MARMARA ÜNİVERSİTESİ FARMAKADEMİ KULUBÜ

SAYI:3

MAYIS 2019

farmAkademİst
içten, dobra, keyifli habercilik.
Dyt. Merve
Güldalı

Obezite ve Fit
Tarifler
Hazal Keser
Slovenya’da
Erasmus
Film Haber

Dizi Haber
Tiyatro Haber
Spor Haber
Müzik Haber
FarmAstroloji

FarmAkademİst benim geçen sayısını ilk elime aldığımda gerçekten
zevkle incelediğim, İstanbul gibi bir şehre geldikten sonra mekan
önerileriyle yol gösterici ve özenle seçilmiş kitap, film, dizi tavsiyeleriyle
kendimde bir şeyler bulmamı sağlayan bir sayıydı. Bu sene ise ben de
farmAkademi ailesinin bir parçasıyım ve 3. sayı için şimdi ben bu
görevi devralıyorum.
Evet, aile diyorum çünkü bir kulüpten çok daha fazlası.
Samimiyetiyle, sıcaklığıyla, her daim birbirine kenetlenmiş bir
farmAkademi var. İyiki de var! Şimdi sizlerin de zevkle, ilgiyle
okuyacağınızı umduğumuz, tüm sayfalarında farmAkademi ailesinin
emeklerinin olduğu bu gazeteyi sunuyoruz. Umarım farmAkademİst’te
kendinizden birşeyler bulur, öncelikle bu okulu ve eczacılığı sonra da
İstanbul’u bizimle keşfedersiniz.
Gezilerle, konferanslarla, gelenekselleşmiş günlerimizle etkinlikleri
hep birlikte gerçekleştireceğimiz bu ailemizde, sizlerden yeni yüzleri de
görmeyi dileriz.

Deniz BİLİR
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Mert Koçak
Kulağınız Aşinadır…
Değil Midir?
Farmekan
Sizler için gezi
önerileri
Yasin Özen
Benimde
Hayallerim
Hülyalarım Var
Festival Takvimi
Makyaj - Moda
Fatih Demirkol
Bu Bir Veda
Mektubu

YÖNETİM KURULU
Hazal Keser

Şevval Sıla Kaygısız

Ezher İşyapar

Konuşkan, neşeli, jest-mimik,
hayat dolu

Dertli, Bayan kahkaHahahaha,
Ezherekli

Özle Naz Akın

İlbilge Şengel

Kemal Kale

“Off”, evhamlı, okumuş
bakkal, gano

Tatlı, düşünceli, cadı, içten

Enerjik, eğlenceli, titiz, tatlı

Kenan Demooğlu

Hoşgörülü, sportif,
hayvansever, komik

Aylin Kuru

Hayvansever, dobra,
çikolatakolik,
eğlenceli

Deniz Bilir

Sevecen, yardımsever,
anaç, eğlenceli
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Düşünceli, yardımsever,
kibar, Eurovision

Emre Can Kırkan

Müzik ruhlu,
esprili, köri, büt

Defne Buse Burgut

Güzel FarmAkademi Ailesi’ne..
FarmAkademi.. Benim için üniversite yıllarıma dönüp baktığımda ilk aklıma gelen isim
olacak. Gülümseyerek, belki de gözlerim dolarak hatırlayacağım sevgili kulübümü.
Hepimiz aynı yollardan geçiyoruz; geçmesi zor olan dersler, aşırı yorucu lablar, vize/
final/büt stresleri, sosyal hayat sıkıntıları hele de üniversite
hazırlıkta yorgun düşen hafif tembel bir
bünyeyseniz eczacılık okumak gerçekten
zor oluyor. Defalarca girilen depresif ruh
halleri, her dönem yana yakıla gano
hesaplayıp acaba kalacak mıyım korkuları
beraberinde bonus olarak karşımıza çıkıyor.
Ben tüm bunlarla nasıl başa çıkacağımların
hesabını yapıp defalarca başka yollar
ararken kendime FarmAkademiyle
tanıştım.
İçindeki sıcaklık, edindiğim arkadaşlıklar,
yaptığımız etkinlikler her şeyiyle benim
üniversiteye tutunmamı sağladı. Küçükken
üniversitede okuyan insanların kocaman
yetişkinler olduğunu düşünürdüm, diğer
çocukların aksine buna pek de hevesli
olmadım hiçbir zaman. İşte FarmAkademi
bu yıpratan yıllar boyunca içimdeki
çocuğun yaşamasını sağladı. Çünkü biz
neşesi hiç bitmeyen, enerjisi yüksek, eğlenmesini seven bir kulübüz. 5 yıl boyunca aktif
üyesi, 2 yıl boyunca da başkanlığını yaptığım canım kulübümde beraber çalıştığım,
etkinliklerimizde tanıştığım herkese teşekkür ediyorum. Bana ileride anlatacağım harika
anılar bıraktınız. Her fırsatta FarmAkademi bir ailedir cümlesini kullanıyoruz çünkü bu
kulüp büyüklerimizden bize, bizden de şimdi sizlere emanet.
FarmAkademi’den bir DBB geçti..
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Dyt. Merve Güldalı/Fzt. Gamze Sarı
Çağımızın Sağlık Sorunu Obezite
Obezite, vücuda besinler ile alınan enerjinin,
harcanan enerjiden fazla olmasından kaynaklanan
ve vücut yağ kitlesinin, yağsız vücut kitlesine
oranla artması sonucu boy uzunluğuna göre vücut
ağırlığının arzu edilen düzeyin üstüne çıkması ile

Yulaflı Enerji Topları
Sınav dönemlerinizin vazgeçilmezi olacak
yulaf, kuru meyveler ve kakaonun muhteşem
birleşimi enerji topu…
✓ Yüksek lif içeriği
✓ Düşük glisemik indeks
✓ 1 porsiyonu: 2 adettir.

karakterize olan kronik bir hastalıktır.

Malzemeler
➢ 4 yemek kaşığı yulaf

Obezite birçok hastalığı beraberinde
getirmekte !
Obezite, başta kardiyovasküler ve endokrin sistem
olmak üzere vücudun tüm organ ve sistemlerini
etkileyerek çeşitli bozukluklara ve hatta ölümlere
yol açabilen önemli bir sağlık problemidir.
Obezitenin sebep olduğu sağlık sorunları çeşitli
kanser türleri, diyabet, uyku apnesi ve astım gibi
solunum yolu rahatsızlıkları, karaciğer yağlanması,
kardiyovasküler hastalıklar, kronik bel ağrısı ve
depresyon şeklinde sıralanabilir.
Obezite, Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
tarafından en riskli 10 hastalıktan biri olarak
kabul edilmektedir. Dünyada 600 milyondan fazla
obez hasta bulunmaktadır. Türkiye’de obezite oranı
%30’lar seviyesindedir. Bir başka değişle,
ülkemizde her 3 kişiden 1’i obezdir. WHO’nun
2018 Avrupa Sağlık Raporu verilerine göre Türkiye
Avrupa’nın en obez ülkesi olarak kayıtlara
geçerken, dünya genelinde 27’nci sıraya yerleştiği
görüldü. Türkiye’yi %28.9 ile Malta ikinci sıradan
takip ederken, üçüncü sırada %27.8 ile İngiltere yer
aldı.

➢ 1 yemek kaşığı hindistan cevizi tozu
➢ 8 adet kuru kayısı
➢ 1 çay bardağı kuru üzüm
➢ 1 yemek kaşığı kakao
➢ 1 yemek kaşığı damla çikolata (isteğe
bağlı)
➢ ½ çay bardağı süt (laktozsuz tercih
edilebilir)
Hazırlanışı:
Öncelikle rondoda yulafı un haline getirip
sonrasında diper malzemeleri de rondoya ekleyip
iyice karışana kadar rondodan geçiriniz. Karışımı
buzdolabında yaklaşık 2 saat beklettikten sonra
ceviz büyüklüğünde toplar haline getirip
süslemesi için hindistan cevizi tozu veya file
badem kullanabilirsiniz.
Ders çalışırken kahvenizin yanında rahatlıkla
tüketebileceğiniz lezzetli atıştırmalıkları mutlaka
denemelisiniz.
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Ders çalışırken konsantrasyonunuzu
arttıracak beslenme önerileri:

Obezite ve fiziksel aktivite:
Neden Egzersiz Yapmalıyız?

•

Uykusuzluk ve açlık konsantrasyonu yok
eder; problem az uyku ve az beslenme ise,
iyice dinlenerek enerji depolayın ve yeterli
beslenin.

•

Vücutta su kaybı baş ağrısı ve yorgunluk
gibi sonuçlara neden olabileceğinden
çalışma masanızdan suyu eksik etmeyin.

•

Yüksek karbonhidrat içeren besinleri
azaltarak biraz daha fazla protein ve sebze
tüketin.

•

Glikoz, beyninizin en çok tercih ettiği enerji
kaynağıdır. Ancak bu enerji kaynağını
zihinsel ve fiziksel olarak uyuşukluğa neden
olabilecek çikolata, bisküvi gibi işlenmiş
paketli ürünlerden almak yerine
meyvelerden almak daha doğru bir tercih
olacaktır.

Aktif olmak, kalp hastalığı, felç ve kanser gibi
hastalıkların riskini azaltmak için hastalıkların
gelişimini önlemek, entelektüel fonksiyon, hafıza ve
yaratıcılığı arttırmak, enerji harcamak ve kilo
kontrolü için ve de kendine güveni arttırmak için de
fiziksel aktivite ve egzersizi yaşam stili haline
getirmeliyiz.Bunun için spor salonu şart değildir.
Uygun bir spor ayakkabı ve biraz motivasyonla
daha aktif ve sağlıklı olabilirsiniz.

Sağlıklı Yaşam İçin Kurallar:
*5+2+1 kuralı. Bu kural 5 meyve&sebze yemek, 2
saatten az inaktif kalmayı, 1 saat fiziksel aktiviteyi
öneriyor.
*Her gün 10.000 adım atmalıyız.Her gün fazladan
2000 adım atmak 100 kalori yakar!

•

B grubu vitamin içeren besinleri tüketin.

•

Beyin sağlığı için önemli olan Omega 3 yağ
asitleri açısından zengin balık,
konstantrasyonu artırmasının yanı sıra kalp
sağlığı açısından da fayda sağlayacağından
haftada iki porsiyon balık tüketmeye çalışın.

*Yiyecekleri ödül veya ceza aracı olarak
kullanmamalıyız.

Demir hafıza ve konsantrasyonunu
güçlendireceğinden yüksek miktarda demir
içeren yağsız kırmızı eti haftada 2-3 kez
tüketilmelidir.

*Şehrin rekreasyonel olanaklarını araştırın.

•

•

*Tv veya bilgisayar başındaki zamanı azaltmalıyız.
*Her gün egzersize zaman ayırmalıyız.
*Asansör yerine merdiven kullanın.

Beyin hücrelerini geliştirerek hafızanın
güçlenmesini destekleyen kolin maddesi
içeren yumurtayı haftada 3 kez özellikle
kahvaltıda tüketmeye çalışın.
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Fatih Demirkol

Kitap Haber

İSKAMBİL KAĞITLARININ ESRARI

SİDDARTHA

Güzel bir kitap okuduysam çoğu
zaman daha önce okumalıydım
hissine kapılırım. Bu hissi en
şiddetli hissettiğim kitap kesinlikle
buydu. Önceleri elime geçen her
kitabı okurdum, şimdi ise hayata
karşı bakış açımı değiştirecek
kitaplar okumaya gayret ediyorum.
Bu kitap tam olarak öyle bir kitap.
Benim bakış açımı değiştirmedi,
bana yepyeni bir bakış açısı kattı.
Ne kadar övsem az gelir. Kendinizi
tanımanıza ve varoluşunuzu sorgulamanıza yardım
edecektir. Felsefeyle kurgulanmış olmasına rağmen
felsefenin o karmaşıklığına, sıkıcılığına sahip değil.
Yazarı Jostein Gaarder’ in bir felsefe öğretmeni olduğunu
da ekleyelim. Bu kitabı çok kişiye hediye ettim ve hepsi
için okudukları en güzel kitaplardan biri oldu. Okuyun,
okutun.

Kendi benliğini arayan Siddartha’yı
şiirsel bir dille anlatan, buda öğretisini
barındıran, Hermann Hesse’nin
okuduğum ilk kitabı. Daha sonrasında
hemen hemen her kitabını okudum .
Hayatı anlamamı değil ama nasıl
anlamaya çalışacağımı bana öğreten,
beni şu an olduğum kişi yapan,
kendimi tanımamı sağlayan, bana
aydınlanmanın kapısını açan bir
kitaptır aynı zamanda.
Bence bir kitabın değeri; kaç sayfa olduğuyla ve
bu sayfalarda, insanın ruhunu okşayan, altını çizdiğiniz
satırların fazlalığıyla değil, sizi ne kadar
düşündürdüğüyle ölçülüyor. Okuduğum günden itibaren
kitap hakkında düşünmeye devam ediyorum.
En sevdiğim kitaplardan biridir ve hayatımın her
evresinde okuyacağımı biliyorum.

CANIM ALİYE RUHUM FİLİZ

BİR İDAM MAHKUMUNUN SON
GÜNÜ

Sabahattin Ali öyle bir yazardır ki; bakkal olsaydı eğer
veresiye defterini okurdum. Tüm
eserlerini okumuş biri olarak, benim
için en ayrıcalıklısı kesinlikle
‘canım Aliye ruhum Filiz’ dir. 3 kere
okudum, bir kez daha başlamamak
için bir sebep göremiyorum. Kitap,
Sabahattin Ali’nin eşi Aliye’ye ve
kızı Filiz’e yazdığı mektuplardan
oluşuyor. Dolayısıyla bir baba, bir eş
olarak Sabahattin Ali’yi tanıma şansı
elde ediyoruz. Hikayelerden,
romanlardan ya da masallardan
değil; mektuplardan söz ediyorum.
Kurgulanmış değiller, yayınlanma
amacı taşımadan yazıldılar ve içlerinde gerçekliği ve
samimiyeti derinden barındırıyorlar. Her mektupta
Sabahattin Ali’nin eşine ve çocuğuna duyduğu sevgiyi ve
içtenliğini hissediyorsunuz. Hayatının kovuşturmalarla
geçtiği bir döneminde, bir mektubunun bir kısmında şu
sözlere yer veriyor Sabahattin Ali: …Bir daha
mahkemelik işlere burnumu sokmak niyetinde değilim...
Filiz yaşında yahut ona yakın bir çocuk görünce elimde
olmadan gözlerim yaşarıyor.

Bu kitapla ilk tanıştığımda bundan 14
yıl öncesiydi ve lisenin hazırlık
sınıfındaydım. Aman Allah’ım 14 yıl,
yıllar ne çabuk geçmiş. Haftada 24
saat İngilizce görüyorduk ve evdeki
konfor alanından çıkıp yurtta odasını
3 kişiyle daha paylaşan ben için zor ve
sıkıcı zamanlardı. Genelde dersleri
takip etmezdim ve zamanımı okumaya
ayırırdım.
Bu kitabı da okula gelen gezici bir
kitapçıdan satın almıştım. Bordo siyah yayınlarından
çıkan bir kitaptı ve kapak fotoğrafımı beni oldukça
etkilemişti. Gerçi kapak fotoğrafı etkilemeyecek olsa bile
bu kitabı almaktan başka şansım yoktu çünkü cebimde 3
liram vardı ve 3 lira olan tek kitap da buydu.
Bir idam mahkumunun idam kararı çıktıktan,
giyotinle idam edileceği ana kadar geçirdiği 6 haftasını,
idam mahkumum kaleminden anlatan ince bir kitaptır.
Günden güne ölümün yaklaşması, ne zaman öleceğini
bilmek ne zor şeydir. Okurken tüm bu çaresiz anları
hissediyorsunuz. Yaşamak öyle güzel betimlenmiştir ki
kitapta; ne zaman kendimi umutsuz hissetsem bu kitabı
okurum.

Ben de gözlerim yaşararak okumuştum kitabı.
1948 de mektupların kesildiğini görmek ne çok acı
vericiydi. Henüz 41’ inde, arkasında herkeslerden sevgili
Aliye’ sini ve biricik kızını bırakmak kolay şey mi?
Kitabı bitirdiğinizde kapağındaki aile fotoğrafına uzun
süreler bakacaksınız.Sadece bunu ya da kürk mantolu
Madonna’yı değil, tüm kitaplarını okuyun Sabahattin
Ali’nin.

Sizin de defalarca okuyacağınızdan eminim,
kitap okuma alışkanlığı olmayanlar için de bir solukta
bitmesi açısından harika bir başlangıç kitabıdır.
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Meliha Duman
YENİ UFUKLARA YELKEN AÇ!
‘KORFBOL MU O DA NEYMİŞ?’

MARMARA ÜNİVERSİTESİ’NDE
KORFBOL

Merhaba sevgili farmAkademİst okuyucuları; bu
yazıda sizi biraz farklılıklar bekliyor. Belki de daha
önce hiç duymadığınız bir spor dalı olan korfboldan
bahsedeceğim size. Başlamadan önce belirtmeliyim
ki korfbolun en büyük özelliği dünyada kadın ve
erkeğin aynı takımda yer aldığı tek spor dalı
olmasıdır. Merakınız oluştuysa şimdi biraz korfbolu
tanıyalım…

Marmara Üniversitesi, ülkemizde korfbolun
gelişmesi ve tanıtımı için girişimde bulunan ilk
üniversitedir. Çoğu üniversiteye öncü olmakla
birlikte alt yapısını geliştirmek için büyük çabalar
sarf etmektedir. İlk günden bu zamana kadar birçok
başarısı olan okulumuz korfbol takımı geçtiğimiz ay
Kocaeli’nde düzenlenen Avrupa Kulüpler Kupası
eleme turunda ilk ikiye girerek ocak ayında
Belçika’da düzenlenecek olan Europa Cup’a
katılmaya ha kazanmıştır. Başarılarının ardı
arkasının kesilmeyeceğini
düşündüğüm sevgili takımım,
kısa sürede beni de kendi içlerine
aldılar ve ailem oldular. Korfbol
ile tanışmamsa tamamen tesadüf
eseri gerçekleşti. Yoğun eczacılık
derslerinin yanında başka uğraşlar
da edinmemizin bizi başarıya
daha kolay ulaştıracağını ve
hayatta d başarının veya
mutluluğun sadece ders odaklı bir
yaşamdan gelmeyeceğini
düşündüğümden hepinize yapmaktan keyif
alacağınız şeyler bulmanın öneriyorum.
Birçoğumuz bunu bulmuş olabiliriz ama hala
bulamadığını düşünen varsa merak etmeyin, hiçbir
şey için geç değil. Tesadüfler veya sizin atacağınız
adımlar arayışınızda bir sonuca varmanızı
sağlayacaktır. Elbet bununla mutluluk da sizi yalnız
bırakmayacaktır. Umarım herkes hayatında kendine
göre bir parça mutluluk bulabilir.

Amsterdamlı bir beden eğitimi öğretmeni olan
Nico Broekhuysen 1902
yılında herkesin
yapabileceği kadar basit,
yüksek performans
gerektirmeyen bir oyun
tasarlamak istemiştir. Amacı
basketbol veya futbol gibi
yetenek isteyen, belli bir
temel gerektiren, karmaşık
kurallı olmayacak şekilde
alternatif bir oyun
geliştirmektir. Tasarladığı bu
oyun 3.5 metre
yüksekliğindeki bir direğin ucuna asılmış bir
sepetten futbol topu büyüklüğündeki bir topun
geçirilmesi esasından ibarettir. Kuralları basittir,
herkes oynayabilir. Direğe ve sepete korf, spora ise
korfbol adı verilmiştir.
Amaç rakip takımın korfuna topu atarak sayı elde
etmektir. Her iki sayıdan sonra takımlar bölge
değiştiriler ve savunma oyuncuları hücuma, hücum
oyuncuları ise defansa geçerler. Sahayı gücüm ve
savunma bölgesi olmak üzere ortadan ikiye ayıran
bir çizgi bulunmaktadır. Devre arasında ise saha
değişimi yapılır. Topla koşmaya veya top sürmeye
izin verilmez. Koşarken top yakalanırsa durup pas
verilmesi gerekmektedir. Korfbol sporunda bir
erkek bir erkeğe bir kadın bir kadına savunma
yapabilir ve bir kişiye karşı iki kişi savunma
yapamaz. Korbol bir takım oyunudur ve takım
çalışması gerektirir.

FarmAkademiyle ve Marmara Korfbolla kalın!
Bizi sosyal medyadan takip etmek isterseniz;
Instagram: marmarakorfbal
Facebook: Maramara Üniversitesi Spor Kulübü
Korfbol
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farmaTiyatro

Özge Ünver

Havalar ısındı biliyorum hepiniz Moda sahilden ayrılmıyorsunuz ama story atmayı bırakıp
farklı aktivite yapmanın tam zamanıdır diye düşünüyorum.Tiyatro oyunları fiyatları , özel
salonlarda biz öğrenciler için biraz tuzlu kaçabiliyor zaman zaman.Devlet ya da Şehir
tiyatrosu biletlerini alabilmek için de sabahın erken saatlerinde sıraya girmemiz yani
Oscarlık bir performans göstermemiz gerekiyor.Bu yüzden gittiğimiz oynunun
biyoyararlanımının, para ve kaliteli zaman ekseninde eğiminin pozitif olmasını istiyoruz.
(bkz: Eczacılık matematiği, Agah Seza Baştuğ)
İşte ben de bu zamana dek gittiğim ve şu anda gösterimde olan oyunlardan birkaçınızı sizin
için seçtim.
KRAL LEAR

İlk ısırıkla başladı herşey.
Kıyım o zaman başladı.
Zaman geçti
Ve Lear sordu
Ve gök gürledi
Sen her şeysin dediler bana.
Yalan! Her şeysem neden üşüyorum.
Dedi
Ve aklı
Kendi lanetiyle zehirlendi

Shakespeare’ın klasiklerinden biri olan bu tragedya, insan doğası üzerinde derinlemesine
gelişen çok etkileyici ilişkiler zinciri kuruyor.Haluk Bilginer’in çevirmenliği ve
aktörlüğüyle birleşip sahnelenen oyun; kral, kızları ve diğer güç unsurları arasında
geçmekte.Hare Sürel, Berfu Öngören, Arif Pişkin gibi isimlerin yer aldığı bu oyun kapalı
gişe oynanmaya başladı bile.Haluk Bilginer’i sahnede daha önce izlemediyseniz bu oyunu
ön sıralara alabilirsiniz.

8

EĞLENCELİ CİNAYETLER
KUMPANYASI
Tiyatroseverlere farklı bir deneyim yaşatan
oyunun oynanış biçiminden bahsetmek gerek
ilk başta.Oyuncu ve seyircilerin sahne ile
ayrılmadığı iç içe oynanan interaktif bir oyun
bu.Gelen misafirler masalara yerleştiriliyor
ve ikramlar eşliğinde kendinizi oynunun
içinde buluyorsunuz.Yazarlıkta Selin Atasoy,
yönetmenlikle Okan Bayülgen var.Oyunun üst
başlığını ise tahmin etmek zor değil.Anahtar
kelimeniz ise Sherlock Holmes.

ŞAHANE ZÜĞÜRTLER
Rusyadaki devrimden sonra batıya göçen
Ouratieff ailesi , yanlarında getirdiği yüklü
miktarla parayı korumak ister.Bu yüzden evlerde
hizmetçilik yaparak, yoksulluk içinde geçimlerini
sağlarlar.Hal böyle olunca çeşitli oyunlar
oynamak kaçınılmaz olur.2 saatin nasıl geçtiğini
anlayamayacağınız akıcı ve eğlenceli oyun
Jacques Deval’ın kaleminden çıktı , Haldun
Dormen yönetmenliğinde sahneye sunuluyor.

CİMRİ
Fransız yazar Moliere’in ünlü komedyası;
cimri , sert, huysuz ve bir o kadar da komik
bir aile babasından yola çıkarak hayatın
işleyişi hakkında kendinizi sorgulamanızı
sağlayan, klişe bir deyimle güldürürken
düşündüren ama daha çok güldüren bir
oyun.Yönetmenliğini Tansu Biçer’in yaptığı
oyunda Serkan Keskin, Rojhat Özsoy, Gözde
Şencan, Hakan Atalay gibi isimler yer
alıyor.Naçizane önerim biletlerinizi ön
sıralardan almanız, zira Serkan Keskin’in
mimikleri oyunun kaçırılmaması gereken
noktaları arasında.
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Müzik Haber

Emre Can Kırkan
MÜZİSYEN/GRUP: PINK FLOYD

FARMAKADEMİ PUANI: 7/10

ALBÜM ADI: PULSE

Progressive metalin vazgeçilmezi olan Dream
Theater, felsefik şarkı sözleri ve James abimizin
kulaklarımızın pasını silme konusunda oldukça
iddialı olduğu bu albüm; çoğunlukla grup üyelerinin
başından geçen olayları içeriyor diyebiliriz. Hele bir
şarkı var ki benim için yeri ayrıdır: The Shattered
Fortress. Grubun bateristi Mike Portnoy’un alkolle
mücadelesini anlatan bu şarkı adeta bir hayat dersi
niteliğinde. Şiddetle dinlemenizi öneriyoruz efenim.
“I’m responsible when anyone, anywhere, reaches
out for help, I want my hand to be there”

ALBÜMDEKİ PARÇALAR: Shine On You Crazy
Diamond, Astronomy
Domine, What Do You
Want From Me,
Learning To Fly, Keep
Talking, Coming Back
To Life, Hey You, A
Great Day Freedom,
Sorrow, High Hopes,
Another Brick In The
Wall, Speak To Me,
Breathe, On The Run, Time, The Great Gig In The
Sky, Money, Us And Them, Any Colour You Like,
Brain Damage, Eclipse, Wish You Were Here,
Comfortably Numb, Run Like Hell

MÜZİSYEN/GRUP: YAVUZ ÇETİN
ALBÜM ADI: SATILIK
ALBÜMDEKİ PARÇALAR: Cherokee , Oyuncak
Dünya , Benimle
Uçmak İster misin?,
Bul Beni , Sadece
Senin Olmak ,
Yaşamak İstemem ,
Kurtar Beni , Köle,
İstanbul’a Ait , Her şey
Biter

FARMAKADEMİ PUANI: 9/10
Albüm listesi oluşturup da Pink Floyd’dan
bahsetmemek ayıp olurdu herhalde. Bazılarımızın
hayatının en azından bir döneminde rastladığı
bazılarımızınsa hayatının bir parçası olmuş efsane
gruptur kendileri. Pulse, grubun sevdiğimiz
parçalarından oluşan bir konser albümü.Wish You
Were Here ile özlemi, Another Brick In The Wall ile
isyanı, Comfortably Numb ile hüznü en derininizde
hissedeceksiniz.(Bu arada Wish You Were Here aşk
şarkısı değildir, grubun uyuşturucu batağına düşen
eski üyesi Syd Barret’a bir veda şarkısı
niteliğindedir.)

FARMAKADEMİ PUANI: 8/10
Hani derler ya kelimeler yetmez anlatmaya diye.
Heh işte talihsiz bir şekilde henüz daha 31 yaşında
aramızdan ayrılan Türk blues’unun altın çocuğu
Yavuz Çetin için kullanabiliriz bu sözü. İki
albümünden ikincisi olan bu albümde, Cherokee ile
‘Ben yine 5 kuruşun derdine düştüm, kiminin cebi
şişkin’ diyerek kapitalist düzeni eleştirir, Köle
şarkısında ‘Bir köle oldum senin aşkına ‘ diyerek en
saf duygularını anlatır Yavuz abimiz.Benimle
Uçmak İster Misin ülke topraklarında yazılmış en
iyi soloya sahiptir. Kurtar Beni ve Yaşamak
İstemem adlı şarkıları içten bir isyandır , bir intihar
mektubu niteliğindedir. Hüznünü, aşkını , öfkesini
müziğiyle dile getirmiştir Yavuz Çetin. Dinleyiniz,
dinlettiriniz…

MÜZİSYEN/GRUP: DREAM THEATER
ALBÜM ADI: BLACK CLOUDS NAD SILVER
LININGS
ALBÜMDEKİ PARÇALAR: A Nightmare To
Remember , A Rite Of
Passage , Wither , The
Shattered Fortress , The
Best Of Times , The
Count Of Tuscany
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Müzik Haber

Emre Can Kırkan
MÜZİSYEN/GRUP: COLONEL BAGSHOT

Savaş Bitmeli, She Said – No No No, Running
Away

ALBÜM ADI: Oh! What A Lovely War

FARMAKADEMİ PUANI: 6/10

ALBÜMDEKİ PARÇALAR: Six Day War,
Lay It Down, Lord
High Human Being,
Headhunters, I’ve
Seen The Light, Dirty
Delilah Blues,
Sometimes, That’s
What I’d Like To
Know, Smile,
Thightrope Tamer, Oh! What A Lovely War

Sattas, Türkiye’nin ilk reggae müzik grubu.
Hani Bob Marley var ya, heh işte onun yaptığı
müzikten yapıyorlar. “Onlar yapıyorsa biz
neden yapmayalım, daha iyisini yaparız!” diye
kendimizi gazladıktan sonra böyle yeniliklerin
hastası olduğumuzu da ekleyelim. Lafı fazla
uzatmaya gerek yok.Ve karşınızda kendi adını
taşıyan ilk albümüyle Sattas…
MÜZİSYEN/GRUP: LUDAVICO EINAUDI

FARMAKADEMİ PUANI : 7/10

ALBÜM ADI: IN A TIME LAPSE

Müzik, tarih boyunca toplumsal olaylara tepki
çekmek için bir araç olarak kullanılmıştır.
Colonel Bagshot da kendine has tarzıyla
oldukça etkili bir şekilde kullanıyor bu aracı.
Bu albümde en dikkat çekici parçaların başında
tabii ki de Six Day War geliyor.Clublarda
remixi çalan bu parçanın bir de orijinalini
dinleyin derim. Savaşın psikolojik sancısını
hissettiren şu sözlere kulak verelim: “You hear a
whistling overhead , are you alive ora re you
dead; you feel the shaking of the ground, a
billion candles burn around, is it your
birthday?”

ALBÜMDEKİ PARÇALAR: Corale, Time
Lapse, Life, Walk,
Discovery At Night,
Run, Brothers, Orbits,
Two Trees, Newton’s
Cradle, Waterways,
Experience,
Underwood, Burning

FARMAKADEMİ PUANI: 8/10
E hazır kış geldi. Kapın sıcacık kahvenizi, geçin
pencerenin önüne ve keman yayından yapılmış
piyano tuşlarıyla cilalanmış hayali salıncağınıza
bırakın kendinizi :) Ludavico amcamızın bu
şaheseriyle ruhunuzu dinlendirecek, içsel bir
yolculuğa çıkacaksınız. Demedi demeyin.

MÜZİSYEN/GRUP: SATTAS
ALBÜM ADI: SATTAS
ALBÜMDEKİ PARÇALAR: Eskitilmiş,
Funky Reggae NightNa Na Na, Rule Dem,
Irie, Büyüklere
Masallar, Ne Oldu,
Love, Groundation,
American Rambos,
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Hazal Keser
SLOVENYA’DA ERASMUS
Slovenya’nın başkenti olarak bilinen
Lubjana’da bir erasmus macerasına atılmak
istiyorsanız, hayatınızda vermiş olacağınız
en doğru seçimle karşı karşıyasınız
demektir. Neden mi? Çünkü şehrin her
köşesi size her gün ayrı bir zevk
uyandıracak demektir.
Gündüz ve akşamları bütün
samimiyeti ile canlı müzik
yapan mükemmel insanlar,
nehir boyunca uzanan şirin mi
şirin kafeler, küçük ama bir o
kadar da anlamlı dükkanlar,
en yaşlısına kadar ingilizceyi
çok iyi kullanabilen bir halk,
kurallı ve tertemiz bir şehir.
Öğrenci için geliştirilmiş en
güzel fırsat ise Bonn sistemi.
Bu sayede en lüks
restaurantlarda bile en ucuz bir
şekilde yemek yiyebilmek mümkün. Siz
herhangi bir yere gidip
içecek, salata, ana yemek,
çorba ve tatlı
yiyiyorsunuz ve sonra 2-4
euro ödüyorsunuz. Geri
kalanını devlet sizin
yerinize ödüyor.
Böylelikle her türlü
kültüre tanıklık edebilir,
bir günde yürüyerek
bitirebileceğiniz bu
küçücük şehrin size
sunduğu fırsatların kendisinden ne kadar
büyük olacağını

tahmin edebilirsiniz. Ulaşım konusunda da
hiç sıkıntı yaşamayacaksınız.
Harika bir sistemle geliştirilmiş halk
otobüsleri her zaman yanınızda olacak.
Öğrenci için Urbana kart alacaksınız. Bu
kartlar sarı ve gri olmak üzere
iki şekilde olacak. Sarı
olanına ne kadar yüklerseniz o
kadar kullanabilir, dilerseniz
gri olana 20 euro kadar bir
yükleme yaparak aylık akbil
niteliği kazandırabilirsiniz.
(Tek gidiş 1.20 Eurodur). Yaz
dönemi gidenler için bisiklet
satın almak her yere
ulaşabilmek için en mantıklı
çözüm olacaktır. Kış
döneminde böyle bir masrafa
hiç gerek yok, çünkü devlet
her köşede geliştirilmiş bisiklet sistemiyle
günlük kiralama fırsatını çok ucuz bir
şekilde sağlamanıza
destek oluyor. Sağlık
sigortasına gelecek
olursak, aman bir şey
olmaz deyip geçmeyin.
İyi ki dememişim
diyorum. Ambulans
çağırmak bile ücretli.
Hastanelerde yabancı
uyruklu olmanız sıranızın
aksamasına ve gereksiz
bir dolu evrak doldurmanıza sebebiyet
verecektir.
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Aynı zamanda yapılan her bir işlem için çok
büyük paralar ödüyorsunuz. Hafife alınacak
bir konu kesinlikle değil.

Bezigrad’tan ayrılır. Bezigrad için mutlaka
otobüs kullanmanız gerekir ki bu da
öğrenciler için pek tercih edilen bir seçenek
değildir. Okul hayatında ise erasmuslu
olmanın verdiği avantaj bölümden bölüme
değişiklik gösterirken, sıkıntılı hocalarla
karşılaşmanızın mümkün olmayacağını
şimdiden söyleyebilirim. Gece hayatını
seviyor iseniz, haftanın belirli günleri belirli
mekanlara gidilir. Özellikle erasmuslular
için düzenlenen her çeşit partiler her hafta
mevcut olacaktır. En olmadı mutfağınızda
bile tanıklık edeceğiniz, kendiliğinden
gelişen bir dolu parti olacağından emin
olabilirsiniz. He bu arada sabahlara kadar
eğlenip dönüşü de kendinize dert etmeyin.
Taksi ile 3-4 Euro civarında bir ödeme ile
küçük ama çok çok avantajlı olan bir şehrin
tadını her fırsatta çıkarabilirsiniz. (Ucuz
taksiler Laguna&Metro adında olanlardır☺)

Kalınacak yurtlardan bahsedecek olursak,
Rojna Dolina (benim kaldığım öğrenci
yurdu) her bloğu ayrı yapılanma içeren,
kimisi eski kimisi yeni, içerisinde Bonn
sistemini kullanabileceğiniz bir yemekhane
barındıran, yakın çevresinde de farklı yemek
olanakları sunan, partilerin ses getirdiği
eğlenceli ama bir o kadar da gürültülü bir
yurt.☺ Fiyatı ise aylık 80-95 Euro civarında
sarfiyata göre değişiklik gösterebiliyor.
Odamda bazen yalnız kalmak bana iyi
gelecek diyorsanız ki bence bu çok güzel bir
fikir oda arkadaşınızı Sloven seçmenizi
tavsiye edebilirim. Her hafta sonu ailelerini
ziyarete giderler, böylelikle kendinize
ayırabilecek vaktiniz de olmuş olur. Rozna
Dolina, özellikle şehir merkezine olan
yürüme mesafesi ile herkes tarafından en
çok tercih edilen yurt olmasıyla

Şimdiden geçireceğiniz her günün en
anlamlı olması dileklerimle…
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Mert Koçak
KULAĞINIZ AŞİNADIR DEĞİL MİDİR?
türemiş olan ve sürekli siyah giyen asi karamsar
insanların müziği (!). Aslında ilk zamanlar bu
karamsarlıktan çok uzak olan rock müzik dünyaya
sürekli barışı işaret etmiş. Uzun bir evrimden
geçmiş olan rock müzik bu geçişte dünya müziğine
Chuck Berry, Jerry Lee Lewis gibi isimleri
kazandırmış ve en sonunda Elvis Presley ‘’
Rock’n’Roll “ demiş. Daha sonra rock müziğin
efendi çocukları The Beatles sahneye çıkmış ve
milyonları etkilemiş. Black Sabbath’ın gelmesiyle
rock müzik 2. büyük evrimini geçirmiş ve şarkılar
biraz daha sert, isyan dolu olmaya başlamış. Black
Sabbath sonrası rock müziğin en sevdiğim dönemi,
naçizane fikrimce en üretken dönemi olan
60-80(90) dönemi başlamış. Bu dönem
Pink Floyd, AC/DC, Metallica, Lynyrd
Skynyrd, Bon Jovi, Guns’n’Roses ve
daha ismini sayamadığım niceleri,
kendi zamanlarına, şimdiki zamana
dokunmuş ve mutlaka geleceğe de
dokunacak müzik yapmış solistleri/
grupları içeren bir dönem. Son olarak
biraz da tartışmalı bir müzik tarzı olan
ve önyargılara çok açık bir tür olan
metal müzikten bahsetmek istiyorum. Metal
müziğin farklı alt türleri mevcut. Metal türü, yapılan
müziğin karakteri, farklı enstrümanların eklenmesi
ve şarkı sözleri gibi konulara göre birçok alt gruba
ayrılır. Sanılanın aksine metal müzik, yoğun olarak
ritim içeren bir türdür. Sesteki bozulmaya
‘’distortion’’denir ve ilginçtir ki rastlantı eseri
bulunmuş. Kayıt yapmak üzere stüdyoya giden
müzisyenlerin amfiyi düşürmeleri sonucu amfi
bozuk ses çıkarmaya başlamış ama müzisyenler bu
tonu çok beğenmiş, kaydetmiş ve dünya müziğine
kazandırmış. Metal müzik konusunda İstanbul’daki
favorim: Taksim DoRock. Birçok grubun sahne
aldığı müziğe doyacağınız bir mekândır. Özellikle
cuma geceleri sahne alan ‘’SST’’ grubunu metal
müzik severlere tavsiye ederim.

Müzik üzerine konuşmak benim için her
zaman sonunun gelmesini istemediğim bir sohbet
konusu olmuştur. Peki, “müzik üzerine konuşmak”
derken neyi kastediyoruz? Müzik, konuşmakla
tartışmakla bitirilemeyecek kadar geniş bir
kavramdır. O yüzden sizlerle ancak birkaç konuya
dair mülahazalarımı paylaşıp sizlere şarkı
önerilerinde bulunacağım. Yazımı yararlı ve
eğlenceli bulacağınızı ümit ediyorum.
Müzik, kimilerine göre bir lüks kimilerine
göre ise bir ihtiyaçtır. Bence müzik, lüksler arasında
en ihtiyacımız olanıdır. Tarihin ilk çağlarından
itibaren müzik ilkel anlamda keşfedilmiş ve başta
dini törenlerde kullanılmaya başlanmış,
daha sonra gelişerek günümüze kadar
dallanıp budaklanmış bambaşka türler
ortaya çıkmış. Bu türler bazen kültürgelenek bazen tarihi olaylar bazen de
insanın kendisinden etkilenerek ortaya
çıkmış. Mesela Blues, Amerika
kıtasında doğmuş bir tür olarak bilinse
de aslında kökeni Afrika’ya dayanır ve
1600lerde Amerika’ya gelen siyahilerin
ırkçılık ve kölelikle olan mücadelesinin
parçası olmuş soylu bir türdür. Yakın geçmişte
kaybettiğimiz BB King ve ‘’slow hand’’ lakaplı Eric
Clapton blues tarzında en çok dinlediğim üstatlardır.
Gelelim bir diğer değeri bilinmeyen türe, ülkemizde
tam karşılığı olmayan, üzücü bir şekilde ‘’film
müziği’’ olarak çevrilen, dinlemekten çok zevk
aldığım ve yaratıcılığın arşa çıktığı Soundtrack
türünde ise Howard Shore (The Lord of the Rings),
Hans Zimmer (İnterstellar, The Last Samurai), Yann
Tiersen gibi güzide sanatçılar bizi karşılar.
Belki de üzerinde en çok konuşulması
gereken türlerinden birisine geldi sıra: Rock. Rock
müzik günümüzde sınırlarını maalesef yitirdi. Şu an
kategorize edilemeyen bazı şarkılar bile eğer
enstrüman olarak elektro gitar, bas gitar ve bateri
içeriyorsa türüne direkt Rock deniyor. II. Dünya
Savaşı sonrası (1950’lerde) ortaya çıkan, Blues’dan
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Biraz da tartışmalı müzisyenler olan DJler
hakkında konuşmak istiyorum. Disk Jockey’in
kısaltması olan DJ’lik ülkemizde de oldukça
popüler bir yeni dönem türüdür. Kimileri DJ’e
müzisyen demeye çekinse de hayır sayın okurlar,
her DJ bir müzisyendir. Tahmin edilenden çok daha
emek isteyen ve çok daha yaratıcılık gerektiren bir
türdür. Dünya üzerinde bu alanda müthiş
organizasyonlar yapılıyor. Bu konuda direkt akla
gelecek olan pek tabii ki ‘’Tomorrowland’’. Her
yılın temmuz ayında Belçika’da gerçekleştirilen,
her ülkeden akın akın insanın geldiği, dünyanın en
büyük elektronik müzik şöleni. Özellikle dünya
çapında ünlü DJ’lerin sahne aldığı
mükemmel bir festival.

bu durum müziğimizi de etkiliyor. Genellemek çok
da doğru olmasa da son dönemde hem dünya hem
de Türk Müziği, ticari kaygılar ve popülizm baskısı
altında müzik sentezliyor. Bunun sonucunda
maalesef saman alevi diyebileceğimiz bir anda
gündem olan sonra kaybolan içerikler üretiliyor.
Bunun en büyük kanıtlarından birisi defalarca
ısıtılıp önümüze konmasına rağmen hala eskiyi
istiyor, dinliyor oluşumuz.
Son kısmı, benim dinlemekten çok zevk aldığım
fakat ülkemizde yeterince değer görmeyen
sanatçılara ayırmak istiyorum. Benim hayatımın
sanatçısı dediğim insan Ludovico
Einaudi. Müziğiyle rastlantı üzerine
çok geç bir zamanda tanıştım.
Bestelerini o kadar sevmiştim ki
kendime: ‘’Daha bilmediğim ve
duymadığım neler var acaba?’’
diye sordum ve bu beni
sürekli araştırmaya itti.
Yakın zamanda ülkemizde
de konser veren Einaudi’ye
Türkiye’de ilgi artmış olacak
ki konserinin ertesi gününde
bir konser daha vermesi istendi.
‘’Günümüzün Mozart’ı’’ diye
anılan sanatçıya inanın bu ilgi az
bile. Dünyaca ünlü bir tenora geldi
sıra…
Çocukken geçirdiği kaza sonucu
görme yetisini kaybeden İtalyan Andrea Bocelli
dünyanın en iyi 3. tenoru olarak görülüyor. Eğer bu
tarza ilginiz varsa şiddetle öneriyorum. Bir de
tenorlar grubu var. Bu grubun bir araya gelmesi bir
hayli ilginç aslında. Televizyon girişimcisi olan
Simon Cowell’in üstün ön görüsü sonucu
birbirinden ayrı milletten olan 4 erkek ses
sanatçısının bir araya geldiği operatik pop müzik
grubudur. Bu grup kim mi? İl Divo…

2010 yılından itibaren kimi
çevrelerce ‘’Üçüncü Yeniler’’
denilen alternatif bir Türk
müziği ortaya çıktı. Bu
akımın isim babası Spotify
adındaki uygulama. Bir
müzik paylaşım platformu
olan bu uygulama bu tip
parçaları derlediği bir çalma
listesi oluşturdu ve adını Üçüncü
Yeniler koydu. Bu akımın
üyelerinin şüphesiz en önemli
özelliği absürt ve hayali olan grup
isimleri ve aynı özellikleri yansıttıkları şarkı
sözleri… Bazen düz yazı okur gibi bazen masalımsı
bazen ise sokak jargonuyla yazılan ve bestelenen
şarkılar ilk başta yadırgansa da büyük kitleler
tarafından ilgi gördü. Son dönemde bu akım, çıkış
heyecanını kaybetse de hâlihazırda kaliteli içerik
üreten gruplar var. Bu akımın üyelerine ve
parçalarına örnek verecek olursak: Adamlar (Kapısı
Kapalı, Rüyalarda Buruşmuşum), Son Feci Bisiklet
(Bikinisinde Astronomi, Bu Kız), Lin Pesto
(Yazlık), Yüzyüzeyken Konuşuruz (Ne Farkeder,
Sandal) ve -her ne kadar katılmasam da- bu akıma
dahil edilen, benim favorim Ufuk Baydemir (Ay
Tenli Kadın, Ta-Da, Sevda Gibi).

Sayılamayacak kadar tür var aslında müzikte
kimisi için vazgeçilmez olan bir tür başka birisi için
sadece gürültü. Louis Armstrong ise bu olaya farklı
bir bakış açısı getirmiş. Özellikle ‘’Ne tarz müzikler
dinlersin?’’ sorusuna verilen ‘Kulağıma hoş gelen
müzikleri dinlerim.’ cilere alternatif cevap olarak
şöyle demiş: ‘’Sadece iki müzik türü vardır: İyi
müzik, kötü müzik. Ben birincisini dinlerim!’’.

Tüketim çağı insanları olduğumuzdan mıdır,
yoksa hızlı yaşamamızın sonucu mu bilinmez lakin
kalıcılığı amaçlamayan anlık ve gündelik yaşıyoruz,
hep gündem istiyoruz. Hayatın her alanını etkileyen
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Moda - Makyaj

İrem Işıl - Sena Şeyhoğlu
1-Leopar & Yılan Deseni

3-Bel Çantaları:

Moda haftalarında birçok tasarımcının defilelerinde
yer vermesiyle başlayan ‘’hayvan deseni’’ olarak da
tabir edebilen leopar ve yılan deseni yaz aylarından
beri dolaplarda yerini almaya başladı. Çoğumuz için
hala ‘’vamp’’ görünümü çağrıştırsa da; bu
desendeki parçalarınızı kot pantolonlarla
kombinleyerek sadeleştirebilir, çantalarınızı bu
desenlerde seçerek kombinlerinize ufak bir dokunuş
yapabilir ya da beyaz bir gömleği leopar desenli bir
fularla tamamlayarak kullanabilirsiniz. Benim bu
görünümdeki favorim ise bol kazakların altında
gözüken leopar desenli etekler!

Moda dünyasında uzun süre yasaklı olsalar da,
doksanlı yıllar rüzgarıyla günümüze gelenlerden
biri de bel çantaları. Bunda otuz sene önce şıklıktan
ziyade fonksiyonellikleri için kullanılmalarına
rağmen; şimdilerde her duruma uyabilecek
seçenekleri ile hayat kurtarıyorlar; konserde,
yolculuklarda ya da festivallerde iki elinizin birden
serbest olması sizce de çok pratik değil mi?

4- Şişme Mont:
Kış soğuk yüzünü göstermişken kombinlerinize
sıcacık ve şık bir hava katmak için doğru tercih yeni
nesil şişme montlar olabilir. Bu montların klasik
şişme montlardan farkı kesiminin daha bol olması,
aynı zamanda alıştığımızın dışında daha geniş
aralıklı dikilmiş olmaları. Özellikle pastel renkli
olanlarını seçerek spor görünümlerinizde farklılık
yaratabilirsiniz.

2-Takım Elbiseler
Yıllardır yalnızca erkeklere ait parçalarmış gibi
görünseler de; takım elbiseler bu sezon kadınlar
tarafından da sokağa uyarlanmaya başladı. İş
yaşamında, özel davetlerde ya da günlük hayatta
kolayca tercih edilebilecek parçalar olan takım
elbiselerin ekoseli desenli olanları sizi rahat
hissettirirken, tek renk takımlar birçok özel günü
kurtarmanızı sağlayabilir.
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Yasin Özen
‘’hayallerinden, hülyalarından’’ bahsederek
Şampiyonlar Ligi Kupasını işaret eden İmparator
Fatih Terim’dir. Hedeflerinin, hayallerinin bu
mevcut düzende ve şartlarda imkansıza yakın
olması ama bir türlü de bu hayallerinden
vazgeçmemesidir, asıl Galatasaray taraftarının ona
hayran kaldığı nokta. Fatih Terim’in bu cesareti ve
hırsı, forvetsiz ve birçok mevkide eksik oyuncusu
olan Galatasaray’ı şu ana kadar ligde puan
durumunun en üst sırasında yer almasını
sağladı. Fakat bu şekilde mutlu sona
ulaşması çok zor görünüyor. Galatasaray
taraftarının gözü devre arası yapılacak olan
transfer hamlelerinde..

BENİM DE HAYALLERİM,
HÜLYALARIM VAR!
Geçtiğimiz sezona Dursun Özbek başkanlığında,
Igor Tudor ile başlayan bir Galatasaray ve haftalar
geçtikçe memnuniyetsizliği artan bir taraftar
topluluğu vardı. Ve takımdaki kötü gidişe son
veremeyen Dursun&Tudor ikilisi. Devre arasına
girmeden bir hafta önce, taraftarın
haftalardır takımın başında hayalini
kurduğu hiç şüphesiz ki Galatasaray
tarihinin en efsanevi isimlerinden
biri olan İmparator Fatih Terim’in
takımın başına getirildiği, gece yarısı
bir tweetle İmparator tarafından
duyuruldu. Ve o günden sonra
arkasına muhteşem bir rüzgar alarak
gümbür gümbür gelen bir
Galatasaray. Bu ivmeye mevcut
yönetimin değişmesi ve Mustafa
Cengiz’in başkan seçilmesi de
eklenince ortaya muhteşem bir
sinerji, taraftar&camia bütünleşmesi çıktı. Hal
böyle olunca başarı da devamında geldi. Ligin
sonlarındaki zorlu fikstüre rağmen daha önce büyük
takıma karşı kazanamama özelliği de kaybolunca
derbilerde alınan başarılı sonuçlarla birlikte
şampiyonluk geldi.Ancak yeni sezon öncesi
hazırlıklara başlarken çoğu kulüp gibi Galatasaray
da UEFA finansal fair play cezalarına takıldı ve
verimli bir transfer dönemi geçiremedi. Elindeki
mevcut kadroya çok fazla takviye yapamaması ve
geçen sene şampiyonlukta çok büyük pay sahibi tek
santrafor oyuncusu Bafetimbi Gomis’in (Eren’i
santrafordan saymıyorum) takımdan ayrılması ve
yerine başka santrafor alınamaması takımda işleri
iyice zora soktu.Bu sene 3 kulvarda yarışacak olan
Galatasaray’ın elindeki bu dar kadrosu ve
santraforsuzluğu çok can sıkacağa benziyor.
Şüphesiz ki tüm Galatasaray taraftarlarının
güvendiği tek isim sürekli her konuşmasında

ALİ KOÇ BAŞKAN FENERBAHÇE
ŞAMPİYON(!)
2013-2014 sezonundan beri şampiyon
olamayan Fenerbahçe’nin üzerinde kara
bulutlar bir türlü eksik olmuyor. 2014 ten
beri her sene başka birine yazılan fatura bu
sene de Fenerbahçe’ye yıllarca hizmet etmiş,
kulübü için birçok zorluklara göğüs germiş, hatta
mapuslara düşmüş, mücadele etmiş, yeri geldiğinde
ailesini arka plana itmiş, 20 yılını bu kulübe
harcamış Aziz Yıldırım’a kesildi. Tarihte hiçbir
takımda görülmemiş bir seferberlik ilan edilerek
seçime gidildi. Ve
18 bin kongre
üyesinin oy
kullandığı seçimde
20 yıllık tarih
yıkılarak, taraftarın
içinden biri gibi
hissedilen tüm
Fenerbahçe
taraftarının
gönüllerini
fetheden ve çok
büyük ümitler bağlanan Ali Koç başkan seçildi.
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Sezonun bitmesiyle beraber yoğun bir çalışmayla
büyük umutlarla sportif direktörlük görevine
Comolli getirildi. Ardından Comolli öncülüğünde
Phillip Cocu teknik direktörlük görevine getirildi,
derken bir sürü oyuncuyla yeni sözleşme imzalandı.
Bir taraftan geçen sezonun başarılı oyuncuları
takıma yüksek para kazandırarak kulüpten ayrıldı.
Taraftar takımı yeniden sahiplendi ve yönetimle
KOCAMAN bir bağ kurarak her zamankinden çok
daha fazla kombine alarak takıma hem maddi hem
de manevi anlamda destek oldu. Ve 2014 ten beri
olduğu gibi klasik futbol sahası üzerine oyuncular
dizildi, taktikler geliştirildi, genç oyunculara şans
verildi, taraftarlardan çok büyük destek alındı fakat
bir şey eksik kaldı. O da Tuncay Şanlı’nın, Stephen
Appiah’ın, Alex de Souza’nın, Dirk Kuyt’ın, Emre
Belözoğlu’nun, Diego Lugano’nun, Serhat Akın’ın
sahip olduğu RUH’tu. Fenerbahçe ruhunu
taşıyamayan, anlayamayan, yaşamayan maaşlı
işçiler sınıfına bürünen bu düzende başarı beklemek
çok da mantıklı olmazdı zaten. Ve beklenildiği gibi
başarı Fenerbahçe’ye çok uzak kaldı. Ali Koç
başkanlığında, ligin son sıralarında, küme düşmeme
mücadelesi veren bir Fenerbahçe’yi izlemek
zorunda kaldı milyonlarca taraftar.

fiziksel hem de mental açıdan yorgunluğun olması
da çok büyük pay sahibiydi.

SÖYLESENE BİZE HOCA TAKIM
NEDEN OYNAMIYOR?

Ancak önceki yıllarda izleyip gördüğümüz o iştahlı,
Beşiktaş’a farklı bir kimlik kazandıran baskılı
oyuna hasret kaldı Beşiktaş taraftarı. Şenol Güneş
gibi Türk futbolunun efsanevi başarılara imza atmış
olan teknik adamına duyulan güven tamdı. Ama
ortaya konulan futbol taraftarda güven
zedelenmesine yol açtı. Ve özellikle Uefa Avrupa
liginde alınan kötü sonuçlar taraftarın sabrını iyice
tüketti.Bu eksikliğin yaşanmasında teknik ekibin ve
bazı oyuncuların geçmiş dönemdeki başarı
doygunluğuna bağlı kalarak rehavete kapılması,
neden olarak gösterilebilir. Ama rakiplerinin de zor
durumda olması Beşiktaş’ı bu sene ligde
şampiyonluk yarışından hiç kopmayacağını
gösteriyor.

Yeni sezona başlarken de Beşiktaş için yeni bir
döneme başlama ihtiyacı duyuldu ve birçok oyuncu
takımdan ayrıldı, yerine daha az maliyetli oyuncular
getirildi. Çünkü Beşiktaş da diğer takımlar gibi
ekonomik anlamda zor anlar yaşadı. Geçtiğimiz
yıllarda başarılar getiren kadronun yaşlı olması ve
maliyetlerinin fazla olması yönetimin elini kolunu
bağladı. Kiralık olarak oynadığı dönemde büyük
başarılara imza atan Anderson Talisca’nın
bonservisinin alınamaması da Beşiktaş için büyük
kayıp oldu. Hal böyle olunca yeni oyunculara
ihtiyaç duyuldu ve transferler yapıldı.

Geçtiğimiz sezon şampiyonlar liginde tarihe
geçecek başarılar elde ederek, ligde de şampiyon
olamasa da başarısız sayılmayan bir yılı geride
bıraktı Beşiktaş. Devre arasında Cenk Tosun’un
Everton’a satılması Beşiktaş’a maddi açıdan çok
para kazandırdı fakat bir o kadar da saha içindeki
gücünü aldı, belki de şampiyonluktan etti. Tabi bu
şampiyonluğun kaçmasında Cenk’in yerini
doldurması için planlanan Wagner Love ve
Negredo’nun yetersiz kalması, rakibi Galatasaray’ın
lige tek kulvarda devam etmesi, Beşiktaş’ın
Avrupadan yorgun dönmesi, oyuncularda hem
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Nükhet Kadiroğlu

Dizi Haber

1-Brooklyn 99

3- POSE

New York’ta geçen dizi, 99. bölgedeki polislerin
günlük yaşantısında yaşadıklarını gözler önüne
seriyor. Yeri geldiğinde çok eğlenceli yeri
geldiğinde de sosyal problemlere değinen dizi
altıncı sezonunda ve seyirci kitlesi tarafından çok
benimsendi ve sevildi. Dizide birden fazla etnik
kökene yer verilmesi, ırkçılık, cinsiyet eşitliği gibi
konulara değinilmesi ve bunları izleyeni devamlı
şaşırtarak yapmasıyla son yıllarda öne çıkmayı
başardı. FOX, diziyi geçen yıl iptal etme kararı
verdikten sonra NBC diziyi bünyesine aldı ve
bunların hepsi dizinin sadık kitlesi sayesinde
gerçekleşti. Göz atılmaya değer bir yapım.

1980’lerde geçen bu değerli yapımda, New
York’taki kuir toplumun balo kültürü işleniyor.
Baloların ihtişamlı ortamını gözler önüne seren
sahneleri barındıran dizimizde, LGBTQ+ toplumun
yaşadıkları zorlukları en gerçek haliyle
gösterilirken, ayrıca siyahi, latinx toplumlara
gösterilen dışlanmalar, LGBTQ+ komünitesinin
içinde bile yaşanan ayrımcılıklar, AIDS salgınıyla
ne şekilde başa çıktıkları en saf haliyle ekrana
yansıtılmış. Pose, ayrıca kadrosunda en fazla
transseksüel oyuncunun içinde bulunduğu dizi
olarak da kendini ayırmakta. Birçok anlamda eğitici
ve düşündürücü olduğu tartışılmaz olan yapıma bir
şans verin derim.

4- One Day at a Time
2- Bojack Horseman
Animasyon türünde hazırlanan bu Netflix imzalı
çizgidizi, başrolünde 1990’larda ününü kendi
sitcomu ile yakalamış olan yarı at Hollywood
yıldızı Bojack Horseman’ı merkezinde
bulunduruyor. Eski şöhretini yakalayamayan
Bojack, otobiyografisini yazacak olan Diane ile
tanışır ve hayatı bambaşka bir yöne yol alır. Dark
humour türünü çok iyi işleyen dizi, aslında üzerinde
konuşulması gereken ancak halen toplumda tabu
halinde bulunan konuları işleyerek insanların kendi
içine bakmalarını da bir nevi sağlıyor.
Hollywood’da son yıllarda ortaya çıkan skandallara
da değinen bu diziyi kaçırmayın derim.

Küba’lı göçmen bir büyükanne Lydia,
Afganistan’da Amerikan ordusunda görev yapmış
olan hemşire kızı Penelope, akademik başarısıyla
öne çıkan torunu Elena ve haylaz ancak bir o kadar
da düşünceli diğer torunu Alex, ve son olarak
çoğunlukla onlarda zaman geçiren zengin ve yalnız
komşuları Schneider. Dizide çok fazla renkli
karakter var, aralarındaki tezatlıklarıyla izlenmesi
şölen haline gelen bir seyir ortaya koyuyorlar.
Kuşak farklarından kaynaklı oluşan sorunların
çözülmesi, gay genç bir kızın ailesiyle ilişkisi ve
nasıl “come out” yaşandığı, PTSD, depresyon,
alkolizm ve madde bağımlılığının da dikkatlice
işlendiği Netflix yapımı dizi özellikle toplum içinde
açık şekilde konuşulamayan konuları sıcak bir aile
ortamında masaya koyarak aslında üzerine
tartışılmasının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.
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Nükhet Kadiroğlu

Film Haber

1-BlacKKKlansman (Karanlıkla Karşı
Karşıya)

3- Mamma Mia: Here We Go Again
(Mamma Mia: Yeniden Başlıyoruz)

Biyografik film türü bu ödül sezonunu alıp
götürmüş vaziyette. Gerçek hikayelerden haz almak
istiyor ve kaliteli bir prodüksüyon oluşturulmuş bir
film arayışındaysanız bu film sizin için birebir
diyebilirim. Colorado Springs’in ilk siyahi polisi
olan Ron Stallworth’ün aynı adı taşıyan kitabından
uyarlama olan film, partneriyle bir olarak Klu Klax
Klan’ı çökertmek amacıyla harekete geçmesini
konu alıyor. Bu operasyon, partneri Yahudi
olmasına rağmen, olaylar gelişince beyaz ırk
savunucusu bu tarikatın liderlerinden biri olmasına
bile sebep olmuştur. Son yıllarda Amerika’da
yaşanan BLM (Black Lives Matter –Siyahi Hayatlar
Değerlidir-) hareketine de dikkat çeken film
döneme damga vurdu ve kaçırılmaması gereken bir
yapım.

Müzikal filmler son birkaç yıldır sükse yaptı ve
yapmaya da tüm hızıyla devam ediyor. 2018’in
temmuzunda vizyona giren ve içimizi ısıtan,
ABBA’nın efsaneleşmiş şarkılarının eşlik ettiği
yapım, 2008’de sinemaya inanılmaz parçalar
eşliğinde giren Mamma Mia müzikalinin hem
devamı, hem de baş karakterlerin geçmişini anlatır
nitelikte. Film Donna’nın kızı Sophie’nin
hayatından yola çıkarak anlatılıyor. Donna
Sheridan’nın yolunun nasıl yeni üniversite mezunu
ve hayali dünyayı görmek olan birinden, hayatını
yunan adalarında geçirmeye karar veren haline nasıl
geldiğini öğreniyor, hayatını tamamen değiştirecek
o üç adamla nerede, nasıl şartlarda tanıştığını zevkle
izliyor olacaksınız. Yaz özleminizi giderecek,
inanılmaz eğlenceli eğlence şöleninden pişman
olmayacaksınız.

2- Spider Man: Into the Spider Verse
(Spider Man: Spider Evrenine Geçiş)

4- On the Basis of Sex (Eşitlik Savaşçısı)
Amerika’da kadın hakları sahnesinde bir efsane
haline gelen, gay evlilikleri için verdiği
mücadeleleryle tanınan, ismi artık efsaneleşmiş, ve
görevini hala azimle devam ettiren Ruth Bader
Ginsburg’ün biyografik filmi, izleyenleri başarılı bir
kadın olmanın –özellikle eski zamanlardazorluklarını göz önüne seriyor ve her çeşit arkaplanı
olan insanlara ilham veriyor. Sınıf arkadaşlarından
daha iyi seviyede bir akademik başarıya ve zekaya
sahip olmasına rağmen, o zamanın “kadın” kalıbı
üstüne atılmaya çalışılıyor ancak Ruth böyle bir
muameleyi reddediyor. Kadınların hukuk yoluyla
haklarını tescil etmeleri üzerine yoğunlaşmış,
izlenmesi gereken bir film.

Film önerilerinde bu sezon es geçemeyeceğim bir
başka filme de yer vermek istedim. Spider Man gibi
artık izleyiciye mal olmuş, kuşaklara hitap eden
karakterlerin origin hikayeleri bayağı revaçta.
Ancak izleyici artık daha fazlasını istiyor, Into the
Spider Verse tam da bu noktada işin içine giriyor.
Peter Parker’dan öte, diğer evrenlerdeki diğer
Spider insanları tanıyoruz. Başroldeki Miles
Morales, Brooklyn’de yaşayan sıradan bir lise
öğrencisi, ama bu durum çok uzun sürmüyor. Diğer
evrenden Kingpin sayesinde onun evrenine gelen
başka Spider’lar, ona bu zorlu mücadelesinde
destek vererek içindeki kahramanı çıkarmasını
sağlıyorlar. Film müzikleriyle de beğeni toplayan bu
animasyon Oscar’a da aday gösterildi.
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Fatih Demirkol
BU BİR VEDA MEKTUBU

Ne sebepten olursa olsun, içerisinde bir yerde
İstanbul’un başkalığını hissetmişti. İstanbul
güzeldir, güzeldir de her zaman başka değil midir?
İstanbul gurbetin kendisidir. Her zaman özlemdir.
Gelen için sılaya özlem, gönderen için gidene
özlem…
Bu mektup bu yüzden bir veda mektubu. Bir veda
mektubu olmalı. Çünkü annemi özledim. On
dördüme on beş eklenmiş, yirmi dokuz olmuşum
ama hala annemin çocuğuyum. Veda edeceğim,
güzel annem beni bekler…
Yanlış anlaşılmasın; sadece annemi değil,
babamı, ağabeyimi, ablamı, ve ikizimi de çok
severim ve çok özledim. Annem hepsi için
duyduğum sevginin, sevgiye eşlik eden özlemin
temeli, bizzat sevginin kendisidir. Pazar
alışverişlerinden ufak ufak arttırılan, bazen lazım
olur oralarda diyerek cebime koyulan, bazense
sadece valizimde bulduğum elli liradır. Annem
fedakarlıktır. Kendinden çok evladını düşünmektir.
Annem vermektir. Almadan vermektir. Benliğimde
taşıdığım iyiliğin temeli, bizzat iyiliğin kendisidir.
Veda edeceğim, iyi annem beni bekler…
Nedendir bilmem, kayıt için geldiğim günü de
unutmam. Kim unutabilir ki? Tüm büyüselliğiyle,
ihtişamıyla karşımda Haydarpaşa kampüsü, bir
zamanların Haydarpaşa Lisesi, eski adıyla Mekteb-i
Tıbbiye-i Şahane. Dünya savaşlarının, kurtuluş
savaşının, cumhuriyetin ve daha bir çok şeylerin
tanığı… O güne kadar gördüğüm en güzel yapıydı.
Benim için hala da öyle. İlk andan itibaren
Haydarpaşa’nın yaşayan, ruhu olan bir yapı
olduğunu düşünmüşümdür. Ne zaman yüksekçe
kapılarından girsem, devasa pencerelerinden
baksam, orta bahçesinde otursam bu büyüselliğe
kendimi kaptırırım ve esriklikle, esrikliğime eşlik
eden büyük bir coşkuyla bu büyüselliği kucaklarım.
Bu esrikliklik zamanlarında hissettiklerimi keşke
hissedebilseniz…

Sevgili arkadaşlar,
Bu muhteşem okula adımımı ilk attığımda,
mühendislik fakültesini yeni bırakmış, henüz
yirmisinde, yazgısından habersiz, yeşermek için
baharı bekleyen ağaçlar gibi umut dolu, hayatın tüm
gizemselliğini oluşturan bilinemezliğinden ve
öngörelemezliğinden hafiften ürken, yine de
yaşamak isteğiyle dolup taşan toy bir delikanlıydım.
Nedendir bilmem, kayıt işlemlerini yapmak üzere
yola çıktığım ilk günü unutmam. Recai amcamlara
misafir olacaktım, küçük bir valizim vardı ve
İstanbul’a ilk kez gelecektim. Sonrasında sıklıkla
anımsayacağımı bilmeden güzel annemi, güzel
gözlerinde yaşlarla bırakacaktım. Aslında bu durum
benim için alışılmadık şey değil. Henüz on
dördümde, hala annemin çocuğuyken ayrılmıştım
evden. Vedalara, Allah’a ısmarladıklara, kendine
dikkat etlere, aç kalma sakınlara, her fırsatta gellere,
sarılmalara, tekrar sarılmalara alışkındım çoktandır.
Annemin göz yaşlarına da…
Ne zaman evden ayrılmak zamanı gelse de
otobüsün cam kenarına otursam –ki her zaman cam
kenarına otururum, insanları, yeşilliği, güneşin
doğuşunu izlemek beni mutlu eder- bizimkiler
görünmez olana kadar onları seyrederim. Ben
görünmez olana kadar da onlar bana el sallarlar. Bu
ailemizin yazılı olmayan kurallarındandır. İster
abim veya ablam, ister ben veya ikizim gidecek
olsun bu böyledir. Sadece bir kez böyle olmadığına
tanık oldum. İstanbul’a gelmek üzere yola çıktığım
gündü. Bugün bile, dokuz yılın sonrasında, o günü
tüm berraklığıyla hatırlıyorum. Güzel ailemin her
üyesi el sallıyorken annemin el salladığını
göremiyordum çünkü arkası dönüktü. Ağladığını
görmemi istememişti, biliyorum. Hadi ama, göz
dolmalarına alışkındım ama bu başkaydı. İstanbul
sonrasında hayatımın böyle şekilleneceğine dair bir
histen ötürü mü ya da sadece evden oldukça uzağa
gittiğim için mi hıçkırarak ağlamıştı, bilmiyorum.
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siz de hissedebilseniz… Garip değil mi?
Yaşantılarıma size anlatabilirim ama bu yaşantılara
size aktaramam. Dolayısıyla benim hissettiklerimi
siz hissedemezsiniz, sizin hissettiklerinizi ise ben
hissedemem. Gene de elimden geldiğince
anlatmaya çalışacağım: Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane
1903 yılında eğitime başladı. Modern tıp eğitiminin
başladığı yerdi aynı zamanda. Yetiştirdiği hekimleri
Anadolu’ya yolladı, o hekimlerden biri bir çocuğa
şifa oldu, o çocuk büyüdü, dedem oldu, ninem oldu.
Dünya savaşına da yolladı yetiştirdiği hekimleri. Bir
garibanın yarası sarıldı, o gariban sılaya döndü, bir
anaya mutluluk oldu. Lütfen sayısızca örnekler
verilebilecek bu etkileşim ağını hissetmeye çalışın.
Hatırlar mısınız bilmem; birinci sınıftan beşinci
sınıfa kadar hepimizin birbirimize köprülerle bağlı
olduğumuzdan ve bu
köprüleri iyilikle
kurmak gerektiğinden
bahsetmiştim bir
yazımda. Sadece biz
değil, geçmişin geçmiş
değil, ilk an olduğu
andan, geleceğin
gelecek değil, son an
olduğu ana kadar
yaşamış, yaşayan,
yaşayacak olan tüm
insanlar, kendi
aralarında sonsuz
kombinasyon yapan
sonsuz sayıda
köprülerle etkileşim
halinde değil mi?
1915’te yeni gelen genç hekim adaylarını bağrına
bastı Haydarpaşa. Yazgılarından habersiz, henüz
yirmisinde, umut dolu gençlerdi. Ben gibiydiler, biz
gibiydiler. Onları doyasıya bağrına basamadan
cepheye yolladı. 1921’de hiç mezun
veremeyeceğini, hiçbirinin dönemeyeceğini bilseydi
yollamazdı. Tüm bu hüznü bünyesinde barındırıyor
Haydarpaşa. Ev sahipliğini yaptığı herkesin
sevinçlerini, hayallerini, hayal kırıklıklarını,
umutlarını, umursamazlıklarını, ideallerini ve
umursamazlıklarını da barındırıyor. Gitmelerini de
dönememelerini de…
Hayat da böyledir; güzü, baharı, yazı, kışı,
sevinci, hüznü, hayalleri, hayal kırıklıklarını,
geçmişi ve geleceği; her zaman için her şeyi
zıtlıklarıyla beraber içinde taşır. İşte bu yüzden
Haydarpaşa’nın yaşayan, ruhu olan bir yapı
olduğunu düşünürüm. Bu açıdan bakarsak
Haydarpaşa’yı anlamak hayatı anlamaktır. Anlamak

farkında olmaktır, farkında olmak hissetmektir. Bir
zaman için bizimle aynı koridorlarda yürüyen
gençlerin adımlarını duyun, devasa pencerelerinden
dışarı bakıp hayallere dalanların hayallerine ortak
olun. Haydarpaşa’nın her bir köşesine, bahçesine,
duvarlarına, ağaçlarına, toprağına sinen sevinci ve
hüznü hissedin. Bu ihtişamın, bu büyüselliğin tanığı
olmayın, parçası olun.
Çokluk mutlu bir insan olduğumu bana yakın
olanlar fark etmişlerdir. Genelde de mutluluğumun
kaynağı gamsızlık olarak görülür. Aksine tüm
gamları duyumsar ve içimde taşırım ama onları
kederle değil tebessümle kabul ederim. Çoğu zaman
sevinci iyimserlikle, hüznü ise karamsarlıkla
karşılarız. Halbuki sevinç ve hüzün birbirlerine sıkı
sıkıya bağlıdırlar. Hüzün olmasaydı da sadece
sevinç olsaydı; sevinç
sıradanlaşır, anlamını
yitirirdi. Hüzün
duygusunu biliyoruz ki
sevinci
tanımlayabiliyoruz.
Dolayısıyla her iki
duyguyu da iyimser bir
coşkuyla kabul etmemiz
gerekir. İşte bu
mutluluğumun
kaynağını oluşturur.
Tüketim dünyasına
doğduk ve tüketmenin
mutluluk getireceği
beynimizin her bir
hücresine işledi. Bu
koskocaman bir yalan… Üretmek ve paylaşmak
mutluluk getirir. Almak değil vermek. Mutluluk
satın alınmaz, mutluluk gelmez, mutluluk hissedilir.
Veda etmek zamanı sevgili arkadaşlarım.
Birçoğunuzu tanımasam da herbirinizi seviyorum.
Sevginizi ve iyiliğinizi paylaşıyorum. Bu büyüleyici
hayatta kuracağınız tüm köprüleri iyilikle kurun.
İyilik yapmayın, iyilik olun. Her zaman, her
koşulda mutlu olmanızı dilerim.
Sana da veda etmek zamanı Haydarpaşa.
Eczacılık fakültesi olarak yakın zamanda senin
misafirin olamayacağız artık ama sen benim için
güzel fakültemin sembolüsün ve her zaman öyle
kalacaksın. Karşına ilk çıktığımda yirmi yaşımda
bir delikanlıydım. Şimdi anlıyorum ki; yazgımın en
büyük parçasısın, en güzel yirmili yaşlarımsın,
saçlarımın akında, benliğimdesin. Şimdi sana nasıl
veda edeyim? Sana veda etmiyorum; tüm iyiliğini
yanımda götürüyorum, sadece karşına geçip seni
izlemek için bile olsa her zaman sana geleceğim.
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farMekan

Şevval Kaygısız
1-MEET LAB COFFEE

4-ŞİRİN FIRIN

Böylesine güzel bir yerde böylesine bir kafe!
Dışarıdan küçük gözüken ama içi gayet ferah ve
dizaynıyla hepimizin kalbinde taht kuracağına
inandığım bir yer.İçeride kocaman bir erlene
benzeyen tezgah var.Kahveleri de çok güzel.
Kesinlikle tavsiye edilir!

Mükemmel bir konumda adı gibi şirin bir mekan!
Galata Kulesi’ne çok yakın olan bu fırında
-fırından çok daha fazlası aslında- kesinlikle
tiramisu denenmeli. Yaş pastaları da çok güzel.
Sınav zamanlarında Salt Galata’da ders çalışıp
burada da tatlı kaçamağı yapılabilir.

2-CUMBALI KAHVALTI

5-ERBAP CAFE

Kahvaltıcılar sokağına nazaran fiyatları çok daha
uygun olan bu mekanın lezzetleri de bir o kadar
yerinde. Çalışanların güler yüzlülüğü ve ilgisiyse
fiyatlardan bile güzel. Zamlar size hiç uğramasa
keşke.

Çengelköy’e gitme sebebi burası! Manzarası,
yemekleri, pastaları her şeyi şahane. Boğaz
manzarası eşliğinde lezzetli yemekler,
vazgeçemeyeceksiniz!

3-STUFF HEALTHY DRİNKS &
DESİNG BAR

6-TASARIM BOOKSHOP
Hep gezecek değiliz ya biraz da ders çalışmak için
gidelim biryerlere! Tasarım Bookshop kaliteli
müzik listeleriyle, sessizliğiyle ders çalışmak için
gayet uygun bir ortam. Özellikle de Kadıköyde
olması avantaj. Okul çıkışı gelip çalışmak için
ideal!

Gittiğinizde küçücük bir mekan karşılıyor sizi
ama içeceğinizi alıp Moda’yı turlamak en güzeli.
Healthy dediğine bakmayın oldukça sağlıksız
smoothieler de mevcut. İster menüden seçin
içeceğinizi isterseniz kendi karışımızı yaratın,
seçim sizin.
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farMekan
7-MİNOA

10-MASSA LOKANTASI

Kitap kafe sevenlerin dikkatlerini buraya alalım!
Dizaynıyla ambiyansıyla gerçekten şahane bir
mekan. Güzel yemeklerinden yedikten sonra alt
kattaki kütüphanesine uğramadan mekanı terk
etmek yasakmış, biz öyle duyduk.

Dersten çıkmış yorgun ve aç mısın, ayın sonu
gelmiş maddiyattan dertli misin? Buyur seni
böyle alalım. Ucuza güzel ev yemekleriyle karnını
doyur da neşen yerine gelsin.

8-PİRAYE KAFE
11-FİLBOOKS

Ağaçların altındaki serinliğiyle yaz aylarının
gözdesi. İlk görünüşü çay bahçesini andırsa da
zengin menüsü ve yemekleriyle öyle olmadığını
anlamak çok da uzun sürmüyor. Ah hafiften esen
rüzgar ve bira eşliğinde iki sohbet ne de güzel

Karaköy’ün inci tanesi! Mekan dizaynıyla kendine
hayran bırakıyor.Tatlılarınaysa diyecek yok!

9-KUMBARA

12-UNKAPANI PİLAVCISI

Kalabalık arkadaş gruplarınızla gidip rahatça
sohbet edip, oyun oynayabileceğiniz hesaplı bir
mekan. Konumu dezavantaj olsa da içeri girer
girmez sizi karşılayan hoş müzikleri ve ilgili
çalışanlarla gülümsetmeyi başarıyor. Sloganları
da bir o kadar güzel ‘Para değil dostluk biriktirin!’

Duvardaki onlarca ünlünün fotoğrafını görünce
herkes mi burdan yiyor diye düşünüp pilavını bir
kez tadınca müptelası olacağınıza emin olduğum
güzide pilavımız. Pilav ketçaplı mı ketçapsız mı
senin tercihin ama en güzeli Unkapanı’nda yenir o
kesin.
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farmaFest

Kemal Kale

OCAK 2019

15

4. All Star Sports | spor | Ataşehir, İstanbul

ŞUBAT 2019

15-25

19. !F İstanbul Uluslararası Bağımsız
Film Festivali | kültür sanat | İstanbul

22-25

17. Uluslararası İstanbul Mutfak
Günleri | mutfak | Beylikdüzü, İstanbul

22-25

MotoBike Expo 2019 | motor sporları |

MART 2019

28

8. İstanbul Dance Festival | müzik |

NİSAN 2019

6-17

38. İstanbul Film Festivali | kültür

MAYIS 2019

FESTİVAL TAKVİMİ

2-13

2. Zorlu PSM Caz Festivali | müzik |

Bakırköy, İstanbul

Ataşehir, İstanbul

sanat | İstanbul

Beşiktaş, İstanbul
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MAYIS 2019

farmaFest
3. Uluslararası Çikolata Festivali |

4-6

mutfak | Fatih, İstanbul

2. Sahne Sanatları Geleneksel
Tiyatro Festivali | kültür sanat | Fatih,

7

EYLÜL 2019

AĞUSTOS 2019

HAZİRAN 2019

İstanbul

12

HoliFest | müzik | Çatalca, İstanbul

13

KALtheFEST | müzik | Kadıköy, İstanbul

15-25

GezginFest | müzik | İstanbul

4

Retro Day | müzik | Beşiktaş, İstanbul

13-16

MilyonFest | müzik | İstanbul

13-16

Istanbul Coffee Festival | mutfak | Şişli,

13-16

TeknoFest | bilim | Arnavutköy, İstanbul

İstanbul
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Deniz Bilir

farmAstroloji
ASLAN ECZACI
(23 TEMMUZ-22
AĞUSTOS):

KOÇ ECZACI
(21 MART-19NİSAN):
Tamam çok hırslısın, aklına koyduğunu
mutlaka yaparsın ama bu egon ne olacak
senin? Çok idealistsin, istediklerin hemen
olsun istiyorsun. Sabırsızsın. Biraz daha
sabır canım…

Bu bütün ipleri elinde tutma arzusu da ne
canım? Hep otoriter tavırlar. Kendini
beğenmişliğin de yanında cabası. Hep büyük
bir ecza firmasına girmek geçiyor aklından
değil mi?Yükseldikçe yükselmek… Olur tabi
de biraz işi akışına bırak!

BOĞA ECZACI
(20 NİSAN-20 MAYIS):

BAŞAK ECZACI
(23 AĞUSTOS-22 EYLÜL):

Arkadaşlarına olan düşkünlüğün
sadakatin dillere destan.Çok sıcak
kanlısın, hemen uyum sağlıyorsun. Ama
bu alışverişe olan aşkın ne zaman sona
erecek? Çok para harcıyorsun çok. Her
işini sağlama almayı seviyorsun. Labda
defalarca aynı deneyi yapışından belli….

Sorunlar karşısında hep mantığını
kullanırsın, zekisin de.Arkadaşlıklarında aile
bağlarında hep sadıksın.Ufak bir titizlik
sorunun var, kendin yapmadıkça
beğenmezsin. Bir de insanların fikirleri fazla
mı önemsiyorsun sanki bu aralar? Boşver,
kim ne düşünürse düşünsün!

İKİZLER ECZACI
(21MAYIS-21HAZİRAN):

TERAZİ ECZACI
(23 EYLÜL-22 EKİM):

Ah ikizler ah, zor bir burçsun bilesin. Bir
yanın bir yanını tutmuyor.Şu değişken ruh
halinden yaka silkenlerin sayısı oldukça
fazla. İlgiden de çok hoşlanıyorsun, itiraf et
kendine.Kısıtlamaları da sevmiyorsun,
emir almak sana göre değil. Kendi işinin
insanısın. Eczane açmak tam sana göre!

Rahatsın, keyfine düşkünsün falan ama para
da böylesine hızlı harcanamaz canım.
Kendine bir çekidüzen ver biraz! Senin
karşındaki insanda aradığın ilk şey incelik ve
iyi niyet .Ama dikkat et herkes kendini sana
başka gösterme çabasında şu aralar.Yine de
karşına çıkacak istediğin gibi birileri.
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farmAstroloji
YENGEÇ ECZACI
(22 HAZİRAN-22TEMMUZ):

AKREP ECZACI
(23 EKİM-21 KASIM):

Kendini tutumlu sanarken biraz da
cimriliğe mi kaçıyorsun ne? Ne için bu
biriktirdiğin paralar? Eczaneye sermaye
herhalde. İnsanlarla olan ilişkilerin de çok
nazik. Bunların da farkındasın. “Neden
eczane açmayayım ki?” dediğini duyar
gibiyim. Bu aralar kıskançlığın üstünde,
darlama insanları bu kadar bizden
söylemesi…

Herşeyden fazlasıyla kuşku
duyuyorsun.Bırak bu paranoyak tavırları,
dünya senin etrafında dönmüyor. İyi bir
sırdaşsın ama ah şu dik kafalılığın yok mu!
Yaka silktirir cinsten yahu!

YAY ECZACI
(22KASIM-21 ARALIK):

KOVA ECZACI
(20 OCAK-18 ŞUBAT):

Özgürlükçü ruhunla diğer burçlar
arasından hemen sıyrılıyorsun. Bu aralar
leyleği sanki havada görmüşsün. Yaz kış
gezeceksin. FarmAkademi’nin gezilerini
al bakalım liste başına.Tam senlik.
Keşfetmeyi, eğlenmeyi sevdiğini biliyoruz
ama okul ve kariyeri de biraz ön plana
çekme vakti.Gezerken unutma bakalım…

Hayal gücün almış başını gidiyor
yine kovacığım.Evet bu mükemmel birşey
ama sanki biraz hayal dünyasında yaşamaya
başlamışsın. Dik kafalı ve bilmiş tavırları
bırakıp bir dön dünyaya artık!

OĞLAK ECZACI
(22 ARALIK-19 OCAK):

BALIK ECZACI
(19 ŞUBAT-20 MART):

Bu nasıl bir çalışma azmidir?!
Üstüne düşen, düşmeyen bütün işleri
yapıyorsun canım bu böyle olmaz, biraz
dinlenme vakti.(Olmaz dediğini duyar
gibiyim) Hocaların gözdesi olup, AA lamı
toplamak kolay değil.Arkadaşlarının sana
olan güveni sonsuz ama sanki onlara az mı
vakit ayırıyorsun?Haydi, çık, gez, dolaş!

Aman aman kim gelmiş!
Yazmaya korkuyoruz yahu al hemen eline
bir kutu mendil. Ne var herşeye bu kadar
ağlayıp üzülecek canım. Bir kendine gel
artık. Çok akıllı ve kurnaz olduğunu
biliyoruz. Göster gücünü, hayatı yaşa!
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Sosyal Medyada Biz
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ETKİNLİKLERLE FARMAKADEMİ

FarmAkademik Günler:

14 Mayıs Eczacılık Balosu:

Her yıl bir yenisiyle ses getiren,dolu dolu geçen
etkinliğimizde, eczacılığın farklı alanlarından
gelen alanında uzman isimlerle bilgi dolu,
meraklarımızı giderecek oturumlar
gerçekleştiriyoruz. Kaçırmadığınızı biliyoruz
ama yine de söyleyelim kaçıranlar için seneye
mutlaka bekliyoruz!

Heyecanla beklenen etkinliğimiz:Eczacılık
Balomuz! 14 Mayıs bizim günümüz ve bu günü
eczacılık öğrencileri olarak birlikte yatta
eğlenerek geçiriyoruz. Çok sevilen etkinliğimiz
için beklemede kalın!

Fabrika Gezisi:

Gelenekselleşmiş ‘FarmaGezi’:

Bu sene Berko İlaç Fabrikasına
gerçekleştirdiğimiz gezimizde, eczacıların ilaç
üretimindeki rolünü ve fabrikada ilaç üretimi
sırasında formülasyonların hangi aşamalardan
geçtiğini görmüş olduk. Merak ettiğimiz her
soruya cevap bulmuş olduk. Seneye sınırlı
kontenjanla gerçekleştirdiğimiz gezimizde sizleri
de yanımızda görmek isteriz.

Geçen sene Kastamonu Küre Dağları’na
gerçekleştirmiş olduğumuz gezimizde bungalov
evlerde konakladık. Doğayla iç içe bir ortamda
yürüyüşler, kamp havasında yakılan ateşler
şimdiden özlendi bile. Gidenlerin dilinden
düşürmediği etkinliğimiz için bu seneki geziyi
kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz!
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