaralı,
Sertaç Hindistan,
Sevinç Gezgin,
Süleyman Ekiz,
Tuğçe Eser,
Zeynep Öztürk,
Zeynep Evrim Ergun
Yeni eğitmenlerimize aramıza hoş geldiniz
diyoruz.

STK'LAR ARASI İŞBİRLİĞİ VE ETKİLEŞİM
Bir toplumun demokrasisinin ve örgütlenmişliğinin gücü,
STK'ları ve bunlar arasındaki etkileşimlerin niteliğiyle
ölçülür. Toplumda iyi yönde kalıcı değişiklik gerçekleştirmeyi
amaçlamış Beyaz Nokta Gelişim Vakfı ve Erdemli Yurttaş
Hareketi Derneği, vakfımızın Adil Yaşam projesi kapsamında
görüşmelere ve ortak projeler geliştirmek için bir araya
gelmeye başladı.
Bu kapsamda üyeler arası ilk zoom toplantımızı her iki
kuruluşun katılımcıları ile gerçekleştirdik. Toplantıda, ortak
amaçlarımız ve değerlerimiz uyarıca, üzerinde çalışılması
düşünülen ortak projenin konusu ve kriterleri araştırılmaya
çalışıldı.

Merak
Soru sorma
Öğrenme
Anlama
Düşünme
İfade etme
Eylemlilik

"Geleneksel eğitim sistemi, ‘’soru soran
değil; sorulan sorulara cevabı olan’’
birey yetiştirmek; çok bilgi yüklemek,
‘öğretmek’ odaklıdır. Öğrenci ne işine
yarayacağını merak etmediği ya da
yaparak edinmediği bilgiyi
sorulduğunda aktarmak üzere
ezberlemek durumunda kalıyor.
Ezberlenen bilgiler kalıp halinde
hafızaya yerleştiği için bütünlükten
yoksunluğu ile düşünme becerilerini
geliştirmeye yetmiyor."

MAKALELER
TÜRKÇEDEKİ YUNANCA KÖKENLİ KELİMELER
ORGANİZE ÖRGÜT VEYA ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ
RÛM, RÛMÎ, RÛMELİ
BODRUM'DA YABAN HAYATINI YOK EDEN İMAR PLANLARI

KAVRAMLAR
KISALTMALAR
KURALDIŞI SÖZCÜKLER
DERİN EKOLOJİ (DEEP ECOLOGY)

www.KavramMutfagi.com sitemizde yayımlanan kavram ve
makalelere ulaşmak için lütfen başlıklara tıklayınız.
Yeni eklenen yazıların mail adresinize düzenli olarak gelmesini
istiyorsanız lütfen
KAVRAM
Abone Olun
MUTFAĞI'NA

ABONE OLUN

EKİM AYI İÇERİSİNDE KAVRAM MUTFAĞI YAZARIMIZ
BÜLENT AKSOY , CANLI YAYIN
KONUĞUMUZ OLACAK.
KATILIM İÇİN BİZİ SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİN.

Sound Predict®

BÜLENT AKSOY KİMDİR?
1974'te İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi'nin İngiliz Filolojisi Bölümü'nü
bitirdi. Aynı fakültenin Sanat Tarihi
Bölümü'nde doktora yaptı. 1970'lerde
sanat ve edebiyat kuramı konularında
çeviriler yayımladı. 1980'lerde Türk
musıkisi araştırmacılığına yöneldi. Türk
musıkisinin tarihiyle ilgili araştırma,
inceleme yazıları yazdı; çeşitli
ansiklopedilerde musıki yazarı ve editörü
olarak görev aldı. Bêla Bartok'un Türk
halk musıkisinin yapısıyla ilgili
araştırmasını Türkçeye kazandırdı.
XIX. yüzyıl bestecilerinden Rifat Bey'in
yakın bir geçmişe kadar kayıp gözüyle
bakılan Ferahnak Mevlevî Ayini'ni
Sermüezzin Rifat Bey'in Ferahnak
Mevlevi Ayini adıyla kitap olarak
yayımladı. Bülent Aksoy , Boğaziçi
Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık
Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak
emekli olmuştur.
Son kitabı, Kelimelerin Dünyasında
Gezintiler - Etimoloji Işığında adlı
eserinde Kavram Mutfağı sitesinde
yayımlanan yazılarına yer vermiştir.

Bülent AKSOY'un Etimoloji Ne İşe Yarar? Sunumunu izlemek için tıklayınız

BN web siteleri
www.BeyazNokta.org.tr
www.BirlesikAkilAgi.com
www.KavramMutfagi.com
www.SosyalTohumlama.com
www.SoundPredict.com
www.AdilYasam.net
www.SoruOlusturmaTeknigi.com

Sosyal Medya Hesaplarımız:

BEYAZ NOKTA® GELİŞİM VAKFI (BNGV)
Bireylerin ve kurumların -kısaca toplumun- Sorun Çözme
Kabiliyeti’nin artırılmasını misyon edinmiş bir sivil örgütlenmedir.
Örgütlenmemiz, BN Dernekleri ile bunlar arasındaki amaç
gözetimini sağlayan BNGV’dan oluşmaktadır.
Vizyonu: “Sorun Çözme Kabiliyeti” gelişmiş, sorunlarının çözümü için
kurtarıcı beklemeyen bir toplum.
Misyonu : “Sorun Çözme Kabiliyetini” artırabilecek, tekrarlanabilir
projeler üretip uygulamak.

Nasıl Katılabilirim?

Değerleri: Erdem, akılcılık, bireycilik, sürekli değişim ve doğaya
saygı’dır.

Üye olarak, gönüllü olarak! Bu ülkenin aydını olarak Beyaz Nokta® ailesine katılabilirsiniz.
Lütfen http://www.beyaznokta.org.tr/gonullu_formu adresindeki formu doldurup gönderiniz.
Yayınlarımızı alarak! Vakfımız tarafından basımı sağlanan yayınları temin edebilirsiniz.
Reklam vererek! BN ve Beyaz Bülten’e reklam vermek için bilgi@beyaznokta.org.tr adresine
yazarak bize ulaşın.
Bağışçımız olarak! Bağışlarınız için banka hesap bilgilerimiz:
http://www.beyaznokta.org.tr/banka_hesap_numaralarimiz
Destekçimiz olarak! Beyaz Nokta®ya yardımcı olabileceğiniz diğer seçenekler için:
http://www.beyaznokta.org.tr/destek sayfasını inceleyerek bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişim Bilgilerimiz
BEYAZ NOKTA® GELİŞİM VAKFI
Fulya Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No:74/A Torun Center, Kat:B-1, Garden Ofis No: 171 (E:98)
34394
Mecidiyeköy-Şişli/İstanbul
Tel: (0212) 803 83 97
GSM: (0530) 314 09 04
e-posta: bilgi@beyaznokta.org.tr
Web: http://www.beyaznokta.org.tr

