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Bugün 1 Haziran, en heyecanlı günlerimdendi hayatımın ama bu kez kötü yakaladı Haziran; Ümit
Yaşar üstadın kulaklarını acı bir tebessümle çınlattım!
Bu yıl, 1 Haziran gününü önemli kılan farkı dörtledi:
1. Söze gelince “küresel” salgında öze gelince “yerel” tespitlere dayalı geçilen “Yeni
(A)normal Yaşam”
Anormal çünkü şu iki soruya da cevap haya aynı: Hayır!
* Küresel durumda bize söylenen RİSKte değişim var mı?
* Bu risk için küresel kabul gören bir ÇARE var mı, duyulan?
2. Bu sıkıntılı hali unutturan gurur dolu yıldönümleri,
2.1. Türk Hava Kuvvetleri Nüvesi Oluşumu (1 Haziran 1911)
2.2. Jet Revizyon Tesislerinin Açılışı (1 Haziran 1967)
3. Ve tabi bu yazıya sebep olan örnek alınası ayrıntılara sahip haber: “ABD oyun şirketi
ZYNGA, Türk oyun şirketi PEAK’i 1,8 milyar dolara satın aldı!”
Hemen makale konusuna gireyim. Bu günün o haber çok güzel, örnek seviyede; ardından
araştırınca bulduklarım:


PEAK şirketinin sahibi Sidar ŞAHİN 40 yaşında, Boğaziçi Üniversitesi'ni ilk yılında bıraktı.



Sevgili Sidar, Türkiye'de en çok sevilen sanal okey ile pazarda bir numara, izlesene.com
sitesi ile de video alanında zirvede; girişimleri arasında Funpac, Gamegarden, Trendyol.com
da var.



PEAK şirketi 100 kişilik bir ekip ve yaş ortalaması 29.



Sevgili Sidar, “Bu anlaşmanın en önemli yanı, imkansızın başarılabileceğini somut olarak
ortaya koyması. Türkiye’de anne babalar çocuklarına inansınlar istiyorum. Sevdikleri işi
sürekli ilerleyerek yaptıkları sürece, başarabileceklerine inansınlar. Çocuklar da gençler de
kendilerinin başarabileceklerine inansınlar. Çünkü her şey inanmakla başlar.” demiş..

Bilinenler, geçmişte yaşananlar ve okudğum ayrıntıları birleşince konu uzun süre düşündürdü;
sevgili Sidar’ı kutlayarak PEAK’e ulaşanlara ve çalışanlarına başarılı bir gelecek dilerken, belki de
COVID-19 etkisinde #EvdeKal’arak yaşanan 12 haftada deneyimlenen kırılmalar etkisinde
düşündüklerimi de özetlemek istedim:.
İlk aklıma gelenler;
"I never let my schooling interfere with my education." ~ Mark TWAIN
ve
“I always like to learn, but I don’t always like to be taught” ~ Winston
CHURCHILL
oldu...
Sonra,
“A man who has never gone to school may steal from a freight car; but if he
has a university education, he may steal the whole railroad.” ~ Theodore
ROOSEVELT
tespitine takıldım...
Tabi ki bu tespit ve yakıştırmalar eleştirilebilir; farklı değerlendirmeler yapılabilir... Sonunda
yine coğrafyamıza ait,
“AZİM varsa KISMET vardır.”
söylemi tartışmasız gerçek olarak belirdi sonunda... Siz ne dersiniz?
Söze her zamanki güvenimle önce insanlığa şifa, sonra da öze bakıp bugün başlayan “Yeni
(A)normal Yaşam” sürecine maruz kalanlara güç, kuvvet ve sabır dilerim..

“Beni kötü yakaladın haziran
Gamlı, yıkık eylül sonuma

Bir ilk yaz tazeliği getirdin
Masmavi göğünle

Cana can katan güneşinle
Pırıl pırıl engin denizinle girdin içime
Çiçekler açtı dokunduğun

Çimler büyüdü yürüdüğün

Ve güller katmer oldu güldüğün yerde”
~Ümit Yaşar OĞUZCAM
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Ekonomist: “Yerli oyun firması Peak 1,8 milyar dolara ABD’li Zynga’ya satıldı”; 1 Hazrian 2020.
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Zynga: "Zynga Enters Into Agreement to Acquire Istanbul-based Peak, Creator of Top Charting Mobile Franchises
Toon Blast and Toy Blast"; 1 Hazrian 2020.
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