
 

farmAkademİst 
içten, dobra, keyifli habercilik.
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Selin Yılmaz ile 
Farmekan 
Kadıköyde yaşama 
dair bilgiler.  

Kozmetik ve 
Moda 
farmAkademist 
ekibinden ufak 
tüyolar.  

Kitap Haber 
Film Haber 
Dizi Haber 
Müze Haber       
Spor Haber 
FARMASTROLOJİ 
ekibimizden burç 
yorumlarınız. 

Cihan Kılınç’tan 
Bir Başarısızlık 
Hikayesi 
Etkileyici bir 
üniversiteye 
hazırlık hikayesi. 

Ecz. Elif Hande 
Turhan ile 
Hayallerimiz 
Üzerine 

Aslıhan Çetin 
ile Yerim Seni 
İstanbul! 
Yeme-içme-kiminle 
nereye gidilir? 
Minik öneriler…     

Elif Güneş ile 
İki Gömlek ve 
Bir Üniversite 

Yoğun çalışmalar ve çok kıymetli emekler sonucu her sene yüz yirmiden fazla yeni 
öğrenci, her biri farklı hayallere ve beklentilere sahip olarak okulumuza 
başlamaktadır. Üniversite hayatının çok yönlülüğünü ve öğrencinin kendini 
akademik veya sosyal yönden geliştirme imkanlarını sağlama göreviyse tabi ki 
öğrenci kulüplerine düşmektedir. FarmAkademi Kulübü olarak akademik eğitim 
açısından; konferanslar, seminerler, eğitim gezileri, kariyer günleri gibi etkinliklerin 
düzenlenmesinin yanı sıra sosyal olarak da; bireysel gelişimi ve iletişim becerilerini 
artırmayı, sosyal sorumluluk projeleriyle toplumun eksik yönlerine dikkat çekmeyi 
ve bu eksiklerin giderilmesi için çalışmayı, eğlenmeyi, eğlendirmeyi ve hepsinden 
önemlisi öğrencilerin beklentilerini karşılamayı amaçlıyoruz. FarmAkademiyi diğer 
öğrenci kulüplerinden ayıransa, kulüp yönetim kurulu üyesi olan ya da olmayan 
herkesin görüşlerine olan ilgisi ve kendi aralarında olan aile denilebilecek bağdır. 
FarmAkademi üyeleri olarak önceliğimiz her zaman birliktelik içinde olmak ve 
aramızdaki herkese saygı ve sevgiyle yaklaşmaktır. FarmAkademi de her şey 
beraber yapılır ve her yapılan çalışmada herkesin (üye olunması şart değil) 
emeklerine ve yardımlarına gereken değerin verilmesine özen gösterilir. 
FarmAkademi üyelerini kısaca tanımlamak gerekirse eğer bizler sadece bir 
öğrenci kulübü üyesi veya kulüp aktivitelerinde bir araya gelen bir topluluk değil 
her koşulda birbirine yardımcı olmaya çalışan ve kendilerinden sonra gelenlere yol 
göstermek ve onların hayatlarını kolaylaştırmak için çabalayan bir aileyiz 
denilebilir. Ailemizden biri olmak içinse kesinlikle üye olmanıza gerek yoktur. 
FarmAkademi olarak aramıza katılmak isteyen herkese daima masamızda bir 
yerimiz ve önlerine koyabilecek bir tas çorbamız vardır.   Mehmet Zeki Zeray. 



manifestival kulüp 
Çok değerli okuyucularımız,

FarmAkademİst ailesi olarak, içten ve 
keyifle hazırladığımız gazetemizi sizlerle 
buluşturduğumuz için çok heyecanlı ve 
mutluyuz. 

Umarım siz de sayfaları bir sonraki sayfada 
ne olduğunun merakıyla okuyup hızlıca 
yapılan bir göz gezdirmeden sonra ikinci 
kez okumaya layık görürsünüz. 

FarmAkademi Kulübümüzün vizyonu 
doğrultusunda, elimizden geldiğince 
üniversite hayatınızı kolaylaştırma ve 
renklendirme üzerine çalışmalar yapıyoruz. 
FarmAkademİst de bu çalışmanın bir 
parçası. 

Defne, Elif-Barış, Selinli; Sena, Cihan, 
Burak, Berkli; Zeki, İpek, Aslılı; EHT, Yasin, 
İremli ekibimize ve gazetemize verdiği 
destekten ötürü Leman Kültür Kadıköy’e 
teşekkürlerimizi borç biliriz. 

Bir sonraki sayımızda; kalıplara sığamayan, 
açık görüşlü ve neşeli ailemize katılmak 
isterseniz yazılarınızı bekliyoruz! 
 
farmakademikulubu@gmail.com

“gerçek parçalanamaz 
ve bu yüzden kendini 
tanıma olanağından 
yoksundur; her kim 
onu tanımak istese bir 
yalan olmak 
zorundadır.” F.Kafka 

…insan yaşamının yalnızca bir düş 
olduğunu başkaları da daha önce 

düşünmüştür; bu duygu benim de peşimi 
bırakmıyor. İnsana ait etkin ve araştırıcı 
güçleri tutsak eden sınırlamalara bakıp, 

bütün etkinliklerimizin, zavallı varoluşumuzu 
uzatmaktan başka hiçbir amaç taşımayan 

gereksinimleri karşılamaya yönelik 
olduklarını görüp, sonra da 

araştırmalarımızın bazı noktalarıyla ilgili 
olarak kendimizi teskin etmemizin tutsağı 
olduğumuz duvarları renkli biçemlerine ve 

aydınlık görüntülere boyayan düşsel bir 
boyun eğmeden başka bir şey olmadığını 
fark edince- işte o zaman suskunlaşıyorum 
Wilhelm. Kendi içime dalıyor ve içimde bir 

dünya buluyorum!… 

Genç Werther’in Acıları- J.W. von Goethe 

İçimde  

yalnızca doğmuş olmanın değeriyle 

geriye kalan  
her 
şeyin 

gereksizliğinin 

capcanlı duygusu. 

Jules Renard. 

DEFNE BUSE BURGUT

mailto:farmakademikulubu@gmail.com


YAŞAYAN HERKESİN ORTAK 
PAYDASI: HAYALLERİMİZ 

Gastronomiye biraz olsun merakı olanların 
muhakkak bileceği, yeni bir trend olan, moleküler 
gastronominin mutfağa kazandırdığı inci: Havyar. 
Neden mi böyle bir giriş? Eczacılık mesleğine gönül 
vermiş meslektaşlarım için hazırlanan bir gazetede 
‘Havyar’ neden mi var? Çünkü kendimi tanıtmak 
istiyorum, çünkü meslektaşınızın gönül verdiği ikinci 
bir meslek daha var, o ise aşçılık. Ben havyar yapım 
tekniklerini araştırırken aklına farmasötik teknoloji 
laboratuvarında manyetik balık ile boncuk yapımı 
gelen, şekerparenin ağızda dağılması için kullanılan 
şekerpare hamuru hazırlama tekniğini düşününce 
aklına tablet basımında kullanılan yaş granülasyon 
metodu gelen, şefi sos hazırlama tekniklerini 
anlatırken limon suyu ile yağ fazlarının ayrılmaması 
için emülgatör kullanmamız gerekir dediğinde, 
aklına S/Y, Y/S, ve hatta S/Y/S, Y/S/Y çoklu 
emülsiyonlarını hazırladığı günler gelen aşçı adayı, 
taze eczacı meslektaşınız. Örnekleri sevdiniz mi 

bilmiyorum ancak 
sevenler için 
gönlümden çoğaltmak 
geçiyor. Şu hepimizin 
avantajlarını ve 
dezavantajlarını 
ezbere bildiğimiz 
püskürterek 
kurutma .yöntemi ile 
hazırlanan ayran 
tozları, pancar tozları, 

domates tozları… Ya da peynirlerin daha uzun süre 
dayanması için, içine eklenen koruyucuların 
kontrollü salım sistemlerine hapsedilmesi ve 
salımının denetlenmesi… Hatta aşçılık birinci sınıf 
derslerimden gıda bilimi final sınavı sorusu ile 
farmasötik teknoloji yüksek lisans derslerimden katı 
dozaj şekilleri vize sorumun aynı olması. Eğlenceli 
değil mi? Ne cevap verdiniz bu soruma bilmiyorum 
fakat benim için gerçekten eğlenceli. Şimdi bunları 
neden mi anlattım, bize ne ki mi diyorsunuz. Varsa 
şayet ‘’Bize ne tüm bunlardan?’’ diyen birisi, onunla 
yazımın devamında ortak paydamızda buluşacağız. 
Nasıl mı? Şöyle ki hepimizin bir hayali var, değil mi? 
Çünkü tüm bu anlattıklarım bir hayaldi. Fen lisesi 
mezunu, üniversitesi sınavı sonucunda gastronomi 
yazmayı düşününce garipsenen bir birey. 
Farmasötik kimya sınavlarına çalışırken, bir yandan 
televizyonda Mutfaktaki Profesyonel programını 
izleyen bir birey. Eczanede stajını yaparken, 
aklından sadece eczaneler için gıda örnekleri gelen 
bir birey. Kısacası hayali olan bir birey. İşte tam da 
burası, bizim ortak paydamız: Hayallerimiz. Çünkü 

hepimiz hayalleri olan bireyleriz, değil mi? Hatta ne 
hikmetse, ikinci bir ortak paydamız daha mevcut. O 
da hayallerimizi anlattığımızda karşımızdaki 
kişilerden aldığımız tepkiler. ‘’Olur mu canım öyle 
şey, olmaz o, yapamazsın, çok saçma’’, bu seferki 
örnekleri çoğaltmayı size bırakıyorum☺                  
Şu genç yaşımda öğrendiğim şeylerden birisi şu; 
Herkes kendi hayallerinin peşinden, tırnaklarıyla 
kazıya kazıya giderken yaşayabileceği mutluluğu 
tatmalı. Biraz 
önceki 
tepkileri size 
verenler için 
boş işlerle 
uğraşıyor 
olacaksınız, 
onlar sizi 
kamçılasın. 
Yapamazsın 
dediğinde, 
sizi 
yıldıramasın. 
Yine genç 
yaşımda 
öğrendiğim 
şeylerden biri 
de 
hayallerimin 
sadece bana 
ait olduğu. 
Sizin hayalleriniz de sadece size ait, ona sahip 
çıkın. Ne dedi bize Küçük Prens, hatırlıyor 
musunuz? 
‘’Kimseye ait olmayan bir elmas bulduğunda, o 
senindir. Kimseye ait olmayan bir ada bulursan, 
senin olur. Yıldızlar da benim, çünkü benden önce 
onlara sahip olmayı hiç kimse düşünmedi.’’ 
İnancınızı yitirmenize neden olabilecek birçok an 
karşınıza çıkacaktır, hepimizin karşısına çıktı, 
çıkıyor, çıkmaya da devam edecek. O an sadece 
derin bir nefes alın ve en baştan neden başladığınızı 
anımsayın. İşte o anlarda mutlu olmak ya da 
olmamak bizim elimizde aslında. İnanıyorum ki en 
kötü anın, en kötü tökezlemenin bile bize 
kazandıracağı tecrübeler mevcut. Ne yazık ki 
bunları atlatmak küçükkenki kadar kolay olmayacak. 
Dizimizin üzerine düştüğümüzde öpücükleri kapıp, 
acısını sona erdirmek gibi kolay olmayacak mesela. 
Bu süreç duygusuzluk süreci olmasın, içimizde var 
olan gücü keşfetme hikayemiz olsun. Biz içimizdeki 
gücü keşfettikten sonra, rüzgar istediği kadar 
aleyhimize essin… 

ECZ. ELİF HANDE TURHAN 

havuç incileri 

balzamik 
sirke 
incileri



NERDEYİZ BİZ? 

Buradayız işte. Bir şekilde devam ettiğimiz 
hayatlarımızla beraber yaşama tutunma mücadelesi 
veriyoruz herkes gibi. Yaşadığımız kentlerin sunduğu ve 
aldığı her şeyle beraber hayatlarımızı kurma yolunda 
başladığımız bu yolun sonuna doğru koşarken hepimiz 
farklı yerlerindeyiz parkurun. Belki de anlam 
veremediğimiz veya bize ait olmayan nedenlerdir bizleri 
bir araya getiren ya da bazı durumlarda getiremeyen. 

Önceki (X kuşağı) ve sonraki (Z kuşağı) 
kuşaklardan farklı olarak dünyaya gelmiş bir güruh (Y 
kuşağı) olarak hayatlarımızı hızlı, farklı ve çok fonksiyonlu 
yaşamak istediğimiz için bizden önce gelenlerden; hayat 
enerjimizi sokaklarda, insanlarla beraber harcamak 
istediğimiz ve hayatı deneyimleyerek öğrenmek 
istediğimizden de bizden sonra gelenlerden ayrılıyoruz. 

GENÇ KUŞAKLAR: X, Y, Z 

Bilenler bu kısmı atlasınlar, bu paragrafta 
bilmeyenler için kısaca X, Y ve Z kuşaklarından 
bahsedeceğim biraz. X kuşağı; 1965 ile 1979 yılları 
arasında doğan nesle deniliyor ki bu nesil Vietnam 
Savaşı’ndan Berlin duvarının yıkılmasına, Soğuk 
Savaş’tan I. Körfez Savaş’ına ve belki de hepsinden 
önemlisi globalleşmenin başlangıcına ve modern 
teknolojinin gelişim basamaklarına tek tek tanık olmuş bir 
nesildir. Dolasıyla X kuşağı üyesi olan herkes aslında 
hayatın zor ve emek verilmesi gereken yönlerini 
kavramış, bir şeyleri başarmak için zaman harcayan ve 
büyük ihtimalle hiçbir zaman anlam veremeyeceğimiz 
kadar sabırlı olan bireylerdir. Z kuşağı; 2000 yılı ve 
sonrasında doğan bizim de tablet çocukları olarak 
adlandırdığımız hayatlarının çoğunu teknolojiyle geçirip 
teknoloji aracılığıyla sosyalleşmeyi tercih eden ve aslında 
her şeyi teknoloji kullanarak öğrenebileceğini düşünen, 
kendi kanaatime göre sadece sanal bir gerçeklikte 
yaşamını sürdüren (bkz. 1999 yapımı MATRIX, sanki 
geleceği görmüşler gibi geliyor bana bazen) ve gerçek 
olan hiçbir şeyin tadına varamayacağını düşündüğüm 
genç kardeşlerimiz. Ve tabii ki biz, yani Y kuşağı. 1980 
ve 1999 yılları arasında doğmuş aslında ne gerçek 
zorluğu yaşamış ve emek vermenin değerini anlamış ne 
de gerçeklikten uzaklaşabilmiş, yani kısılıp kalmış, 
hayatlarının içinden çıkış yolu bulamamış bir nesil olarak 
karşımıza çıkıyor Y kuşağı. Hayatlarını güzelleştirme 
yollarını ararken bir yandan da basamakları hızlıca 
atlayıp en kolay yoldan kazanmaya çalışarak belki de 
hayatlarının çoğunu boşa geçirmiş ve bu boşluğun içinde 
kendilerine ait bir yer bulamadıkları için de kaybolmuş 
insanlar, yani biz. 

BİZİM SAVAŞIMIZ 

Bizler, önümüze sunulan rol modellerin geçtiği 
yolların farkında olmadan onlar gibi olmaya özendirilmiş, 
hayatta bir yere gelmesi zorunlu kılınmış aynı zamanda 
da çevresine bağlı kalması istenmiş ama aslında bunların 
hiçbirinin nedenini anlamamış bir nesiliz. Fakat hiçbir şey 
düşündüğümüz gibi olmadı, olmuyor ve büyük ihtimalle 
de olmayacak. Beklentilerin yüksek olduğu 
hayatlarımızda, insanları tatmin edememenin verdiği 
yükle beraber büyüdüğümüzden, hep daha iyisine 
ulaşmamız istendiğinden ve her zaman bizden daha da 
iyisi olduğundan, bitmeyen bir koşuşturma içerisine girdik. 
Bu koşuşturma içerisinde daha çok küçük yaşlarda 
yorulduk, yaşlandık. Zorlukları görmediğimiz için 
mücadele etmeyi öğrenemedik. Hiçbir zaman neyle 
savaştığımızı anlamadık. Önümüzde Don Kişot’un yel 
değirmenleri vardı ama biz hiç göremedik. O yüzden 
kılıçlarımızı hep boşluğa salladık. Anlam veremediğimiz 
bu savaşın içerisindeyken hiçbir zaman olamayacağımız 
ya da olmak istemediğimiz yerlerde olmaya 
zorlandığımızı fark ettik. İşte bu yüzden şu an çok 
öfkeliyiz.

“Fear leads to anger… Anger leads to hate… 
Hate leads to suffering.” Master Yoda, STAR WARS: 
Episode I - The Phantom Menace

Beklentileri karşılayamama korkumuz işte böyle 
öfkeye dönüştü. İçimizdeki öfke bazen kurtarıcımız oldu 
bazen de bizi uçuruma sürükledi. Başarılarımızı öfkemize 
borçlu bildik, başarısızlıklarımızla daha da öfkelendik. 
Öfkemiz sonunda nefrete dönüştü. Hayatımızdan nefret 
ettik. Hayatımızdaki insanlardan nefret ettik. En kötüsü 
kendimizden ve olduğumuz, dönüştüğümüz insandan 
nefret ettik. Nefretimiz bize pahalıya mal oldu. Kimsenin 
anlamadığı, kimseye anlatamadığımız acılarımızın içinde 
kaybolduk. Herkesin acısı farklıydı, kimse başkasının 
acısını umursamadı ve herkes kendisine göre en büyük 
acılara mahkumdu. 

Böyle başladı işte Y kuşağının en büyük 
mücadelesi; yorgunluğunun asıl sebebi, esiri olduğu 
ruhani savaşı. İstediğimiz yerlere varmak için kestirme 
yollara girmeye başladık. Kestirmeler bizleri çıkmaz 
sokaklara sürükledi, geri dönmek zorunda kaldık. Her 
dönüşümüzde biraz daha yorulduk ama hiç uslanmadık. 
Hayallerimize ulaşmanın otoyolunda sabit hızla ve 
istikrarlı bir şekilde ilerlemek yerine karışımıza çıkan her 
çıkışı deneyip yanlış yollara saptık. 

Bir gün yolunuz İstanbul otoyoluna düşerse ve iyi 
bir çocuk olabilirseniz belki o yol kenarında, ilerlemekten 
vazgeçip gelen geçeni seyreden beni bile görebilirsiniz. 
Gelecek sayıda görüşmek üzere…

MEHMET ZEKİ ZERAY 



İKİ YAKALI GÖMLEK VE BİR 
ÜNİVERSİTE 

''Dünyayı güzellik kurtaracak. Bir insanı sevmekle 
başlayacak her şey.''
Bir kıyıdan bakarken dünyaya...
Bir mavilik, bir açıklık, özgürlük hasreti yüreğine 
vururken...
İnsanları ararken ''Nerede?'' diye...
 
Ne güzel söylemiş Livaneli... Çok fazla sebep 
olmasına gerek yok hem. Her şey; bir insanı, insan 
olduğu için sevmekle başlayacak sadece. Ne yaşadığı 
yer ne de sahip olduğu sıfatı neden olacak bu 
sevgiye. Yüzüne baktığında ''benden biri'' diyebildiğin 
her insanı tek tek seveceksin bu kıyıda, bu şehirde. 
Hava, martılar ve ışıklı şehir sarhoş ederken Livaneli 
gibi seni de.

Daha önceki küçük ziyaretleri saymazsak 4 yıl önce 
kapıldım diyebilirim İstanbul'a. Adım attığım an, belki de 
hayatımdaki sayılı dönüm noktalarından birinde 
doğruluğundan şüphe etmeden kendi tercihimi yaşıyor 
olduğum için gurur duydum kendimle. Böyle başladı 
bitmeyen "iyi ki"ler...

Küçük bir şehirden gelmedim, tabiri caizse ot gibi bir lise 
dönemi de geçirmedim. Hep çok arkadaşım, sağlam 
arkadaşlıklarım oldu. Denize de hiç hasret kalmadım 
hayatım boyunca. Ama burada her şey bir tık daha fazla 
ve birkaç tık daha güzeldi.

Marmara Üniversitesi'ni Haydarpaşa Kampüsü'nün 
Eczacılık Fakültesi'ndeki Amfi 1 ile sevdim, manzarasını 
bilen bilir.
Gözümü o dev pencerelerden ayırıp derse 
odaklanabildiğim zamanlarda, çok şükür gelecekteki 
mesleğim de beni kendine çekti. Yıllar geçti ve şimdi 
manzarasız amfilerle dolu koridor boyunca mezuniyete 
doğru yürüyoruz.

Tıpkı yeni mezunlardan tavsiye olarak duymaya 
alıştığımız gibi, dolu dolu bir öğrencilik hayatı geçirdim, 
geçiriyorum.

İstanbul gümüşse Kadıköy altındır düşüncesiyle, burada 
ne kadar erken başlarsan güne o kadar kardasın. 
Sabahın ilk ışıklarıyla değil belki ama ilk vapurla ve elinde 
sevdiğin tür bir kahve olsun mutlaka. Bir iskele ne kadar 
uzağında olabilir ki sonuçta...

Öyle lüks kahvaltılara, en şık restoranlardaki akşam 
yemeklerine falan gerek yok mutlu olmak için. Günün en 
taze sabah simitleriyle "karper" peynirin uyumunun veya 
zamanla müdavimi olacağın bir büfede ayaküstü ekmek 
arası yemenin tadına varınca biliyorum ki bana hak 
vereceksin. Ha bir de önünden geçerken almadığına tam 
pişman olacakken tekrar karşına çıkabilen "sıkma meyve 
suyu" satış büfeleri var ki şiddetle tavsiye ederim. 

Başka hiçbir şehirde öğrenci olmadan hissedeceksin 
burada öğrenci olmanın ayrımını, tırmanılacak olan 
merdivene kaç basamak yüksekten başladığını. Hayatına 
girecek insanlara müdahale edemeyeceksin belki ama 
kimlerin hayatında kalacağı konusunda zamanla öyle 
seçici olacaksın ki... Kendi dünyanda denge kurmayı en 
iyi sen bileceksin mesela. Güneşin doğuşunu barlar 
sokağında keyifle beklediğin de olacak, ders notlarının 
içinde sabahlarken gözden kaçırdığın da... Her şeyi 
zamanında yapamasan da bileceksin ki, her şeyin bir 
zamanı var.

Her şeyin bir zamanı var, aşk dışında...
Her zaman her yerde çok özel olsa da, İstanbul'da 
İstanbul'la İstanbul'ca sevmek birini, bambaşka. Onu 
da dilediğince yaşayabilmen dileğiyle...

İstanbul'da tek başınaysan hem her şeysin hem de çok 
az şey. Sabah dükkanını açarken gördüğün X amca da 
seninle, evinin bahçesini sulamaya çıkan Y teyze de. 
Dağıtıma çıkan kargo görevlisi de seninle, mahallenin 
çöpçüsü de. Gazete aldığın büfenin sahibi de seninle, 
metronun güvenlik görevlisi de, rıhtımların vazgeçilmezi 
çiçekçi teyzeler de. Ha bir de ansızın duyabileceğin sokak 
müzisyenleri var ki, dünyada hala güzel şeyler peşinde 
koşan güzel insanların varlığına olan inancını alıp göğe 
çıkartırlar. Aslında İstanbul'da hiçbir zaman tek başına 
değilsin...
 
Nereli olursan ol, memleketteyken bile özlüyorsun 
buraları. Başka hiçbir şey vermiyor çünkü, o denizin 
dibinde sıcacık çayı yudumlarken vapurun sesiyle 
martıların uçuşmasını ve köpük köpük dalgaları izlemenin 
insana verdiği hazzı. Burada yaşamayan hiçkimse 
anlamıyor, yaşayanların bu şehrin büyüsüne nasıl 
kapıldığını.
 
Hem 
hareketliliğin 
sınırlarını 
zorlayan, 
hem ruha 
dinginlik veren; zıtlıklarla uyumu birleştiren cennet 
gibi bir yer, sanki tek gömlekte iki ayrı dünya iki 
yakası.

ELİF GÜNEŞ

“Hayat dediğin, bir cümleye yenik 
düşmek. Bir kelimeye, bir heceye…” 
Yekta KOPAN 

“Buraya, küçük mutlu güneşler koydum. Günlerimiz 
karanlık ve çok soğuyor bazı akşamlar, ısınırsın. 

…    

Buraya umutlu günler koydum. Şimdilik uzak gibi 
görünüyor; ama kim bilir, birazdan uzanıp 
dokunursun.”  

Birhan KESKİN



Konsantre Yaşam 
Ben size şu konudan veya bu konudan 
bahsedeceğim diyerek başlayamayacağım. Benim 
anlatmayı en iyi bildiğim şey kendim,kendini 
anlatmak bazen çok zor olsa da aslında 
zannettiğinizden çok daha kolaydır. Olduğundan 
farklı tanıtmak, olduğun şekilde tanıtmak ya da eksik 
tanıtmak… Belki korku dersiniz belki gizem arayışı, 
aslında hiçbirimiz tam olarak istemeyiz her şeyimizle 
bilinelim: Zayıf noktalarımız, güçlü yanlarımız, 
üzüntülerimiz, bazen kendimize dahi itiraf 
edemediğimiz yaşanmışlıklarımız… 
 
Şimdi hem kendimden çok şey paylaşacağım hem 
de hiçbir şey anlatamayacağım. Hadi bakalım 
birlikte karar verelim o zaman bu duruma. 
 
    Kendini anlatmayı seven biri olduğumdan bunu 
çoğu kez dalgaya vurarak yaparım kendimle alay 
edebilirim. Başkaları gülmeden kendim gülerim 
daima. Eğer bir hata yaparsanız ve bunu kendi 
kendinize fark edemezseniz üstünüze gelinmesi 
kolaydır ama bunu onlardan önce farkedip harekete 
geçerek gülerseniz o zaman karşı tarafa 
verebileceğiniz bir malzeme kalmaz -tamamen bir 
korunma mekanizması- ama zaten her şeyde böyle 
değil midir? Bir olayı kendi içimizde aşamazsak 
istediğimiz kadar dertleşelim, hayatımız normalmiş 
gibi davranalım, hiçbir şey yoluna girmez. İlk fırsatta 
gün yüzüne çıkarak gece uykularımızı böler kimi 
zaman da onu düşünmemek için uyuruz,  bunların 
hepsi duyguları yaşamayı ertelemekten.  
  
Bırakın ertelemeyelim, yaşanması gerekenleri 
atamayız, hiçbir şey olmamış gibi davranamayız 
kendimize, biz davransak da beynimiz buna izin 
vermez.E tabi bir de her şeyin yerinde ve 
zamanında yaşanması kuralı var tıpkı 5 yaşımızdaki 
kadar rahat ve neşeyle kaydıraktan kayamadığımız 
gibi… 
 
Bir aralar böyle her şeye üşenirdim:“Ya o mu, Hmm 
onu mu yapacağız? Şimdi kim kalkıp oraya 
gidecek?” şeklinde söylemleri çok kullanırdım sonra 
doğum günlerimden birinde kendime bir söz verdim 
ve dedim ki artık hiçbir şeye üşenmeyeceğim. 
Canımın istediği her yere, her zaman koşulsuz 
gideceğim diye, ee sözü verdik de ne mi oldu? Çok 
da güzel oldu daha fazla yer görmeye daha fazla 
insan tanımaya daha fazla eğlenmeye daha fazla 
gülmeye daha fazla yaşamaya başladım, evet belki 
biraz uykumdan feragat ettim. 8 saat değil de 5-6 
saat uyuyorum diye ölmedim  çünkü günler 
planlarımızın sığamayacağı kadar kısa. 

 
Ben demiyorum ki herkes 5-6 saat uyusun, diyorum 
ki herkes yaşadığının üstüne çıkabilmeli, daha çok 
yaşamalı, daha çok hissetmeli havayı, güneşi, 
bulutları, denizi, yağmuru, insanları, mutluluğu, 
sevinci, hüznü.  
Tıpkı benim bu yazıyı yazdığım ana bir daha geri 
dönemeyeceğim gibi siz de bunu ilk 
okuduğunuzdaki hislere ve zamana geri 
dönemeyeceksiniz. Çünkü o kadar değerli ki her 
anımız, umarım her salisenizi kendiniz için, mutlu 
olmak için kimi zaman üzülmek için belki de  
ama en önemlisi daha çok yaşamak için 
kullanırsınız. 
  
YAŞADIKLARIMDAN ÖĞRENDİĞİM BİR ŞEY VAR
  
   Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var: 
   Yaşadın mı, yoğunluğuna yaşayacaksın bir şeyi  
   Sevgilin bitkin kalmalı öpülmekten  
   Sen bitkin düşmelisin koklamaktan bir çiçeği  
 
   İnsan saatlerce bakabilir gökyüzüne  
   Denize saatlerce bakabilir, bir kuşa, bir çocuğa  
   Yaşamak yeryüzünde, onunla karışmaktır 
   Kopmaz kökler salmaktır oraya  
 
   Kucakladın mı sımsıkı kucaklayacaksın arkadaşını  
   Kavgaya tüm kaslarınla, gövdenle, tutkunla gireceksin  
   Ve uzandın mı bir kez sımsıcak kumlara  
   Bir kum tanesi gibi, bir yaprak gibi, bir taş gibi 
dinleneceksin  
 
   İnsan bütün güzel müzikleri dinlemeli alabildiğine  
   Hem de tüm benliği seslerle, ezgilerle dolarcasına  
 
   İnsan balıklama dalmalı içine hayatın  
   Bir kayadan zümrüt bir denize dalarcasına  
 
   Uzak ülkeler çekmeli seni, tanımadığın insanlar 
   Bütün kitapları okumak, bütün hayatları tanımak 
arzusuyla yanmalısın  
   Değişmemelisin hiç bir şeyle bir bardak su içmenin 
mutluluğunu  
   Fakat ne kadar sevinç varsa yaşamak özlemiyle 
dolmalısın  
 
   Ve kederi de yaşamalısın, namusluca, bütün benliğinle  
   Çünkü acılar da, sevinçler gibi olgunlaştırır insanı 
   Kanın karışmalı hayatın büyük dolaşımına  
   Dolaşmalı damarlarında hayatın sonsuz taze kanı 
 
   Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var: 
   Yaşadın mı büyük yaşayacaksın, ırmaklara,göğe,bütün 
evrene karışırcasına     
   Çünkü ömür dediğimiz şey, hayata sunulmuş bir 
armağandır 
   Ve hayat, sunulmuş bir armağandır insana
            Ataol BEHRAMOĞLU

SENA ŞEYHOĞLU

http://siir.gen.tr/siir/a/ataol_behramoglu/index.html


MÜZİK 
Sıradan bir gün. Sen ruhsuz değilsin, gün 
ruhsuz. Yine başkalarını değil kendini 
suçluyorsun. Sonra bir şey duyuyorsun tüm 
gününü değiştiriyor. Gününe etki edecek 
kadar güçlü olan şey havadaki moleküllerin 
bir araya gelip belli frekanslarla kulağına 
ulaşıp beyninde oluşturduğu elektriksel 
hareketlerdir, yani kısaca müzik...

Metal, pop, rock, elektronik, jazz, house, 
arabesk, alternatif fark etmez. Bu şarkı ister 
çok küçük kitlelere hitap etsin ister 
milyarlarca kişi tarafından dinlensin önemli 
olan müziğin sana hissettirdiğidir. Gerisinin 
ne önemi var ki? Hissetmek hayattaki her 
şeydir ve müzik hissetmek için en iyi yoldur.

Müzik duygulara hitap edip anılarla 
bağdaşmaktan da geri kalmaz. Dinlediğin 
bir şarkı sana çok eskileri anımsatabilir. 
Tıpkı bir fotoğrafın bizi bir yere ya da bir 
kokunun bir kişiye götürmesi gibi. 

Yani aslında müzik dediğimiz bu ses ahengi 
bizi yeniden biz yapar, yaşam enerjisi verir, 
en temelimizde ne olduğumuzu hatırlatır. 
Hem de hiçbir maddeye ihtiyaç duymadan. 
İçimizde var olanı hatırlamamızı sağlar. 

Belki de en zor sorulara cevabımız zaten 
içimizdeki en derinde bir odada saklıdır. 
Müzik de aşk ile birlikte buraya ulaşmamızı 
sağlayan anahtarlardan biridir. Zaman 
gösterecek...

KADİR BURAK ÜSTÜNDAĞ

   judas priest- angel 

anathema- angels       
walk among us

         sentenced - 

     end of the road

dinlemenizi 
öneririz:

Kendimi uzun uzun cümlelerle 
açıklayamadım belki. Ama ben hep 
böyleydim işte. sevemedim kelimeleri, 
onları bir araya getiren cümleleri. Belki de 
şimdiye kadar kendimi bu yüzden müziğe 
bu kadar ait hissettim. Ama hep öyle değil 
midir zaten? Herkes kendini ifade etmek, 
içinde kopan fırtınaları bir şekilde dışa 
vurmak ister. Birçoğunuzun yaptığı gibi 
benim yöntemim de müzik. 
Size müzik şöyledir müzik böyledir diye bir 
şeyler anlatmaya çalıştım. Ama kabul 
edelim ki müzik anlatılarak değil 
dinlenerek anlaşılır. O yüzden hadi gelin 
benim hayatımda çok önemli yeri olan 
birkaç şarkı paylaşayım sizinle.Bakalım 
sizin hayatınızda da yer edinebilecekler 
mi?



KİTAP HABER 

Bizim Büyük 
Çaresizliğimiz 
– Barış Bıçakçı 

“Her şeyin geçip 
gittiğine, yaşadıklarımızın 
geçmişte kaldığına kim 
inandırabilir bizi? 
Anılarımız avuç dolusu su 
gibi her sabah yüzümüze 
çarpmanın işe 
yaramayacağına kim inandırabilir?”

Ender ve Çetin. Küçüklükten beri arkadaş olan 
30’lu yaşlarda iki adam, iki yakın dost. Birbirleri olmadan 
düşünemedikleri hayatlarına bir anda giren üniversiteli 
genç bir kız, Nihal. 

2011 yılında da İlker Aksum, Fatih Al ve Güneş 
Sayın’ın baş rollerinde oynadığı ve yönetmen Seyfi 
Teoman tarafından aynı isimle sinemaya uyarlanan bu 
kitap modern Türk edebiyatının en iyi yazarlarından birine 
ait. Barış Bıçakçı’nın bu kitabı sizi hayatın yorucu 
kalabalığından uzaklaştırıp, nefes almanızı sağlayacak.

 

Belki Bir Gün Uçarız – Aylin 
Balboa 

“Hiçbir yalan seni ikna etmiyorsa ve seni ikna 
edecek bir yalan bulmak için canını vermeye hazırsan ve 
yani sen de bir can taşıyorsan ama bunu bir türlü 
ispatlayamıyorsan ve zaten artık ispatlamaya da 
çalışmıyorsan çünkü yorulmuşsan ve faydası olmadığını 
anlamışsan…”

Belki Bir Gün Uçarız bir ilk kitap. Aylin Balboa bu 
ilk eserinde hayatı yorulmadan, bıkmadan, inatla 
deşeliyor. Yeri geliyor adelet arıyor yeri geliyor tekdüze 
hayatlarımıza lanet okuyor.

Korkma Ben Varım – 
Murat Menteş 

“Seni unutma fikri bile, sana kavuşma umuduna 
bağlanıyor içimde. Senden kaçış varsa bile kurtuluş yok 
Şebnem. Artık, su olsam sana doğru akarım, uçak olsam 
sana doğru uçarım, erik olsam sana doğru yuvarlanırım… 
Bizi ancak aynı banyoda yıkanmak paklar Şebnem. 
Yüreğin derinliklerinden yükselen sesler kulakta sapıkça 
bir şey gibi tınlıyor farkındayım. Öpüyorum göz 
kapaklarını, diz kapaklarını, kalp kapakçıklarını.”

Modern Türk edebiyatının en komik, en eğlenceli, 
en duygusal, en polisiye ve en yaratıcı kurgusuna hazır 
olun. Hayati Tehlike, Müntekim Gıcırbey, Fuat Atıf Tufa, 
güzeller güzeli Şebnem Şibumi, Mr.Spock, Atom 
Bombacıyan, Uçan Kız ve daha kimler kimler. 

İyi ve Kötü arasındaki bitmek bilmeyen savaşın 
çok farklı bir yüzünü görmek için, iyi ve kötünün herkes 
tarafından nasıl farklı algılandığını anlamak için ve 
hepsinden öte hayatta anlam veremediğiniz şeylerin arka 
planlarındaki olaylardan bihaber olduğunuzun farkına 
varmak için kesinlikle okumanız gereken bir kitap.   

Ha bu arada, yoksa siz hala Murat Menteş 
okumadınız mı?

MEHMET ZEKİ ZERAY



DİZİ HABER 
Stranger Things (IMDb: 9.0) 

Geçen yazın adından en çok söz ettiren yeni 
dizisidir belki de Stranger Things. 1983’te Amerikan 
Indiana eyaletine bağlı ufak bir kasabada geçen tam bir 
80ler dizisi aslında. 80ler dizisi dedik diye de yanlış 
anlamayın. Dizi izlerken sizi öyle bir gerecek ki koltukta 
şekilden şekle gireceksiniz.

Dizi 12 yaşındaki bir çocuğun kaybolmasıyla 
başlıyor ve bütün sezon boyunca çocuk öldü mü, kaldı 
mı, nasıl bulunacak ve hepsinden öte kim bulacak diye 
bekliyorsunuz çünkü dizide herkes birbirinden habersiz 
çocuğu arıyor. Ararken de hepsi bir cesaret hiç akıllarına 
gelmeyecek şeyler yapıyor. 

Dizinin şahsım adına konuşmak gerekirse en çok 
hoşuma giden yönleriyse; müzikleri, giyim kuşam şekli, o 
dönemin popüler eserlerine göndermeleriyle gerçekten 
80’ler hissini bize yansıtması ve hepsinden öte çocuk 
oyuncuların harikulade performanslarıydı. 

Kısacası Stranger Things kesinlikle izlenmesi 
gereken diziler arasında yerini çoktan aldı. IMDb puanıyla 
da bunu kanıtlıyor zaten.

WESTWORLD (IMDb: 9,2) 

 Ne desem boş ne 
desem kifayetsiz. Arkadaşlar 
bu dizi tam olarak anlatılmaz 
yaşanır cinsten. İlk bölümü 
izledim, söylediğim tek cümle 
“Noluyor ***” oldu. Ordaki üç 
yıldızın anlamını tahmin 
edebiliyorsunuzdur. 

Dizinin yaratıcıları 
zaten başlı başına efsane. J.J 
Abrams adını iyi öğrenmenizi 
tavsiye ettiğim biridir. Lost ve 
Fringe gibi dizlerin 
yapımcılığını yapmış aynı 
zamanda yeni nesil Star Trek ve Star Wars filmlerinin 
ikisine birden (ki bu filmler kesinlikle birbirilerine rakip 
olarak vizyona gelen filmlerdir) yapımcılık ve yönetmenlik 
yapmış bir kişidir. Jonathan Nolan ise Batman Kara 

Şovalye üçlemesi, Yıldızlar Arası ve Prestij gibi çok harika 
filmlerin yönetmeni Christopher Nolan’ın kardeşi ve aynı 
zamanda bu saydığım filmlerin ve daha birçoğunun 
senaryosunda parmağı olan bir adamdır.  Ayrıca henüz 
izlemeyenler için kesinlikle tavsiye ettiğim Person Of 
Interest adlı dizinin de senaryosunu yazmış ve 
yapımcılığını üstlenmiştir. Lisa Joy’a gelecek olursak 
şahsen onu ben de tanımıyorum. Yani demek istediğim 
şudur ki; dizinin arkasındaki insanlar çok kaliteli ve bu 
diziyi izlemek için ilk etken bu oldu benim için.

İkinci bir etken ise tabiki dizinin oyuncu kadrosu. 
Dizide Anthony Hopkins (Hannibal), Thandie Newton 
(RocknRolla), Ed Harris (A Beautiful Mind) ve James 
Marsden (X-Men) gibi tanıdık yüzlerin bulunması açıkçası 
seyir keyfini bayağı bir artırıyor.

Dizinden bahset artık diyenler içinse; 
hikâyemizin,Vahşi Batı’da başlayıp aslında sonra Vahşi 
Batı’da değil de yakın gelecekte robotların yaşadığı ve 
zengin insanların keyif sürmesi için yaratılan bir dünyada 
olduğunu anlıyoruz. Abi olay çok karışık işte. O yüzden 
hiç uzatmayın ve açıp izleyin.

Peaky Blinders (IMDb: 8,8) 

Evet yine dönem dizisi ama bildiğiniz gibi 
değil. 1920’ler, yani I. Dünya Savaşı sonrası, güneşin 
batmadığı imparatorlukta, yani Britanya’da geçiyor dizi. 

Bir suç imparatorluğu nasıl kurulur, nasıl büyür ve 
nasıl ayakta durur? Üstelik bu imparatorluk bir aile 
işletmesi. Shelby ailesinin Birmingham’ın arka 
mahallelerinde başlayan ve git gide büyüyen suç hayatını 
anlatan dizi; dönemin dokusunu, karanlığını ve ayrıca 
insanların o dönemde sadece bizim vatanımızda, 
Türkiye’de, değil de dünyanın başka yerlerinde de aynı 
bizim gibi özgürlük mücadelesi verdiklerini azıcık da olsa 
bize göstererek, savaşın etkilerini ve askerlerin savaş 
sonrası psikolojilerini çok iyi bir şekilde yansıtarak suç 
dramaları arasında çok üstlerde yerini alıyor. 

Aile üyelerimizin bireysel arzuları ve hayalleriyse 
dizimizde olayları karıştıran ve sorunları ortaya çıkaran 
başlıca etken elbette. Dış mihraklar da var tabii. Hem de 
ne dış mihraklar bir yandan Winston Churchill, bir yandan 
kominikler, bir yandan da İrlanda Cumhuriyet Ordusu.

Kısacası siz diziyi açın ve olaylar her karıştığında 
Tommy Shelby’e güvenin. Pişman olmayacaksınız.

MEHMET ZEKİ ZERAY



FİLM HABER 
Inferno (14 Ekim)  
Inferno, yani Cehennem. Dan 
Brown’ın Da Vinci Şifresi, 
Melekler ve Şeytanlar 
kitaplarından sonra 
beyazperdeye uyarlanan 
üçüncü Robert Langdon filmi Inferno’nun baş rolünde diğer iki 
filmde olduğu gibi yine Tom Hanks var. 

Simge Bilim profesörü Robert Langdon’ın dünyayı bir 
veba salgınında kurtarmaya çalışmasını konu alan hikâye 
Venedik’ten İstanbul’a uzanırken biz de hikayeyle beraber 
sürüklenip gidiyoruz. Önceki iki filmde olduğu gibi bir yandan 
heyecanla koltuklarımıza yapışırken bir anda Dante’nin 
Cehennem’inin içinde buluyoruz kendimizi.

Film hala vizyondayken Robert Langdon’ın 
koşuşturmasına katılın ve filmi kaçırmayın derim.

Doctor Strange (4 Kasım) 
Son dönemlerde yapılan birçok süper 
kahraman filmi gördük, izledik ve beğendik. 
DC Comics ve Marvel Comics karakterleri 
arasında ki beyazperde savaşına en çok biz 
sevindik belki de.

İşte Doctor Strange, Marvel’ın bu 
savaştaki bir sonraki silahı. Sevgili 
Doktor’umuzu büyük ihtimalle birçok kişi 
tanımıyordur ama inanın ban kendisi Marvel 
evreninin en güçlü kahramanlarından biridir. 

Doktor’un orijin hikayesinden biraz bahsedecek olursak eğer 
kendisi bir trafik kazasında ellerindeki sinirlerin hepsinin 
zedelenmesiyle hayatı boyunca en büyük övünç kaynağı olan 
ve egosunu göklere çıkartan cerrahlık yeteneğini kaybeden bir 
doktordur ve kendisini iyileştirmek için dünyanın dört bir yanını 
dolaşırken Tibet’te aklının ucundan geçmeyen bir kadere 
mahkûm olduğunu görür; Dünya’yı mistik kötülüklerden 
korumak. Spoiler vermemek için hikâyeyi burada bitiriyorum 
ama Doktor’un hikayesinin asıl burada başladığını bilin. 

Film’i izlemek için bir başka sebep de Sherlock 
dizisinde Sherlock Holmes rolüyle ayıla bayıla izlediğimiz 
Benedict Cumberbatch’in çok sevgili Doktor’umuzu oynayacak 
olması.

Dip Not: Filmi izledikten sonra “Bu dohtor da harbi deyişik hea!” 
gibi espriler yapmayın lütfen.

Fantastic Beasts and Where to Find Them 
(18 Kasım) 

Mugglelar 
hazırlansın, Harry Potter 
evrenine geri dönüyoruz.

Film Harry ve 
arkadaşlarının okulda ders 
kitabı olarak kullandıkları 
Fantastik Canavarlar 
Nelerdir, Nerede Bulunurlar? kitabının yazarı bir magizoolojist 
(Sihirli yaratıkları inceleyen kişi demekmiş) olan Newt 
Scamander’ın New York’a gelmesiyle başlayan hikayesini 

anlatıyor ve üzgünüm bu filmde Harry, Ron, Hermonie ya da 
diğer Harry Potter karakterlerini görmeyeceksiniz. Çünkü film 
yaklaşık 70 sene öncesinde geçiyor. Yani bırakın Harry’i daha 
Tom Riddle yok ortada. Ama bir umut belki Dumbledore’un 
gençliğini görebiliriz. Gençlik dediğimde adam 150 küsur 
yaşında öldüğüne göre 80’lerinde falan. 

Film’in yönetmeni son 4 Harry Potter filminin yönetmeni 
David Yates. Yani Harry Potter evrenini özleyenler aradıkları 
tadı bulacaklarına emin olabilirler. Harry Potter severlere 
şimdiden iyi seyirler.

Rouge One: A Star Wars Story  (16 Aralık) 
Evet bu bir Star 

Wars filmi. Üstelik seriden 
ayrı çekilen ilk geçiş filmi.

Geçiş filmi 
dememin sebebi filmin 
2005 yapımı Star Wars 
Episode III – Revenge of 
the Sith ile 1977 yapımı 
Star Wars Episode IV – A 
New Hope arasında olanları anlatıyor olması. Yani film 
gezegenleri yok edecek güçteki bir silah, hayır bir gemi, hayır 
hayır bir gezegen olan Death Star’ın planlarının Asiler’in eline 
nasıl geçtiğini daha doğrusu nasıl çalındığı anlatıyor ve yine 
üzgünüm bu filmde de ne orginal üçlemeden ne orijin 
üçlemesinden ne de yeni filmlerden birini göremeyeceğiz. 
Seriden ayrı çekilen dememin sebebi de bu elbette. Ama merak 
etmeyen projenin başında yine Goerge Lucas var. Yani film 
beklentilerimizi büyük ölçüde karşılayacaktır. 

Bir Star Wars hayranı olarak ben de 16 Aralık günü 
IMAX kuyruğunda olacağım. Salonda görüşmek üzere.

Collateral Beauty 
(23 Aralık)  

Listemizdeki tek 
drama filmine geldi sıra. 
Hem de ne drama. 

Yaşadığı trajik 
olaylar sonucu depresyona 
giren Manhattan’lı bir 
reklam yöneticisinin ve ona 
yardımcı olmaya çalışan arkadaşlarının hikayesini anlatan filmin 
kadınlarda hüngür hüngür ağlamaya, erkeklerde ise hafif de 
olsa en azından bir göz yaşarmasına sebep olacağını 
düşünüyorum. 

Filmin baş rolünde Will Smith var evet ama diğer 
karakterleri oynayan oyuncuların da ondan aşağı kalır yanı yok. 
Edward Norton (Fight Club), Keira Knightley (Pirates of 
Caribbean), Kate Winslet (Titanic), Helen Mirren (The Queen) 
gibi yıldız isimlerin de oynadığı film sevgililer için harika bir 
seçim. Manitayı bulan koşa koşa gitsin. Tabii illa manitayla 
gidilecek diye bir şey yok. Ben de yalnız izleyeceğim mesela. 

Dip Not: Güzel kızlar eklesin :))

MEHMET ZEKİ ZERAY



Assassin’s Creed (23 Aralık) 
“WE WORK IN THE DARK TO SERVE THE LIGHT.WE ARE 
ASSASSINS.”

Dünyanın en eski, en 
güçlü ve baskıcı organizyonu 
Tapınakçılar (Templars) ile en az 
onlar kadar eski ve onların bütün 
dünyayı kontrol etme hayalleriyle 
aralarında duran gizli bir topluluk 
olan Suikastçiler arasında geçen 
1000 yıllık belki de daha uzun 
savaşın yakın gelecekteki son 
cephesini, insanların genetik 
kodunun kırılmasıyla atalarının 
hafızalarının genlerde saklı 
olduğunu öğrenen Tapınakçıların 
bir suikastiçinin soyundan gelen 
Callum kardeşimizin genetik 
hafızasında bulunan anıları 
kullanarak gizli bilgiler elde etme 
çabalarını ve Callum 
kardeşimizin sanki gerçekmiş 
gibi yaşayarak gördüğü bu anılardan edindiği yetenek ve 
deneyimlerle Tapınakçılara karşı savaşını izleyeceğiz bu filmde. 
Evet biliyorum biraz uzun bir cümle oldu ama insan bu kadar 
hayran olduğu bir şey hakkında yazarken kendini kaybediyor bir 
an.

Arkadaşlar film yakın gelecekte olanları anlatıyor dedik 
evet ama asıl olaylar yani Callum kardeşimizin anıları 
Engizisyon İspanyası’nda geçiyor. Yani bir yandan bilim kurgu 
bir yandan tarih.

Bu arada Callum kardeşimiz diyip duruyorum ya, işte 
onu da Micheal Fassbender oynuyor ki kendisi 12 Years a 
Slave, Inglourious Basterds, Prometheus, X-Men: First Class, 
X-Men: Days of Future Past ve X-Men: Apocalypse gibi çok 
harika filmlerde oynamıştır.

Lafı fazla uzatmadan sizlere şiddetle tavsiye ediyor ve 
yine bir Assassin’s Creed alıntısıyla veda etmek istiyorum.

“NOTHING IS TRUE, EVERYTHING IS PERMITTED.”

KELİMELİK 

1. ERRORIST:

Hataları sürekli 
tekrarlayan yada 
daima yanlışın kendisi 
olan kimseler.

2.UNKEYBOARDINATED:

Art arda hatalar yapmadan yazamadığımız 
zamanlar.

3. MASTURDATING:

Dışarıya yalnız 
başına çıkmayı temsil 
eden bir kelime.

4.CELLFISH:

Düşüncesizce 
telefonlarıyla 
ilgilenirken 
yanındaki kişileri 
umursamayanlar 
için kullanılan 
kelime.

5.UNLIGHTENING: 

Seni aptal eden bir şey 
öğrenmek.

6.AFTERCLAP:
 

Herkes sustuktan sonra 
gürlemesi duran son kişi.



 BİR BAŞARISIZLIK HİKAYESİ 

Sizlere bir başarı hikayesi anlatmak 
isterdim fakat bunu da 
başaramayacağım gibi duruyor.  
Şimdi sizleri baştan uyarmak 
istiyorum; size ilham verecek veya 
yol gösterecek, aslına bakarsanız 
işinize yarayacak herhangi bir şey 
vaat etmiyor  bu yazı. O yüzden 
yapacak daha iyi bir işiniz varsa 
sizlere ona yapmanızı tavsiye ederim. 
Başarısızlıklarla dolu bu hikayeye 
devam etmek isteyenler de vardır 
diye umut ediyorum. Benim gibi 
hayatında birşeyleri başaramamış 
insanlar olduğunu düşünerek yazıma 
devam ediyorum umarım 
benimlesinizdir.  

Aslına bakarsanız hayat o kadar da başarısız 
başlamamıştı benim için. İnanmayacaksınız fakat 
ilkokulda başarılı bir öğrenciydim hatta abartmak veya 
kendimi övmek niyetinde değilim fakat okula gitmeden 
okumayı öğrenmiştim. Bunun bana sağladığı aşırı 
özgüvenle okul denen olay benim pek ilgimi çekmemeye 
başladı. Hiçbir şey yapmıyordum ve takdir ediliyordum 
insanlar tarafından, sizce de mükemmel bir olay değil mi 
bu? Hayır, değilmiş arkadaşlar. Sanırım her şey o yıllarda 
başlayıverdi. Ders çalışmıyor, kitap okumuyor, 
yaşıtlarımın yapması gereken işleri yapmıyordum ve 
buna rağmen insanlar bana başarılı olduğumu söyleyip 
duruyordu. Benim tek yaptığım şey ise kendi iç dünyamın 
derinliklerinde gezinip hayaller aleminde dolaşmak oldu. 
Ee tabi yıllar birbirini kovaladıkça eğitim-öğretim denen o 
şey iyice zorlaşmaya başladı. Ben de bu yükün altında 
fazlasıyla eziliyordum. 

Anlattığım gibi küçük yaşlarda edindiğim hiçbir 
şey yapmama alışkanlığımı bırakmak benim için hiç de 
kolay olmadı. Beni bunun için suçladığınızı hissediyorum 
fakat bu benim suçum değildi, sizlere yukarıda da 
bahsettiğim gibi gelişti bütün olay. Lise yıllarıma 
geldiğimde ise her dersten çıktığımda üzerimden tır 
geçmiş gibi hissediyordum. Sizlere anlatamayacağım 
kadar kötü bir duyguydu bu. Fakat ben bu duyguyu bir 
şekilde bastırıyordum ve on iki saniyeden daha fazla 
düşünmüyordum. Hayata zirvede başlayıp yavaş yavaş 
çöküşe geçmiştim anlayacağınız. Hep derler ya yokluk 
içinde yaşamak mı yoksa varlık içindeyken bir anda 
yokluğa düşmek mi ? Bana sorarsanız yokluk içinde 
yaşamak. Varlıktan yokluğa düşmek bu hayatta 
yaşanacak en acı duygulardan bence.Varlık olarak 
bahsettiğim şey para, mal, mülk gibi maddi kavramlar 
değil. İnsanın duygusal anlamdaki varlığından yani 
uğruna yaşadığı şeylerden bahsediyorum.

Benim eğitim hayatım da varlıktan yokluğa 
şeklinde devam etti. Lise son sınıfta öğrendim ki 
hayallerinizi gerçekleştirip bir yerlere varabilmek için 
girmeniz gereken bir sınav varmış bayağı da çok 
çalışmak gerekiyormuş kazanmak için, öyle diyordu 
hocalarımız. Onlar desin dursun ya, kimin umrunda ki? 
Evet arkadaşlar ilk yıl tam da bu düşüncelerle paralel bir 
şekilde sınava hazırlanır gibi yaptım fakat kesinlikle 
hazırlanmadım. Sınavdan sonra öğrendim ki bu sınava 
tekrar tekrar girilebiliyormuş. Bu düşünce o kadar hoşuma 
gitmişti ki sizlere anlatamam. Bu detayı unutmayın. Bakın 
bu düşünce daha sonrasında başıma ne işler açacak. 
Sınava girdim çıktım ve sonuçlar açıklandı.  Görüp 
görebileceğiniz en kötü sınav sonucu hayal edin ve onu 
on beş veya yirmi ile çarpın. Tebrikler, sınav sonucumu 
hayal  edebildiniz! Babam da o sırada odadaydı tabi. Beş 
saniye civarı bakıştıktan sonra “Olsun oğlum, seneye 
kazanırsın” dedi. Ne yapsın adam, evladından 
vazgeçecek hali yok ya. Ufacık bir inancı olmamasına 
rağmen, sürekli başını ağrıtan oğluna destek olmaya 
çalıştı. Üstelik, bunu benden zerre kadar umudu 
olmamasına rağmen yaptı. 

Önümüzdeki yıl tekrar sınava hazırlanmaya karar 
verdim ve yaz aylarının sonunda artık çalışmam 
gerektiğinin farkına vardım. Kendi standartlarıma göre 
çok iyi çalışıyordum fakat yine de yeterli değildi 
çalışmalarım. Çünkü hayal edemeyeceğiniz kadar çok 
eksiğim vardı. Kulağınızda “Eksik bir şey mi var 
hayatında…” şarkısının yankılandığını duyabiliyor gibiyim. 
Evet eksik bir şey vardı hatta  eksik olan bir değil birçok 
şeydi.  

Gel zaman git zaman itile kakıla , düşe kalka  
derken tekrar sınava girdim ve sonuçlar açıklandı. 
Annem, babam ve ben yine o lanet sitenin açılmasını 
bekliyorduk. Açılmıştı ama açılmaz olaydı. Sonuç yine 
hüsran yine seneye kazanırsın. Bu cümle bu sefer ilki 
kadar boş bir etki yaratmamıştı üzerimde. Kader denen 
şey sanki ete kemiğe büründü, odaya girdi ve ağzımı 
burnumu dağıttı. Kendimle baş başa kalabilmek için 
odama gitmeye karar vermiştim ama o kadar ağır 
darbeler almıştım ki  bir an için odamın nerede olduğunu 
unuttum. Yürümeye karar verdiğimde ise ayaklarımın 
tutmadığını farkettim. Kendimle konuşmaya karar 
verdiğimde ise ağzımda kan tadını hissettim. Hiçbir 
fiziksel darbe almamama rağmen her tarafım sızlıyordu. 
Dünya üzerindeki en büyük acı buydu sanırım. İnsanın 
kendi vicdanı tarafından dövülmesi. Ama gururuma 
yediremiyorum tabii ki. İki yıl sınava hazırlanmışım herkes 
“Nereye gitmek istiyorsun?”, “Puanın nasıl?” , “Sıralaman 
kaç?” tarzında sorular sorup duruyordu.  Daha evvel de 
belirttiğim gibi vicdanıma yediremiyordum bu durumu 

CİHAN KILINÇ



tercih yapmaya karar vermiştim. O tercih kitapçığı denen 
saçma sapan şeye baktığım kadar vaktinde derslerimle 
ilgilenseydim inanın şu an bambaşka bir hayatı yaşıyor 
olurdum. Bir kitapçık ne kadar uzun incelenebilirse o 
kadar uzun inceledim. Tam gözüme bir bölüm 
kestiriyorum sıralamama bakıyorum ve benim 
sıralamamla arasında Eczacılık kantininden teknoloji 
laboratuvarına  kadar fark var. Bir anda moleküler biyoloji 
ve genetiği gözüme kestirdim. Baktım benim sıralamamla 
arasında o kadar da mesafe yok. Neden olmasın ki diye 
düşündüm araştırdım ve yazmaya karar verdim. Tercih 
listesini hazırladım ve ÖSYM diye bir kurum varmış oraya 
bildirdim. Üç dört gün  sonra tercihlerin yapılma tarihi son 
buluyordu. Ben bu sürede “Napacaksın ya?“ sorusuna  
“Moleküler biyoloji ve genetik okuyacağım.” diye yanıt 
veriyordum. Tercihlerin bitmesine iki saat kalmıştı ve bir 
anda aklıma insanın içine yiyip bitiren halk arasında 
böğür diye tanımlanan kısıma bir öküz oturmasına sebep 
olacak o mükemmel  soru geliverdi. “İyi, hoş yazdık ama 
şimdi ne olacak?“. İleride ne olacağım ne iş yapacağım 
nasıl bir hayat süreceğim sorularını sormaya başladım bir 
anda. Sorular birbirini ardı ardına kovalayıp duruyordu. 
Sürekli susturduğum o vicdanımı daha fazla 
susturamadım o gece. Başarı ile başarısızlık arasındaki o 
ince çizginin üzerine atıverdi bir anda beni. Elimden 
gelenin hepsine yapmadığıma beni bir şekilde inandırdı, 
bu vicdan denen şey. Belki de hayatımda ilk defa bir 
durum karşısında hırslandım. Bu hırsla kalktım ÖSYM’nin 
sitesini açtım ve tercihlerimi silmeye karar verdim. 
Silerken de hep aklımda babamın o lafı vardı. “Oğlum 
seneye kazanırsın ya n’olcak?”. Tabiri caizse bir anlık deli 
cesaretiyle tercih listemi alt üst etmiştim. Bunu sağlayan 
babamın sözleri, vicdanım, ve elimden gelenin hepsini 
yapmamış olmamdı. Sizlere ufak bir detay vereyim; 
benim hakkımda bayağı şey öğrendiniz, gizlimiz saklımız 
pek kalmadı gibi. Yaşıtlarımdan bir sene daha geç okula 
başlamıştım. Sizin de görebildiğiniz üzere yaşıtlarımdan 
iki yaş geriden takip ediyordum hayatı. Tercih listemi 
silerek üçüncü yılda geri kalmayı bir anda göze alıvermiş 
oldum. Tercih listemi sildim ve sabah uyanıp bu durumu 
aileme anlatmıştım. Babam daha evvel hiç kurmamış 
olduğu bir cümle kurmuştu; “Olsun oğlum ya seneye 
kazanırsın”.

 Yine başladık çalışmaya. Bu sefer çalıştım, 
inanın ki çalıştım. Gecemi gündüzüme kattım, elimden 
geleni yaptım. Durmadım, daha da fazlasını yaptım. Beni 
motive eden şey ise insanların bana “Başarısız” olarak 
bakmasıydı. Onların gözünde ben; hiçbir şeydim. Hiç 
olarak doğmuştum ve hiç olarak ölecektim. Onlara inat 
çalıştım, ailem için çalıştım, sevdiklerim için çalıştım. 
Sınava girdim ve benim için fazlasıyla başarılı bir 
sonuçtu. Bu sırada babam ne yapıyordu diye merak 
ediyorsunuz biliyorum. O malum cümleyi kurmaya 
hazırlanırken ekrana baktı ve sınav sonucumu gördü. Her 

seferinde bana umut veren, hiçbir şey olmayacağını bile 
bile benim arkamda duran o adam “Hiç umudum yoktu 
ama bu sefer başardın” dedi. Ben ise anneme sarılmıştım 
gözyaşları omuzlarıma dökülüvermişti ve silmeye 
kıyamamıştım omzumdaki incileri. Bugün benim 
günümdü kadere karşı ilk zaferini almış bir insandım. 
Yenilmeye doymamıştım fakat savaşmaya devam 
etmiştim. Tam olarak adını koyamadığım, sanırım başarı 
denen o duygunun tadına bakmıştım nihayetinde. Avını 
bekleyen bir timsah gibi hayatınız boyunca görüp 
görebileceğiniz en havalı bakışı attım ve dedim ki  “ Bu 
sene kazandım!“. 

Belki bir çoğunuz şu an bu fakültede olmaktan 
dolayı mutsuzsunuz. Tıp , diş hekimliği vb. gibi puanı çok 
daha yüksek bölümler ya da daha iyi üniversiteler hayal 
ediyordunuz ama benim öyle bölümlerden haberim bile 
yoktu ki hayalini kurayım. Bu bölümde olmak belki 
kimileriniz için başarısızlıktır. Bütün samimiyetimle 
söylüyorum sizlere bu bölümde olmak benim için çok 
büyük başarı. Bir kısmınız nefret etse bile bu bölümden 
ben bu okulda olmaktan çok büyük gurur 
duyuyorum.”Neden?” diye soracak olursanız size şu 
şekilde açıklayabilirim. Zorluklarla baş etmeyi öğrendim. 
İnsanların “hiç” gözüyle baktığı bir insan sonunda hayalini 
kurduğu birşeyleri başarmıştı. Vicdanımla başa çıkmayı 
öğrendim , çalışınca bir şeyleri başarabildiğimi gördüm ve 
en önemlisi bana aslında inanmayan fakat inanmadığını 
belli etmeyen aileme birşeyler başarabildiğimi 
göstermiştim.

Bunu sizlere söyleyecek son kişi konumundayım 
belki de fakat gerçek anlamda bir şeyleri başarmak 
istiyorsanız sonuna kadar peşinden gidin. Daha iyisini 
yapabileceğinize inanıyorsanız asla pes etmeyin.  
Sonuna kadar deneyin, başarısız olun sonra tekrar 
deneyin yine başarısız olun. Fakat başarısız olmaktan 
korkmayın bir gün mutlaka başaracaksınız. Bir sonraki 
sayıda görüşmek üzere. 

Hoşça kalın…

yiğit yıldızhan



’Grapon Kağıtları’ gibiydik 
‘Pulbiber Mahallesi’ndeki 
‘Ah’lar Ağacı’nın altında 
Öyle şairler vardır ki sanki yıllardır hayatınızdaymış 
da acılarını da sevinçlerini de birlikte yaşamışsınız… 
Ve bu şairler, size öyle tarifi imkansız hisler tattırırlar 
ki şiirlerde bahsedilen bütün duyguları kendi 
hayatınızda bulmuşsunuz. İşte böyle bir şairdi 
Didem Madak.
3 ince kitap bıraktı bize, incecik kitapların içindeki 
büyük anlamları bıraktı... Kendi dizeleriyle onu 
anlatmak gerekirse: “ Şiirlerin içinden çıkıp gelen 
kadınlar vardır. Öpse şiir, saçını dağıtsa mısra, 
gülse kıta olur.”

“Peki kimdir bu 
Didem Madak?” 
dediğinizi duyar 
gibiyim. 
Kendileri; 1970 
yılı İzmir 
doğumlu, 
Dokuz Eylül 
Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi 
mezunu, 2008 

doğumlu Füsun’un annesi ve de maalesef kanser 
yüzünden 2011’de hayatını kaybeden bir şiir üstadı.
Evinizde şiir seven birileri varsa pek çok şair ve şiirle 
tanışmanız da kaçınılmaz oluyor. Annem sayesinde 
evin her köşesinde görmeye alıştığım bu 3 kitabı 
okuma kararı aldığımda nasıl şiirlerle 
karşılaşacağımın henüz farkında değildim.
Hayatın içinden yaptığı tasvirlerle ve benzetmelerle, 
kolay gibi gözüken diliyle aslında sizi saatlerce 
düşündürebilen yoğunluktaydı şiirleri. Çektiği 
sıkıntılara ortak olduğum, mutluyken yüzümdeki 
gülümsemeyle ona eşlik ettiğim, aşkını da acısını da 
birlikte yaşayabildiğim şiirlerden bahsediyorum.
Yaşadığı acıları şiirin içindeki imgelerle, 
mutluluklarını ise çocuksu sevinçleriyle yansıtıyor.
İlk kitabı Grapon Kağıtları (2000) ile başlayıp Ah’lar 
Ağacı (2002) ve Pulbiber Mahallesi (2007) olarak 
devam eden bu kitaplardaki her bir şiirden aldığınız 
tat farklı, yaşattığı duygular ve oluşturduğu 
düşünceler aynı…
Bu kadar bahsettikten sonra şiirlerinden sevdiğim 
bazı kısımları -siz okuyucuların da seveceğini 
umarak- yüksek müsaadenizle burada paylaşmak 
isterim:

“Kağıttan gemiler yaptım kalbimden/ Ki hiçbiri 
karşıya ulaşmazdı./ Aşk diyorsunuz,/ Limanı olanın 
aşkı olmaz ki bayım!”

“Her şeyin kırığının alındığı/ Voltajı düşük 
fakirhaneler gibiydik./ Kırık pirinç, kırık yumurta…/ 
Semt pazarından ucuza./ Kalbin kırığından söz 
etmeye/ Sıra bile gelmiyordu.”

“Pollyanna,/ Sana göre insan/ Profiterol yer gibi 
yaşamalı/ Bir çamur deryasının içinde/ Küçük beyaz 
mutluluk topları yakalamalı.”

“Ölümlüler ülkesinde bir terzi/ İpek keser, sim diker 
geçmişe/ Saçlarını örer yılların,/ Ay bile fırlar 
sahneye o zaman/ Canı acır, ama tango yapar yine 
de/ Kayıp fotoğraflar bulunur ansızın/ Hayatın ve 
yılların gizli derinliklerinde”

“Söküyorum şimdi sözleri birer birer/ Kalpten kalbe 
giden yolu kapayan./ Kalbim, anlatılmaktan 
usanmış,/ Yıldızı sönmüş bir komedyendir artık,/ 
Dilencinin önünde kahkahalar atıyor,/ Kirli bir 
mendille çıkınlanmış şimdi dünya.”

“Yapıştırsam da parçalarını hayatımın/ Su 
sızdırıyordu çatlaklarından./ Karnabahar 
kızartmıyordu asla/ Başroldeki kadınlar.”

“Dünyayı bir salyangozun izlerinde dolaşsam,/ 
Elimde parlak bir harita/ Hiçbir atlasta henüz yer 
almamış./ Ardımsıra yollara hayalimin kırıklarını 
bıraksam/ Yeter mi bu izler beni kendime getirmeye 
acaba?”

“Annem çok sevinmelerin kadınıydı./ Bazen 
sevinince annem gibi,/ Rengarenk reçeller dizerim 
kalbimin raflarına/ Annem çok sevinmelerin 
kadınıydı,/ Sıcak yemeklerin.”

“Dilerim sen pötikareli gömlekler gibi neşeli,/ İri dişli 
iki mısır koçanı kadar/ Mutlu ve yan yanasındır.”

 Ve “Anlatarak bitiriyorum hayatımı/ Bilmiyorum 
başka nasıl bitirilir bir hayat/ Bir çiçek çizdim bir 
akşam avucuma/ İsmini her şey koydum.” diyerek 
ayrıldı aramızdan, şiirleri ise hep bizimle yaşayacak.
Didem Madak metinlerinden birinde gördüğüm bir 
veda ile bitiriyorum yazımı:
En muzır neşriyat duygularımla, hoşça kalın.

İPEK ERENDOR



GÖZ KIRPINCAYA KADAR 
Kapıdan dışarı çıktı. Güne adımını attı.
Gözlerini kapattı. Bir saniye sonra açtı.
İnsanlar kaybolmuştu birdenbire.

Ne olduğunu anlayamadan arkadaşıyla buluşacakları 
kafeye gitti. Sokaklar boş caddeler ıssız ve şehir 
kimsesizdi. Her gün koşturarak dolaşan insanlar 
kaybolmuştu. Arkadaşıyla buluşacakları kafeye geldi. 
Garson sipariş almaya gelmedi. Saatler geçti, arkadaşı 
da gelmemişti. Ne olduğunu anlamadan beklemeye 
başladı.  Sadece arkadaşını değil, tüm insanları. 
Özlemeye başladı.  
Konuşmak istedi, konuşamadı. Duvardan yankılanan 
kendi sesiyle sohbet etmek zorunda kaldı. Neler 
olduğunu anlamakta güçlük çekiyordu, bunca insan 
neredeydi? Özlemeye başladı yeniden. Konuşamadı. 
Kokusunu hatırladı ama yeniden içine çekemedi dolu 
dolu. Sanki biri ayırmıştı onu ve başka bir oyun alanına 
koymuştu oynaması için. Kimsenin gelmeyeceğini 
anladığı zaman ağlamaya başladı. Neler olduğunu 
bilmeden, neden olduğunu bilmeden gitmişlerdi. Geriye 
kalan soğukluk bedeninin sıcaklığını yeniyordu ve ölüm 
gözlerini kapadığı an bugün yaşaması gerekenleri 
saniyeler içinde göstermişti.

Var ile yok arasındaki ince çizgi: ölüm. Kokusunu 
alamamak ne demek bilir misiniz? Her gün gördüğünüz 
insanın gittiği yerden geri dönmeyeceğini bilmek tuhaf. 
Belki de o yüzden, genelde “işi gereği ortadan kayboldu” 
gibi görme ihtiyacı hissederiz. Sabah çıkmıştır sanki, 
akşam gelecektir. Ama o akşam hiçbir zaman olmayacak, 
o hiçbir zaman gelmeyecektir. Ölen birine sevgimiz artar 
erken gidişinden dolayı. İleriki günlerde hissedeceğimiz 
şiddetli sevgi, yeni gittiği günlerde erkenden gelir konar 
yüreğimize. O sıra sorgularız ve farkına varırız birçok 
şeyin. Evet, ölüm geride kalan birçok insanı hayata 
döndürmüştür aslında acıta acıta. Hayata en büyük 
değeri katan gerçeği yaşadığımız gün, en çabuk 
büyüdüğümüz gündür. Kızmayın erken ayrıldığınız için 
ona. Ölüm, ayrılık demek değildir. Ayrılık iki insanın bir 
daha yollarının kesişmemesi demektir; ancak ölüm iki 
taraftan birinin beklemeye geçmesidir. Sabredin ve 
hayattayken hazırlanın buluşma gününüz için.

Gözlerini kapattı. Bir saniye sonra açtı. Ve bir daha 
kapattı.

                                      ***

farmAkademİst’ in baş langıç sayısında ölümden 
bahsetmekte kararsızdım.  Sonrasında daha ciddi bir 
konu bulamayacak olmak düşündürdü beni. Ama sonra 
dedim ki: Göz kırpıncaya kadar her şey ve her şey ancak 
ölüm kadar ciddi olabilir. Zaten sonrasının önemi de yok 
yaşanmama ihtimali oldukça. Şimdi yaşanacak her an, o 
gün yaşanacak olandan her zaman daha önemlidir.

Çünkü;              “Hayat kısa,

                                            Kuşlar uçuyor.”                                                         
sonuçta…            Cemal Süreya’ya saygıyla…

Müsvedde’den alıntılar…

Yani öleceksen denizde ölmen gerekir

Gök denize yakın, insan denize

Göğe denizden gidilir

***

Bir peri tozu kadar hayallerin bir nefes kadar vakti olur

Yaşadıkça eksik zamanı yarım her zaman insan olur

***

Hepimizin üstünde özgürlük zincirleri varken, 
engellenemeyen birer çığdık.

***

Her şeyi anlatabilirim sana

İçinde sevgi, ümit ve yaşama isteği varsa

Çünkü her şey bi’ saplantıdır hayatta

***

kimse için bi’ şey ifade etmeyen o gün bizim olsun

biz daha iyi bakarız

düşün bi’, sadece ikimiz varız

***

Bir rüya düşün; eksik kalan neyimiz varsa, tamam artık.

BB

BARIŞ BERBEROĞLU



KOZMETİK 
Kozmetiğin hayatımızdaki yerini konuşmadan bu 
gazete böyle bitemez dedim çünkü kadın, erkek dahil 
olmak üzere -tabi özellikle kadınların- herkesin hayatında 
büyük yer kaplayan hayat kurtarıcı ürünler serisidir.Tabi 
işin bilimine ben indim okul şartları malum ama burda 
oralara kadar inmeye gerek yok diye düşünüyorum. 
 
Eğer kafalarda şöyle bir karışıklık varsa hemen düzeltelim 
kozmetik demek illa ki makyaj ürünü demek 
değildir.Kullandığımız şampuanlar, kolonyalar, diş 
macunları, sabunlar hepsi bu camianın ağır taşlarından 
biridir. Ağır taşlardan bazı küçük tavsiyelerde 
bulunabilirim tabi size, mesela saçlarınız çok mu 
dökülüyor? Hem yıkarken hem tararken hem kuruturken? 
Çare tuzsuz şampuan evet, evet gideceksiniz bi 
eczaneye veya bir kozmetik mağazasına tuzsuz şampuan 
istiyorum diyeceksiniz, çeşitli markalara sahip bu ürünler, 
şahsen kullandığımda bir avuç saçtan daha fazla dökülen 
saçlarımı, 1-2 saç telinden fazla dökülmesinden, 
kurtardığı olmuştu. Eğer böyle ciddi bir sorun 
yaşıyorsanız denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. 
 
Gelelim en çok kadınların ilgilendiği, uğruna az veya çok 
harcamalar yaptığı, kozmetik mağazalarına küçük bir 
servet bıraktığı ürünlere, makyaj malzemelerine…  
 
Makyaj malzemeleri hepimizin bildiği gibi geniş bir 
piyasaya sahiptir. Markalar fazlaca varken bir de bu 
ürünler çeşitlendikçe çeşitleniyor. Basit, sadece pudra 
alacaksınız varsayalım ama yok çeşit çeşit; transparan 
pudra, sıkıştırılmış pudra, toz pudra, daha ince toz pudra, 
işte renk versin mi vermesin mi, kapatıcı özelliği orta mı 
olsun çok mu yoksa sadece cildi mi düzgünleştirsin, 
içinde pırıltısı olsun mu olmasın mı, kızarıklık morluk 
nötralize etsin mi etmesin mi derken liste emin olun çok 
daha uzayıp gidebilir. Bunların içine bir girdiniz mi 
kendinizi kaptırıp gidiyorsunuz bu koca okyanusta. 
Aslında bakarsanız o kadar da her şeyi kapsamlıca 
bilmeye gerek yok tabi ilgi alanlarınız arasında yer 
almıyorsa, nasıl mı şöyle ki: 
 
Denediklerimden öğrendim bi kaç bi şeyi daha paylaşmak 
istiyorum. Eskiden cildim yağlı sanardım  büyüdükçe 
cildimde bir gerilme bir kuruma hatta bazı zamanlarda pul 
pul bir görünüm dahi görmeye başladım, bu konuda en 
bilgili olan  mecraya yani dermatoloğa gittim. Cildimin 
nemsiz ve kuru olduğunu söyledi. Kısacası o güne kadar 
kullandığım tüm ürünler cildime çok zıt ve belki de 
cildimin kuruluğunu daha çok tetiklemiş ürünlerdi. Demek 
istediğim şu ki, en önemlisi cildimizi tanımak ve ona göre 
ürünler seçmek tıpkı vücudumuzu tanıyıp üzerimize 
yakışanı giymemiz gibi bir şey bu. Ne kadar tanırsak 
tenimizi ürünlerimizle uyumumuz o kadar güzel, cildimiz o 
kadar parlak ve daha  canlı bir görünüme kavuşur, bir iki 
de makyaj taktiği öğrendik mi, işte tamam. 
 
A tabi, bir de unutmadan cildimizi bilelim bilelim ama 
koruyalım da gidip alakasız bir yerden cilt ürünü 
almayalım cildimize iyi bakalım onu sevgiyle besleyelim…          
SŞ.

  MODA 
2016-2017 SONBAHAR/KIŞ MODA             

TRENDLERİ

ŞİŞME MONTLAR

2016-17 Sonbahar/Kış sezonunda 
tarihinin en parlak dönemini 
yaşayan şişme montlar, genişleyen 
kalıpları ve artan yumuşaklığıyla 
konfor alanının sınırlarını baştan 
çiziyor.

KADİFE ÇAĞI

Sezonun favori materyali kadife, 
en canlı ve dinamik haliyle 
karşınızda!  Sonbahar/
Kış 2016-17 şovlarında bileğe 
kadar uzanan elbiselerde kendini 
gösteren bu kumaş, aksesuarlarda 
da kullanılıyor.

PARLAK GECELER

2016-17 Sonbahar/Kış moda 
haftasında yüksek modayı ele 
geçiren ışıltılı elbiseler, ardı arkası 
kesilmeyecek partilerin habercisi. 
Vücut hatlarını belli etmeyen 
formlarıyla dikkat çeken simli, pullu, 
payetli elbiselerle partinin en cool 
ismi olun.

CHOKER BOYUNLUKLAR

Tasma 
boyunluklar 
olarak geçen bu 
kolyeler bu 
sezonun en 
estetik 
trendlerinden.

UZUN TÜL ETEKLER

Gardrobumuzun derinliklerinde 
kalan bu etekleri çıkarma vaktimiz 
geldi! Yeni trendimiz uzun rahat tül 
cadı etekleri.

DBB. 



Biraz çoşku, biraz sevgi ve çok fazla mutluluk 
veren bir yer biliyorum. Yapayalnız kalasın mı 
var? Tanıdık kimseyi görmek istemiyorsun, ki 
Kadıköy'de isen bu çok mümkün değil ama, tarihi 
Rexx Sineması'ndan gir sağa doğru. Hayır 
Bahariye'den gelirken sola doğru gireceksin. 
Karşında upuzun Kadife Sokak. Öyle kadife 
dendiğine bakma sen. Gürültülü, heyecanlı, çoşkulu 
bir sokak burası. Hızlıca yürü, koşasın varsa da koş. 
Geldin mi yol ayrımına devam et şimdi ikinci yol 
ayrımına geldin, durma az daha git. Şimdi dur. Sola 
doğru bak. İşte karşında Masal Evi !! İlk kapıdan gir. 
Girdiğin bölümdeki loş ışıklı, köşedeki yüksek 
taburelerden birine otur. Unutma, sen yalnız kalmak 
isteyensin. Kulaklık falan takma, girme bu 
melankolik havalara. Ne dinlemek istiyorsan söyle 
garsona açsınlar. İçecek bir şeyler al ve istersen 
yiyecek. Çok iyi gelecek bak bu gece inan. Hem ne 
demişler inanmak kafayı toplamanın yarısıdır. 

Yeter yalnız kaldık, ettik. Bu gece partileyelim mi? 
Doğum günü mü, yeni haberlerin kutlaması mı 
yoksa yıldönümü mü? Hepsi için buyuralım Masal 
Evi'nin bir üst katına. Eskitilmiş koltukların ve ahşap 
yuvarlak masaların bulunduğu bu kat mmm 
muazzam. Hem de oda gibi bölünmüş. Tam da 
''bizde 12 kişiydik burası bize ait'' demelik. Hele bir 
de sokağa bakan odalardan rezervasyon 
yaptırdıysanız değmesinler keyfinize. İster camı 
açar ister dans eder ister hunharca gülersiniz. 
Unutmadan belirteyim burada. Öyle kutlama 
parasıymış, kişi başı bilmem kaç liraymış falan böyle 
şeyler yok. Yediğini, içtiğini öder, eteğini silker 
kalkarsın. Yahu daha ne duruyoruz haydi 
partileyelim. Yok canım kutlayacak bir şeyler elbet 
bulunur. Mesela bu geceyi...

Taşı toprağı altın Kadıköy'ümüzde her mevsim aşk 
bambaşka güzeldir. İstanbul'da aşk başkadır tamam 
ama Kadıköy'de bambaşkadır. Bir erkek ya da 
kızdan hoşlanıyorsun ve bu kişi okuldan biri. 
Karşılaşma ihtimalinin veya aynı mekanda nefes 
alabilme ihtimalinin en yüksek olduğu yer 
Kadıköy'dür. Tamam okuldan olmasına gerek yok 
ama birkaç kez Kadıköy'de gördüysen tamam işte, o 
da Kadıköylüdür. Hoşlandığın biri var buraya kadar 
her şey tamam. Fakat hangi devirde yaşadığımızı 
unutmuyoruz ve sosyal medyayı umarsızca 
kullanıyoruz. Swarm'dan başlayalım ve ekleyelim. 

Nerelerde takılıyor ve geziyor bakalım. Instagram'da 
önemli nokta. Kimlerle geziyor, sevgilisi var mı 
görelim. Hazır başlamışken Facebook'tan da 
ekleyelim. Burası çok önemli değil, doğum gününü 
falan görürüz belki veya aile yapısını görürüz. Kaldı 
mı başka bir yer. Heh twitter, oradan da takipleşelim. 
Emin olduk mu sevgilisi yokmuş ve ailesi bize 
uygunmuş ve çevresi iyiymiş, hoşmuş. Haydi şimdi 
açılalım bu kişiye. İtirafta bulunmak gerek ve bunun 
için bize güzel bir mekan gerek. ''En güzel aşklar 
Masal Evi'nde başlar.'' sözünü unutmuyoruz ve 
tutuyoruz sevdiğimizin elinden getiriyoruz buraya. İç 
kısma doğru loş ışıklı güzel tahta sandalyeli 
masalardan birine oturuyoruz. Sakin oluyoruz tabi ki. 
Tuhaf tuhaf şakalardan da uzak duruyoruz. Mesela 
küçük sürprizler yapıyoruz ona. Aç telefonundan 
galerini ve tüm akrabalarını tek tek göster. Teyzeni 
anlat, halanın görümcesinin kızının düğününü falan. 
Artık sakinleştin bence. Başla konuşmaya şimdi. 
Söyle her şeyi. Ne kadar çok takip ettiğini ve çok 
hoşlandığını. Ee ne demişlerdi ''En güzel aşklar 
Masal Evi'nde başlar.'' Şiddetle tavsiye ediyorum. 
Denendi ve test edildi.

                                        ***

Kız kıza gezelim  bu gece. İstanbul gibi yerde yok 
yok genel olarak kız olmak çok zor. Dışarı çıkarsın 
eğlenmeye kötü sözlere maruz kalırsın, geç saate 
kadar kalamazsın yoksa kötüler seni kapar, etek 
falan giyemezsin çünkü suçlu sen olursun ve 
makyajını abartılı yapamazsın çünkü kendine 
baktırmaya çalışıyor derler. Neyse kız olmanın 
zorluklarını bir kenara bırakırsak Kadıköy bu 
duyguları, bu çirkinlikleri en az yaşadığın veya 
yaşamadığın nadir yerlerdendir. Kıymetini bilip kız 
kıza gezmeye çıkabilirsin. Ama sen yine de geç 
saate kalma. Öyle bilmediğin mekanlara da gitme. 
Kız arkadaşlarını al yanına mesela canlı müziğe git. 
Bak gör çok eğleneceksiniz. Mekan adı mı istiyorsun 
tamam Kuzen Beer'a git veya onun tam karşısında 
Corner var ona git. Bilmem ne tarz dinlersin ama 
buralar biraz daha alternatif rock kokar. Başlar 
Duman'dan senden daha güzel şarkısı ile. Biraz 
melankolik devam eder sonrasında çalar 
Zakkum'dan anason. Pinhani falan sıkıştırılır araya. 
Gece ilerledikçe tempo artar eğer ortamda 
sevgilisinden ayrılmış birileri yoksa. 

RUHSUZKEMAN İLE FARMEKAN



Son olarak Ankara'nın Bağları ile biter gece. Hee 
sen mekandan çıktıktan sonra yolda da oynamaya 
devam edebilirsin. Neyse kızlar eğlendiniz bitti 
yerinize yurdunuza dönün artık. Ay yok yok hemen 
uyumak, biraz yatak dedikodusu yapın. Fona da 
Duman'dan haydi gel içelim koyun. 

Erkek erkeğe gezelim gecesi mi? Erkekler en iyisi 
mi siz gidin maç izleyin, kart oynayın veya bir 
mekana oturup kızları falan konuşun. Aman canlı 
müziğe gitmezsiniz siz, biliyorum. Neyse anlatasım 
yok erkek erkeğe gezmecesini. Mekan falan da 
tavsiye edemeyeceğim. Kendiniz gezin bulun 
mekan. Erkeksiniz ya...

Yeter beyler ve güzel bayanlar bu kadar gezmek. 
Buyrun bir de buradan yakın, geldi vizeler. “Ya 
bunlar daha vizeler, finali var hallolur” dediğinizi 
duyuyorum. Ama “büt”ü yok unutmayın. Ayrıca 
vizeler geldi demek eşittir dönem bitti demek. 
Gezdik, eğlendik, partiledik, yalnız kaldık, okuduk, 
çizdik tamam yetmedi biliyorum ama biraz vize 
molası verip çalışmak gerek. Biliyorum canım bunca 
gezmenin üzerine kabuğunuzda duramazsınız. Tabi 
ki evinizde, yurdunuzda çalışamazsınız. Yeni yerler 
keşfedelim o halde. Kalabalık olmasın, gürültü 
olmasın ama etrafta insan olsun. Adresimiz tabi ki 
yine Kadıköy. Doldur bütün notları çantana, tak 
kulaklığını. Biraz melankolik duruş sergile. Çünkü 
senin vizelerin var. Dur canım gördüğün ilk yere 
oturma. Starbucks, Nero, Carribaou gibi yerlere 
elbet yolun düşer. Şöyle güzel kahvesi olan, fonda 
kısık seste müziği olan ve de garsonların tatlış 
olduğu bir mekan olsun. Buldum yahu 
Yeldeğirmeni'ne çık sen. Gir Küff'e, al kahveni, çıkar 
notları. Başla. Çalış çalış durma çalış. Bol 
ezberlemeli dersler içerisinden nadiren işlemli veya 
ezberlemeni gerektirmeyecek dersler var ya onların 
kıymetini bil. İşte tam da bu dersleri çalışırken tak 
kulaklığını. Çal en sevdiğin müziği. Öneride 
bulunayım, Megadeth– She Wolf dinleyebilirsin. 
Zihin açar. Biliyorum canım her gün aynı yerde 
çalışılmaz. Başka bir gün ise gir Sanatçılar 
Sokağı'na. (Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nin 
bulunduğu arnavut kaldırımlı sokaktan 
bahsediyorum.) İlerle ilerle en sona geldin dur ve 
köşedeki Tosbağa Cafe'ye gir. Biraz da burada çalış. 
Çalışırken yanına gelip yatan kedilere özenme sen. 
Durmadan çalış. Unutma bütler yok daha çok çalış. 

Sevgiye dair 

Sevmek… Ne büyük ne özel 
kelime. Çikolatayı sevmek, mavi 
rengi sevmek, deniz kıyılarını 
sevmek.. 

Günümüzde insanlar adım adım uzaklaşıyor 
bu duygudan. Sevginin yerini büyük hırslar ve nefret 
alıyor. Nasıl almasın ki? Yem olmamak için çırpınıp 
dururken ruhunu nasıl kaybetmeyebilir insan. Yenik 
düştükçe hırslarımıza adım adım yaklaşıyoruz 
karanlığa. Oysaki severek geldik bu dünyaya. Önce 
annemizin kokusunu sevdik sonra babamızın en 
büyük aşkı olduk. 

Büyüdük. Yeni sevgiler girdi hayatımıza. Kimi 
zaman bir heavy metal grubu, kimi zaman son çıkan 
oyun konsolu süsledi rüyalarımızı. Ucundan 
kıyısından da olsa hep sevdik bir şeyleri. İyi 
dostlarla geçirilen kahkaha dolu anlar ya da bir 
masanın etrafına oturup hep birlikte dert yumağına 
dönüştüğümüz dakikalar. Sevgiyle bağlı olduğumuz 
insanlarla geçen her saniye ne kadar da güzel. 
Gelelim ince işlere. Kuşkusuz en belalısı sevgilerin 
tutup bir bakışı bir gülüşü sevmek. Her an 
düşünmek ve özlemek. Sonu ise büyük bir bilinmez. 
Boş verelim şimdi bunları. Keyfimiz kaçmasın. 
Küçük bir kum tanesi kadar da olsa sevebiliyorsak 
eğer hala bir umut var. “Dünyayı sevgi kurtaracak” 
klişelerine de hiç gerek yok. Biz önce kendimizi 
kurtaralım. Sonrasına bakarız.

Sevmek…Ucundan kıyısından, yeri 
geldiğinde bodoslama dalarak ortasına. Kimi zaman 
bungee-jumping yapmak kadar heyecanlı, kimi 
zaman sararmış yapraklar kadar tükenmiş. 

Demem o k;i sevelim arkadaşlar, sevelim. 
Bütün geçmiş kırgınlıklara rağmen… Her anımız 
kıymetli, 
hemen şu an 
başlayıp 
sevelim.

RUHSUZKEMAN                                                                                                                                                   MAVİ



yerim seni istanbul 
Bir boğa burcu olarak tabi ki “yemek, 

içmek, gezmek” en büyük tutkularımdan ve bu 
tutku diğer bir vazgeçilmez olan İstanbul ile 
birleşince her şey daha da lezzetli daha da 
keyifli bir hal alıyor. E sıra deneyimleri 
paylaşmaya geliyor, Aslı’dan minik 
öneriler:

1)Kahvenizi alıp Moda sahilde dinlenmek için: 
RAFİNE ESPRESSO BAR (Moda) 

Bu kez Starbucks olmasın bir değişiklik yapalım 
diyenler, burada kahveleri hazırlayan kişi sizin 
zevklerinize göre yönlendirme yapıyor. 
Kahveleri tartıyor, demliyor ve hazır hale 
getiriyor. Buranın en önemli farklarından biri, 
çok nadir bulunan kahve çekirdeklerinin de var 
olması, deneyin bana da sonuçları bildirin.

Not: Kahve sevmiyorum!

2)Ders çalışmak için: GLORIA JEAN’S 
COFFEES (Nautilus’un arkası)

Sınav sabahları bağıra çağıra ezber yapmak ve 
saatlerce oturup “ tekno kürsüsü sınavlarına” 
çalışmak için mükemmel bir mekân. Garsonlar 
2012 girişlilerden dolayı panik havasına alışkın, 
gönlünüzce çalışın!

3)Bira sevenler için: BELFAST IRISH PUB 
(Moda)

Kaldırım üstündeki masalarda oturan insanlara 
anlam veremezken İki arkadaşım sayesinde 
kendimi burada buldum. Yüzden fazla çeşit 
birası olan bu mekâna kendinizi kaptırıp sabah 
4’e kadar dedikodu yapmanız an meselesi ☺. 

Not: Sevgiler Mel ve Zack!

4)Sevgiliyle gitmek için: THE HOUSE CAFE 
(Ortaköy)

Deniz kenarındaki çift kişilik masalardan 
rezervasyon yaptırmayı unutmayın. Özellikle 
hava güzelken giderseniz manzaranın keyfini 
çıkarabilirsiniz. Ayrıca mekânın kendi 

uygulamasını indirdiğinizde küçük sürprizler ve 
indirimler sizin oluyor. İyi eğlenceler!

Not: Tavuklu makarnası ef-sa-ne!

5)Ani çikolata krizleri için: HANE ÇİKOLATA & 
KAHVE(MODA)

Tatlıların isimleri insanlara mutluluk veren 
hormonlardan oluşuyor. En beğendiğim tatlısı 
ise Endorfin!
Porsiyonların biraz daha büyümesi ise bu 
mekân için en büyük dileğim ☺

Not: Yoksa J’ADORE’a hala gitmediniz mi!!!
(İstiklal Caddesi)

6)Rakı balık için; 
-Ben Kadıköy’den vazgeçemem 

diyenlerdenseniz: SARNIÇ 
MEYHANE(Kadıköy). Bir Rum meyhanesi olan 
bu mekân tam size göre. Özkan Uğur’un abisi 
Tarık Amca’mızdan harika şarkılar dinleyip, 
mükemmel bir gece geçirin.

-“Yok Aslı, bize başka bir yer söyle” 
derseniz: Mükellef (Karaköy). Arda Türkmen 
imzalı, Galata manzaralı bu harika mekânda 
mükemmel mezeler sizi bekliyor.

Not: Mükellef’e krediniz veya bursunuz 
yattığında gitmelisiniz; ama göreceksiniz, buna 
değer!

7)Kahvaltı için;  
-Pancake seviyorsanız: KAVANOZ 

PANCAKES & BISCUITS (Kadıköy Double 
Tree arkası)
Müzikleri çok güzel ve çalışanları çok tatlış. 2 
kişi için 1 porsiyon alıp sonradan pancake 
ekletebilirsiniz. Bisquit yerine pancake seçin!

-Manzara seviyorsanız ve öğrenci işi 
olsun istiyorsanız: TARİHİ ÇINARALTI ÇAY 
BAHÇESİ (Çengelköy)

Not: Köşedeki Çengelköy Börekçisi’nden 
peynirli soğanlı börek almayı unutmayın ve 
harika bir İstanbul manzarası için sıra 
beklemeye kendinizi hazırlayın.

ASLIHAN ÇETİN



8)Şehir dışından misafiriniz geldiğinde: 
EDEBİYAT KIRAATHANESİ (Sultanahmet)

Doğal olarak Sultanahmet köftesini 
yedirdiniz. Bir de tatlı ısmarlayayım derseniz, 
Edebiyat Kıraathanesi en güzel seçenek. Tek 
sıkıntısı 100 sayfalık menüden bir tatlı seçmek 
saatlerinizi alabilir.

Not: Herkes incirli muhallebisine hasta; ama 
benim gönlüm portakallıda.

9)Asya mutfağı denemek için: P.F. CHANG’s 
(Etiler)

Ben öyle değişik şeyler yiyemem 
diyenlerdenseniz burayı bir kez deneyin değişik 
şeyler yiyebildiğinizi göreceksiniz. Fakat benim 
gibi gaza gelip garsonun çok acı dikkat edin 
dediği şeylere atlamayın! 

Not: Bu mekânda garson ne derse o. Etiler uzak 
diyenler; Ataşehir’de de açıldı.

10)Kendini iyi hissetmeyenler için: COFY TEA 
(Kadıköy)

Bu mekânın sahibi aslında bir doktor, 
üstelik bulabileceğiniz en çok çay çeşidi de 
burada. Kendinizi kötü hissettiğiniz zamanlarda 
Doktor amcamıza söylüyorsunuz o da size en 
uygun çayı yazıyor adisyonunuza. Üstelik çok 
sakin ve samimi bir ortamı var. İlk gidişinizin 
daha ilk dakikalarında çalışanların samimiyetini 
farkedeceksiniz.

Ders çalışmak için de Gloria Jean’s 
Coffees’den sonra tercih edebileceğiniz bir yer. 
Üst katında saatlerce çalıştıktan sonra, hiç 
sipariş vermediğiniz için utanabilirsiniz. O 
yüzden sipariş vermeyi unutmayın. 

11)Yöresel lezzet sevenler: ÇANAK 
(Acıbadem)

Mustafa Bey’in kurduğu bu mekânda 
‘’Antepliler yemek için yaşıyorlar’’ lafı tekrar 
akıllara geliyor. Bu mekânda Gaziantep 
mutfağından olan tüm lezzetlere ulaşabilirsiniz. 
Benim size tavsiyem muhakkak katmeri 
denemeniz! 

NOT: Antep katmeri, insana diyet 
bozdurur, alışkanlık yapar. Ayrıca sabah 
kahvaltıda yenir, yok bu bana ağır gelir, yok ben 
bunu bitiremem laflarını kabul etmemektedir. 
Deneyin, pişman olmayın.

12)En son gittiğim yer; İstiklal Caddesi’ndeki 
Midpoint

 Mükemmel bir terası var. Daha önce 
nasıl keşfedemedim diye düşündürecek kadar 
güzel aklınızda bulunsun.

Aslı’dan minik istekler;
Eğer siz de bu lezzet ve güzellik dolu 

şehirde paylaşmaya değer mekanlar, 
lezzetler bulduysanız; benimle paylaşın, 
konuşalım, gidelim, tadalım. Paylaştıkça 
çoğalan şeylere yenisini ekleyelim. Ayrıca 
size bahsettiğim yerleri deneme şansı 
bulursanız görüşlerinizi de bekliyorum; 
aslihancetin@hotmail.com

Şimdiden afiyet olsun tatlışlar.



MÜZE HABER 
madame tussauds 
istanbul 

250 yıllık bir geçmişe sahip 
Madame Tussauds markası 
artık İstanbul’da! Tarihi ve 
kültürel kahramanlar ve 
geçmişten bugüne sanat, spor 
ve siyaset dünyasının yaklaşık 
60 ünlü ismin yer alacağı 
Madame Tussauds İstanbul'da 
Osmanlı ve Cumhuriyet 
dönemlerinde tarihi bir gezinti 
yapabilir, Türkiye’den birçok 
ismin yanı sıra çok sayıda 
uluslararası müzik, spor ve 
film yıldızıyla da 
tanışabilirsiniz. 

Mustafa Kemal ATATÜRK, Mevlana, Barış 
Manço, Adile Naşit, Kanuni Sultan 

Süleyman, Fatih Sultan Mehmet, Mimar 
Sinan, Sabiha Gökçen, Arda Turan, Hidayet 

Türkoğlu, Beren Saat, Kerem Bursin ve 
Kıvanç Tatlıtuğ gibi Türk ünlülerin yanı sıra 
Angelina Jolie, Brad Pitt, Audrey Hepburn, 
Beyonce, Rihanna, David Beckham, Messi, 
Marilyn Monroe ve Muhammed Ali'nin de 

figürleri görülebilecek.  

DEFNE BUSE BURGUT

Lokasyon: 

Hüseyinağa, İstiklal Cd. No:56, 
34435 Beyoğlu/İstanbul 

Madame Tussauds İstanbul



Pomodoro Çalışma 
Tekniği 
Kimi zaman masaya oturduktan kısa bir 
süre sonra pes ediyor veya çalışmanıza 
rağmen konuları yetiştiremeyeceğinizi 
düşünüyorsanız sizlerin de zaman 
yönetiminde yaşadığınız problemler var 
demektir. Peki hiç zamanı verimli 
kullanmak için bir şeyler yapmayı 
düşündünüz mü? İşte size verimli bir 
teknik:

Pomodoro Nedir? 

1980’li yıllarda Francesco Cirillo adlı bir 
öğrenci zamanını verimli geçirmediğinin 
farkına varır ve bir çözüm aramak için 
düşünür ve o vakitte mutfakta olduğu için 
mutfak zamanlayıcısı ile yapacağı işleri 
bölüm bölüm zamanlamayı aklına getirir. Bu 
temel mantık üzerine oturtulan tekniğini 
geliştirir ve her 25 dakikada 5 dakika 
dinlenmen şeklinde periyotlar oluşturur ve 
her 30 dakikalık periyota bir Pomodoro 
der. Bu yöntemden verim alınca da herkesle 
bu yönetimi paylaşır ve günümüze kadar 
gelir. Ayrıca mutfakta kullandığı kronometre 
domatese benzediği için İtalyanca dometes 
anlamına gelen Pomodora ismini kullanır.

Pomodoro tekniği ile 
nasıl verimli ders 
çalışılır? 

Adım 1 : İlk olarak çalışacağınız konuyu ve süreyi 
belirlemeniz gerekiyor. Atıyorum X konusunda 
çalışmanız gereken 50 sayfa var ve bunun için size 
50 dakikanın yeteceğini düşünüyorsanız, o zaman 
size iki Pomodoro seansı yeterli olacaktır.

Adım 2 : Her seans arasında 5 dakikalık araları 
vermeyi kesinlikle unutmuyoruz; çünkü işin sırrı bu 
seanslarda, fakat seans sırasında dikkat etmemiz 
gereken noktalar bulunuyor. Her şeyden önce bu 5 
dakikalık seansları hiçbir şekilde aşmıyoruz ve 
aralarda Facebook, Twitter gibi aklımızı 
bulandıracak sosyal medyalarda dolaşmıyor ya da 
sözde akıllı cihazlar ile temas kurmuyoruz. Ayrıca 
molalarda ders hakkında kesinlikle düşünmek yok. 
Bunun dışında molalarda oda içinde turlamak, su 
içmek gibi kafanızı dağıtacak kısa şeyler 
yapabilirsiniz.

Adım 3 : 4 Pomodoro sonrası kendini ihtiyacınıza 
göre 15 ile 30 dakika arasında uzun bir mola 
verin. Bu arada her ne kadar her şeyi yapabiliyor 
olsanız da yine sizlere tavsiyemiz sizin aklınızı 
başınızdan alacak olan işlerden uzak durmanız.

Adım 4 : Günde ortalama 8 ile 16 Pomodoro 
yapmak genellikle yeterli sayılıyor. Fakat tabi ki 
daha fazla Pomodoro göz çıkartmaz.

Bu basit dört adım ile çalışacağınız konuyu en 
verimli şekilde çalışabilirsiniz. Fakat tahmin 
edeceğiniz gibi Pomodoro tekniğini uygularken 
dikkat etmeniz gereken birtakım şeyler var, onları da 
şöyle listeleyelim:

1. 5 dakikalık seanslarda kesinlikle ders ile ilgili 
bir şey düşünmeyin. Yani mola zamanı ders 
yok!

2. 25 dakikalık seans boyunca dikkatinizi hiçbir 
şeyin dağıtmasına izin vermeyin. Tek odak 
noktanız işiniz olmalı.

3. Yapacağınız işin planlamasını gerçekçi bir 
şekilde yapın. Ne çok ne az her şeyi 
kararınca :)

4. Planlarınız dışında bir şey olur ve seansı 
bölmek zorunda kalırsanız o seansın yanına 
belli edici bir işaret koyun.

5. Günlük ve haftalık analizler yapın. 
Hedeflerinizi belirleyin ve bu hedefler 
doğrultusunda çalışın. Ayrıca böldüğünüz 
Pomodoro seanslarını da olduğunca az 
tutmaya çalışın.

DEFNE BUSE BURGUT

Google Play veya App Store’da 
“Pomodoro Timer” diye aratarak 

beğendiğiniz uygulamayı 
indirebilirsiniz.



SPOR HABER 
 TENİSTEN 
SON 
GELİŞMELER 

- 2016 sezonunu kadınlarda 1 numara ile bitiren isim 
Angelique Kerber olurken, erkeklerde ise bu dönem 
1 numara Andy Murray oldu. Milli tenisçilerimizden 
Çağla Büyükakçay bu sezonu 77 numara olarak 
bitirirken, İpek Soylu 159, Marsel İlhan ise 256 
numara ile sezonu kapattı.
- Erkek Milli Takımlar düzeyinde yapılan Davis Cup'ı 
kazanan ülke Arjantin olurken, Kadın Milli Takımlar 
düzeyinde yapılan Fed Cup'ı kazanan ülke ise Çek 
Cumhuriyeti oldu!
- Arjantinli tenisçi Juan Martin Del Potro takımını 
şampiyonluğa götüren maçta kullandığı raketi, 
maçların sıkı takipçisi, milli takım destekçisi, futbolcu 
Diego Maradona'ya hediye etti.
- Maria Sharapova'nın doping kullandığı 
gerekçesiyle 2 yıl men cezası alıp, daha sonra bu 
cezanın 15 aya düşürülmesiyle, Nisan 2017'de 
tekrar sahalara dönebileceği açıklandı.
-Kadınlar Dünya Sıralamasının 2 numarası Serena 
Williams "sporda kadın-erkek eşitsizliğini" 
vurgulayan bir mektup kaleme aldı. Bu mektupta, 
kadınların önüne çıkan engelleri aşma ve hayal 
kurma konusunda cesaretli olmaları gerektiğini 
belirtti.
-Son olarak, bu yıl içinde sakatlık sebebiyle tenise 
ara verdiğini açıklayan Roger Federer'i yeni 
dönemde daha hazır ve güçlü görmeyi sabırsızlıkla 
bekliyoruz. “pe(RF)ect”.                İpek ERENDOR

 

BASKET HABER: 
Türkler uçuyor! 

Türk Hava Yolları'nın sponsorluğunda Euroleague'de bu 
sene yepyeni bir formata geçildi. 16 takımın bulunacağı 
bu formatta maçlar deplasmanlı lig usulüyle oynanacak. 
 4 takımla en fazla katılımı sağlayan ülke olduğumuz 
2016-2017 sezonunda 10 hafta geride kaldı. Bu süreçte 
takımlarımız gösterdikleri mücadeleyle Avrupa'nın en 
kaliteli liglerinden birine sahip olduğumuzu tekrar 
gösterdi. Ülke basketbolu adına bir güzel haber de 
geçtiğimiz günlerde Euroleague yönetiminden 
geldi. 2016-2017 THY Euroleague Final Four'una 
İstanbul'un ev sahipliği yapmasına karar verildi. Daha 
önce 1992 ve 2012'de THY Euroleague Final 
Four maçlarına ev sahipliği yapan İstanbul, bu deneyimi 
bir kez daha yaşayacak. Zorlu maçların ardından play-off 
maçları oynayacak takımlardan dördü, 19-21 Mayıs 2017 
tarihleri arasında düzenlenecek Final Four serisinde 

şampiyonluk mücadelesi verecek. 2016-2017 sezonunda 
ülkemizi temsil eden takımlar; 

Anadolu Efes: Dusan Ivkovic ile yolları ayıran lacivert 
beyazlılar bu sezon takımın başına Velimir Perasovic'i 
getirdi. Yeni koçla beraber takıma Deshaun Thomas ve 
Tyler Honeycutt gibi kaliteli oyuncuların kazandırılması 
hedeflerin yüksek olduğunu sezon başından belli etmişti. 
Alışma sürecinin atlatılmasıyla göze hitap eden, temposu 
yüksek, iç-dış dengesini yakaladığında rakibini 
affetmeyen bir takım karşımıza çıktı. Lacivert beyazlılar 
savunmadaki disiplini ilerleyen maçlarda da sürdürebilirse 
“Final Four neden olmasın?” dedirtiyor. 

Galatasaray Odeabank: Geçtiğimiz sezon 
Eurocup şampiyonluğuna uzanarak Euroleague'e 
katılmaya hak kazanan temsilcimiz yeni sezonda koçu 
Ergin Ataman'la yoluna devam ediyor. Kilit isim, oyun 
kurucu Eric McCollum'un takımdan ayrılmasıyla bu 
pozisyona Russ Smith ve Justin Dentmon getirildi. Büyük 
umutlarla, yüksek bütçe ayrılarak getirilen sayı kralı Russ 
Smith disiplinsiz davranışlarıyla bekleneni vermedi ve koç 
tarafından kadro dışı bırakıldı. Justin Dentmon'dan da 
istediği verimi alamayan sarı kırmızılılarda evdeki hesap 
çarşıya uymadı. Öte yandan Micov ve Schilb'i elinde 
tutup forvetlere Austin Daye, Emir Preldzic ve Jon 
Diebler'i; beş numara pozisyonuna Alex Tyus, Tibor 
Pleiss gibi isimleri kazandıran yönetim Ergin Hoca'nın 
seçeneklerini artırdı. Sezon başında savunmada silik bir 
görüntü çizen ekibimiz son haftalarda kadronun 
netleşmesiyle oyun kalitesini üst seviyeye çekti. Üst üste 
galibiyetler alan sarı kırmızılı ekip kaptan Sinan Güler'in 
önderliğinde sezonun geri kalanı için savaşacağını 
basketbolseverlere gösterdi. 

Fenerbahçe Ülker: Zelijko Obrodovic ile rüya gibi 
bir sezonu geride bırakan sarı lacivertliler zor da olsa 
oturmuş kadrosunu korumayı başardı. James Nunnally'i 
de kadroya kazandıran yönetim koç için geniş bir 
rotasyon yarattı. Ancak geçtiğimiz günlerde takımın kilit 
oyuncusu Bogdanovic'in sakatlanması hesapları 
karıştırdı. Bu dönemde istenmeyen birkaç sonuç alınsa 
da disiplinli koç takımını kısa sürede toparladı. Sloukas'ın 
oyunu yönetmesi, Ali Muhammed'in kritik dakika şutları, 
Datome'nin sırtı dönük birebirleri, Vesely ve Udoh'un pota 
altını karartması basketbolseverlerin izlemesine doyum 
olmayan oyunlara tanıklık etmesini sağlıyor. Bu sezon 
kupaya uzanmak isteyen Fenerbahçe Ülker hedefine 
adım adım yaklaşmaya devam ediyor.

Darüşşafaka Doğuş: Maccabi Tel Aviv'le daha 
önce Euroleague şampiyonluğu yaşayan, LeBron James, 
Kyrie Irving gibi yıldız oyuncuların da koçluğunu yapmış 
Koç David Blatt'i takımın başına getiren yeşil beyazlı ekip 
sezona tüm hazırlık maçlarını kazanarak görkemli bir 
başlangıç yaptı. Yeni bir kadro olmasına rağmen takım 
olmayı kısa sürede başaran Darüşşafaka Doğuş'ta 
yüksek tempolu oyun dikkat çekiyor. Hem delici hem de 
şutör oyunculardan kurulu ekipte hücum savunmayla 
birleştiğinde rakibini adeta sahaya gömen bir takım ortaya 
çıkıyor.                                             BERK YAŞAR



SPOR HABER 
FUTBOL 
GELİŞMELERİ 

GECE TARİH YAZIP, 
SABAH YOK 
OLDULAR !

Hayat; yarına plan 
yapmak için çok 
kısa.

Südamerikana 
Kupası Final maçını oynamak için yola çıkan ve 
uçağı düşen Chapecoense takımının tamamına 
yakını öldü. Sakat olup kadroya giremeyen 3 
futbolcu ise hayatta kaldıklarına sevinemediler bile.

Bir düşünün; hayalleri yok oldu, sevdaları, aşkları.. 
Uğruna; gece gündüz demeden menfaatsiz bir 
şekilde deplasman yolunu tutan taraftarın takımı yok 
oldu… Besteleri, atkıları, formaları, meşaleleri, 
marşları, gol sevinçleri, şampiyonluk kutlamaları…
Tarifsiz..

Riekerink BEY / Riekerink BYE mı oluyor ?

Geçtiğimiz sezonu başarısız bir şekilde geçirmiş 
havasında görünen, ama sezonu 2 kupayla kapatan 
Avrupa Fatihi Galatasaray; sezona aynı hocayla 
devam etti. Farklı mevkilere yapılan transferlerle lige 
hızlı başladı.Yeni transferlerin katkısı ve hafif maç 
takvimiyle birlikte üst üste gelen galibiyetlerle 
taraftar stadı doldurmaya başladı. Özellikle 
Riekerink’e duyulan sevgi sosyal medyada 
“#RİEKERİNK BEY DİYECEKSİNİZ!” üst sıralara 
taşıdı. Ancak önemli maçlarda Riekerink’in oyunu 
okumada yetersiz kalması ve gerekli tepkiyi 
verememesi sonucu kritik puan kayıpları yaşayan 
Galatasaray’da rüzgar bir anda tersine döndü ve 
camiada her kötü anlarda olduğu gibi “İmparator 
Fatih Terim” sesleri yükselmeye başladı. Bakalım 
ilerleyen günler ne gösterecek…

Başakşehir’in Rüyası Devler Arenası

Ligimizde bu sene Başakşehir fırtınası esiyor. 
Oynadıkları futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini 

kazanan turuncu lacivertli ekip aldıkları güzel 
sonuçlarla puan cetvelinin zirvesinde yer alıyor. 
Uzun yıllardır Abdullah Avcıyla iyi bir uyum 
yakalayan takım her sene üstüne koyarak tam bir 
proje ürünü olduğunu gösteriyor. Üç büyüklere karşı 
sergiledikleri cesur oyunla liderliği ne kadar 
hakettiklerini herkese kanıtladılar. Sezon sonunda 
şampiyon olurlar mı bilinmez ama şimdiden 
gönüllerin şampiyonu olmayı başardılar..

Fenerbahçe Dick’ine oynuyor…

 Sezonun başlamasına kısa bir zaman kala teknik 
direktör değişikliğine giden Fenerbahçe ilk 
haftalarda çok zorlandı. Hatta küme düşme potasına 
dahi girdi. Özellikle teknik direktör Advocaat’ın milli 
maç aralarında soluğu ülkesinde alıp takımı 
antrenmanlarda yalnız bırakması kamuoyunda 
büyük tepki çekse de Advocaat’ın bu konudaki 
kararlı duruşu ve takım üzerinde kurduğu otorite 
meyvelerini vermeye başladı. Evinde aldığı 
M.United galibiyetiyle taraftarlarının gönlünü alan 
Fenerbahçe ligde de işleri yoluna koymaya başladı. 
Evinde oynadığı derbileri de kaybetmeyerek puan 
cetvelinde hızlı bir yükseliş göstermesi taraftarın 
Dick’i benimsemesini sağladı. V.Persie’nin 
yakaladığı form ve Sow’un attığı jeneriklik rövaşata 
golleri Fenerbahçe’yi biranda havaya soktu. Lig 
yarışı çok keyifli bir 
hal alıyor..

Namağlup GÜNEŞ’li 
Günler 

Geçtiğimiz sene 
arkasına aldığı 
rüzgarla devam eden 
Beşiktaş dur durak 
bilmiyor. Çeşitli 
sebeplerden dolayı geçen senenin 
şampiyonluğunun en büyük mimarlarından Sosa ve 
Gomez’in takımdan ayrılması teknik ekipte endişe 
yaratsa da yerine yapılan takviyeler takımın yüzünü 
güldürdü. Yeni alınan oyuncuların takıma kısa 
zamanda adapte olması Şenol Güneş’in işini 
kolaylaştırdı. Ve Beşiktaş yoğun maç temposuna 
rağmen kadro genişliği ve hocalarının tecrübesiyle 
birlikte hem ligde hem de şampiyonlar liginde 
namağlup şekilde yoluna devam ediyor. Uzun 
zamandır başarıya aç kalan taraftarlar da statlarının 
açılmasıyla birlikte takımlarını yalnız bırakmıyor..

Herkese bol gollü ve fair playin ön planda olduğu 
keyifli bir sezon diliyoruz..

                       Burak Kaan İLİK & Yasin ÖZEN  



farmAkademi’nin 
geçmiş etkinlikleri 

DEVA HOLDİNG A.Ş. ÜRETİM TESİSİ 
GEZİSİ 

Her yıl sektörde 
ileri gelen 
şirketlere düzeni 
olarak bilgi almak 
amaçlı geziler 
düzenliyoruz. 

FarmAkademi Kulübü olarak 23.12.2015 
tarihinde düzenlenen ve 25 kişinin katılım gösterdiği 
etkinlikte DEVA Holding A.Ş. Üretim Tesisleri gezildi. 
Sunumlarda özellikle Ar-Ge departmanından, 
Jenerik İlaçtan ve Deva İlacın sektördeki yerinden 
bahsedildi. Üretim tesisleri, Ar-Ge departmanı 
gezildi ve ilaç prosesleri hakkında bilgi verildi. 
Gezimizin düzenlenmesinde büyük emeği geçen 
okulumuzun Gezi Komitesi’ne, bizleri gezide yalnız 
bırakmayan Turgut TAŞKIN hocamıza, bizleri sıcak 
kanlılıkla karşılayan ve ağırlayan Deva Holding Ar-
Ge Farmasötik Geliştirme Müdürü Levent 
KANDEMİR’e, sunumlarıyla bizi bilgilendiren Ecz. 
Emre ALDENİZ’e ve firmadaki bütün çalışanlara 
teşekkür ederiz. 

     

14 MAYIS TÜRK ECZACILAR 
BAYRAMI BALOSU 

Tüm eczacılık fakültesi öğrencilerini bir araya 
getirmek amacıyla gelenekselleştirdiğimiz 
etkinliğimizi 2011’den bu yana boğazda yat balosu 
düzenleyerek kutluyoruz. 

Her yıl farklı üniversitelerden, farklı 
şehirlerden yaklaşık 250 eczacılık öğrencisi katılım 
sağlıyor. Geceye yatın üst katında kokteylle 
başlıyoruz ve ardından canlı müzik eşliğinde 
yemeğe geçiyoruz. Yemekten sonra boğazın ışıkları 
altında DJ eşliğinde geceye devam ediyoruz.

Bu seneki etkinliğimizi kulübümüzün sosyal 
medya hesaplarından takip edebilirsiniz.

  instagram: farmakademi

twitter: @farmaakademi

facebook: Marmara FarmAkademi 
Kulübü 



FARMASTROLOJİ 
KOÇ ECZACI (21 Mart-19 
Nisan)
Evet evet toksikolojide en yüksek 
notu sen aldın. E tabii farmakoloji 

hocası sana doktora teklif etti. Tabi canım çok 
şanslıyız ,senin gibi bir arkadaşımız var. 
Yeteeeeer! bu ne ego arkadaşım tamam haklı 
olabilirsin ama vites küçültelim yahu.

BOĞA ECZACI (20 Nisan-20 
Mayıs)
Tommy mi alsak sana Prada mı? 

Tamam tamam ikisini de al, hatta 
hepsinden al. Ama önce bi sakin ol bu kadar 
hırs kalbe zarar. Gel, seninle akşam güzel bir 
yerde yemek yiyelim. Seversin. Ha bu arada 
üzerindeki nerden? Çok yakışmış..

İKİZLER ECZACI (21 
Mayıs-21 Haziran)
Tamam anladık yerinde 
duramıyorsun da bu kadarı da fazla 

değil mi? En azından şunları bir oku. Senin 
kadar yaratıcı olamasak da yaptık bir şeyler. 
Çok zeki ve özgürlüğüne düşkün olduğunu 
kabul ediyoruz fakat biraz da duygularınla 
hareket edip huzuru yakalasan ? 

YENGEÇ ECZACI (22 
Haziran-22 Temmuz)
Ah be yengeç sendeki bu anaçlık 
nerden? Yok yok sıkı giyindim ben 

sen telaş etme de şu gizemli halleri bi 
kenara bıraksan o pandufları bir çıkarsan da 
şöyle felekten bir gece çalsak diyorum? Hı? 
Yengeç? Tamam düşün sen..

ASLAN ECZACI (23 Temmuz- 
22 Ağustos)
Hocam şu telaşı bir bitirsek artık? 
Her şeyi yönetemezsin kabullen. O 

sınav programındaki sınavların yeri 
şöyle bir değişse süper olur evet ama olmuyor 
işte. Hırslarını kontrol edersen müthiş bir sınav 
dönemi geçireceksin. Sen yaparsın!

FarmAkademİst 

BAŞAK ECZACI (23 
Ağustos-22 Eylül)
Ya seni artık üzmesinler. Karşındakini 

kırmamak için her şeyi en ince ayrıntısına kadar 
düşünen naif bir kardeşimizsin. FarmAkademİst 
ailesi sana bayılıyor!

TERAZİ ECZACI (23 Eylül-22 
Ekim)
Tatlılıktan ölüceksin ama artık 

kendine bir yardımın dokunsun. Bak 
bankodaki arkadaşların hepsi bitirdi preparatları 
senin yardımınla, sen napıyosuuuuun telafi 
show mu yine??

AKREP ECZACI (23 Ekim-21 
Kasım)
Senin elinden bir uçan bir kaçan… 
Bizim bir tavsiye vermemize gerek 

yok sen zaten işini iyi bilirsiiin.

YAY ECZACI (22 Kasım-21 
Aralık)
Emaaan sanki bir şey yazsak 
umrunda olacak.

OĞLAK ECZACI (22 Aralık-19 
Ocak)
Sana sırtımızı yaslayalım ve 
mutluluğun keyfini çıkaralım değil mi? 

yalnız şu insanların kahrını çekicem derken 
iyice alkolik oldun. Biraz içini dök sen de bu 
kadar gizem takılma. Acaba sana yılan burcu 
mu desek…

KOVA ECZACI  (20 Ocak-18 
Şubat)
Yine insanlığı ve dünyayı sorgularken 
kolojicinin “bunu sınavda soracağım” 
dediği yeri kaçırdın değil mi? Peki 

neden tam o kısmı duydun? Aslında hepsini 
duydun da dinleyemedin. Her şey ne çok.. Bak 
yine takıldık bir yere toparlayamıyoruz. Nereye 
kadar gidecek böyle aklın beş karış havada 
artık bir toparlan…

BALIK ECZACI (19 Şubat-20 
Mart)
Sedatif ve hipnotik ilaçlar senden 
sorulur bir balık olarak dünyaya 
gelmek ne zor değil mi? Psikopat 

olma olasılığın bizi korkutmuyor değil… Balık da 
ağlar haberi olmaz denizin, diyelim biz. 



SOSYAL MEDYADA 
ECZACILIK

eczacılık lablarında biz..
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