
Siz arada sırada uğrayın bize!Siz arada sırada uğrayın bize!

AYA DAMGA
VURAN SÖZLER:

"Hıyarın iyisini pazarda

ortaya koyarlar." -

Bayram Seyman

"Sizin 12. sınıf

olmanızın benim için 9.

sınıftan bir farkı yok" -

Barış Has

"Oyun basittir, zor olan

basit oynamaktır." - Can

Erdoğdu

 

KESİN DİNLEYİN:
- Basket Case - Green

Day

- No Shame - 5 Seconds

of Summer

- Watermelon Sugar -

Harry Styles

- Sugar - Brockhampton

 

BU AY GİDİLMESİ
GEREKEN YERLER:

- UNIQ Andy Warhol

sergisi

- Sakıp Sabancı Müzesi

 
İZLENMESİ GEREKEN

DİZİLER:
- The Mick

- 7 Yüz

- Dogs of Berlin

- Brooklyn 99

-
 

Mide bulantısı

Yüksek ateş

Halsizlik

Kuru öksürük

Nefes darlığı

Burun akıntısı

Kusma

İshal

Baş ağrısı

Hapşırma

Eller sık sık sabun ile  iyice

yıkanmalı

Öksürürken veya hapşırırken

ağız ve burun kapatılmalı

Sağlıklı beslenmeye ve uykuya

özen gösterilmeli

Kalabalık ortamlarda maske

takılmalı

Et ürünleri iyice pişirilmeli

Bol su içilmeli

grip gibi öksürük ve hapşırma

yoluyla insandan insana bulaştığı

doğrulandı. Solunum sistemine

yerleşen bu virüs ciğerlerde sıvı

birikmesine ve çoklu organ

yetmezliğine sebep oluyor.

Tedavisi daha bulunamayan bu

hastalık oldukça bulaşıcı

olduğundan kişisel ve ulusal

önlemlerin alınması çok önemli.

 

Belirtileri Nelerdir?

 

Türkiye'de Coronavirus

Virüsün Türkiye’ye geldiğine dair

bir vakayla karşılaşılmadı.

Wuhan-İstanbul arası havayolu

ilişkisi virüs haberinden sonra

durduruldu ve Çin’den gelen

yolcuların uçaktan indikten sonra

termal kameralarla ateşlerine

bakılması kararı alındı. Fakat

Çin’den Türkiye’ye daha önce

gelmiş virüs sahibi kişilerin olup

olmadığı bilinmiyor ve

Coronavirus’un belirtilerinin 2-14

gün arası bir zamanda ortaya

çıkması hastalıklı insanları teşhis

etmekte zorluk çıkarıyor. Yani

Türkiye’de de virüs kuluçka

halinde duruyor olabilir ve en

azından hastalığın çözümü

bulunana kadar hepimizin bu

konuda önlem alması çok önemli.

 

Alınması Gereken Önlemler

Nelerdir?

2019
MEZULARINDAN
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YORUMLARI
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Coronavirus Nedir? 

Nasıl Bulaşır? 

Nerede ve Nasıl Ortaya Çıktı? 

Ne kadar tehlikeli?

 

Çin’in Wuhan şehrinde ortaya

çıkan Coronavirus adındaki

bulaşıcı virüsün başka ülkelere

yayıldığı biliniyor. "The

Washington Post” gazetesinin

yaptığı son açıklamaya göre

(11/02/2020), virüsü kapan

42,600’e yakın insan olduğu teyit

edildi. Virüs yüzünden ölen insan

sayısı ise 1,016’ya ulaşmış

durumda. Virüsü barındıran

kişilerin çoğu Çin’in Hubei

eyaletinde bulunmaktadır.

Wuhan şehrinin bu eyaletin

içinde olduğunu göz önünde

bulundurursak virüsün ilk çıktığı

yerde oldukça hızlı bir şekilde

yayılıp ölümlere neden olduğunu

söyleyebiliriz. Çin dışında ise,

Kanada, Fransa, Japonya,

Kamboçya, Malezya, Singapur,

Amerika ve birçok başka ülkede

virüse sahip hastalar olduğu

bildirilmiştir. Corona virüsünü

mevsimsel bir gripten ayırt

etmek oldukça zordur çünkü

dışarıdan birbirlerine çok

benzerler. Hayvanlarda sıkça 

karşılaşılan bu virüs çeşitli

mutasyonlara uğraması sonucu

insanlara da bulaşabilir. İnsandan

insana da bulaşan bu virüs;

öksürme, hapşırma, yakın temas

gibi yollarla aynı grip gibi

yayılmaya devam eder. Virüs

çoğunlukla solunum yolları,

karaciğer, mide, bağırsak ve sinir

sistemini etkilemesi ile bilinir.

Dünya Sağlık Örgütü, Corona

virüsünün Ebola ve domuz gribi

gibi salgınlarda da olduğu gibi

uluslararası acil bir durum olduğu

duyurusunu yaptı. Sağlık Örgütü

bu yeni virüsün ne kadar tehlikeli

olduğunu ve ne kadar hızlı

yayıldığını hala araştırıyor. Ancak

en tehlikeli olduğu nokta, kuluçka

döneminde de ( hastalık bulguları

başlamadan önceki 14 gün

içerisinde ) bulaştırıcı olması ve bu

nedenle hastalık taşıyıcılarının geç

teşhis edilmesi bu hastalığı daha

bulaştırıcı ve tehlikeli

yapmaktadır. Bu virüsün Çin’de

ortaya çıkmış olmasının en büyük

nedeni nüfus fazlalığı ve virüslü

hayvanlarla insanların yakın temas

içerisinde olmasıdır. Virüsün

insanlara yarasa veya yılanlardan

geçtiği düşünülüyor. Solunum

yollarını etkileyen bu virüsün aynı 
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HANGI OSCAR FILMI
SIZE GÖRE?

SAYFA 10

AYIN SEMTI:
YEŞILKÖY

SAYFA 8

KÖTÜ
ALIŞKANLIKLARIMIZDAN
VAZGEÇMEK
SAYFA 11
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Çiğ Köfteci Ali Usta

Geçen sene sosyal medyada bir hayli popüler olan Ali Usta’yı

bilmeyen yoktur herhalde. Ali Usta’nın dükkanına gittiğimiz zaman

çiğ köftesinin lezzetinden dolayı değil de kişiliği sayesinde ünlü

olduğunu anlamış olduk. Çiğ köfte sırasında beklemek o kadar

stresliydi ki size anlatamayız, sınav haftası falan fos yani. Stresin

sebebi de Ali Usta’nın gergin ve aceleci halleri. Çiğ köftemizi

alırken biraz azar işitmiş olabiliriz. Özellikle sizler için fotoğraf

çekmeye çalışırken Ali Usta’dan bir sürü yeni, daha önce

duymadığımız kelime işittik. O nedenle değerimizi bilin. Lezzete

gelince, normal bir çiğ köftecide satılandan bir farkı olduğunu

düşünmüyoruz ancak acele hazırlandığı için içinden kese kağıdı ve

limon çekirdeği çıkması yememizi zorlaştırdı.   Dürümün boyu bi

hayli büyüktü fakat çiğ köftenin porsiyonuna göre çok pahalı

olmaması bizi şaşırttı. Ambiyansa gelince, Ali Usta’nın yeri

Eminönü’nün ara sokaklarından birinde ve tramvaya sadece 5

dakika yürüme mesafesinde. Dükkanın içinde az sandalye olması

da bize zorluk verdi. Buraya puanımız 10 üzerinden 5,5.

Ne Vereyim Abime?
Ata Mutluşan'22 & Kemal Ekinci'21
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Baba Söğüş

İzmir Usulü kelle söğüş… Lezzetli mi lezzetli, laik mi laik bir İzmir

yemeği. Kuzu kellesinde bulunan yanak, dil, beyin ve gözden oluşan bu

eşsiz lezzeti tatmak için durağımız Beşiktaş’taki Baba Söğüş’tü. Bizim

ekip olarak favorimiz olan bu lezzeti önyargısız bir biçimde tatmanızı

şiddetle tavsiye ediyoruz. Ne de olsa bu ufak dükkanı bir hayli meşhur

yapan, o organların dayanılmaz lezzeti. Eğer sakatatı merak

ediyorsanız, fakat denemeye çekiniyorsanız bu mekan tam sizlik. Ayrıca,

aramızda yemek yemeği gerçekten seven arkadaşlarımıza da menüde

bulunan koç yumurtasını tavsiye ediyoruz. Beşiktaş Çarşı’nın sonunda

bulunan bu mekanın ambiyansı harika. Oturduğunuz masadan kellenin

kesim biçimini izleyerek adeta o anı yaşıyorsunuz. Porsiyonlar başta

gözümüze küçük gözükse de daha sonradan tıka basa doyduğumuzu

fark ettik. Bizim lezzetinden dolayı Baba Söğüş’e verdiğimiz puan 10

üzerinden 8,5.

B Blok Bakery

Hisar ailesi olarak San Sebastian düşkünlüğümüzü herkes biliyor. Bu nedenle bu

tatlıyı en iyi yerde yemek istedik. Akaretler’de bulunan bu küçük dükkanda

yediğimiz San Sebastian cheesecake İstanbul’un en iyilerinden. Akışkan ve hafif

olan bu tatlı Anadolu turumuzun yorgunluğunu atmak için kusursuz bir

seçenekti. Fakat kapıdaki 25 dakikalık sıra bizi baya bir uğraştırdı. B Blok

Bakery’e acilen daha geniş bir mekana taşınmalarını tavsiye ediyoruz. Buraya

olan puanımız 10 üzerinden 7,5.



 

Geçtiğimiz günlerde çok özel bir

insanı, TEMA Vakfının Kurucusu

ve Onursal Başkanı Toprak

Dedemizi kaybettik. Ben de

birçoğunuz gibi onu meşhur

kırmızı süveteri, bembeyaz

saçları ve sevimli yüzüyle

tanıdım. Bir de insanları,

ağaçları ve doğayı çok

sevmesiyle... Acı haberi alınca

onun hakkında daha çok şey

öğrenmek istedim. Hayatını,

anılarını, röportajlarını okudum.

98 yıllık ömrüne neler sığdırmış

neler... Ona neden Toprak Dede

dendiğini daha iyi anladım ve

sizinle de paylaşmak istedim.

Toprak Dede’nin asıl adı

Hayrettin Karaca. 4 Nisan

1922’de, Balıkesir’in Bandırma

ilçesinde doğmuş. Kendi

deyimiyle sevginin ve

hoşgörünün cömertçe yaşandığı,

insanların empati yapmayı

bildiği bir ortamda geçirmiş

çocukluğunu. Öyle ki, kendisinin

ayakkabısı olmasına rağmen,

ayakkabısı olmayanlar

üzülmesin diye yalın ayak top

oynarmış mahalle maçlarında.

Yıllar sonra bile özlemle andığı o

günler, şüphesiz Toprak

Dede’nin güzel karakterinin

temelini oluşturmuş.

Orta öğrenimini İstanbul

Boğaziçi Lisesinde yaptıktan

sonra babasının trikotaj

atölyesinin başına geçmiş.

Türkiye’den yurt dışına ilk triko

ihracatını gerçekleştiren isim

olmuş. Büyük emek verdiği 

Şubat ayının başlamasıyla bütün öğrencilerin ağzından şu iki sözü duyuyoruz: “14 Şubatta ne yapacağım?”

veya “Yeni sömestr başlıyor off okula dönmek istemiyorum.” Ne yazık ki bu yazımda size 14 Şubatta nasıl

yalnız kalmayacağınız hakkında tavsiye veremeyeceğim. Şubat ayının başlamasıyla aslında arkamızda koca

bir sömestrı geride bırakıyoruz. İlk sömestr, 9. sınıfları liseye alışmanın verdiği heyecana bırakıyor, 10.

sınıflara yavaş yavaş IELTS sınavını ve Pre AP’leri tattırıyor, 11. sınıfları SAT ve AP’lerin getirdiği telaşa

bırakıyor, 12. sınıfları ise üniversite başvurularının ve yurtiçi sınavının verdiği strese sokuyor. 2019

mezunlarımız ise üniversitede ilk sömestrlarını bitirdi ve ufak ufak üniversiteleri hakkında ilk izlenimleri

oluştu. Biz de Hisarin Sessi olarak bazı mezularımızdan şu ana kadarki üniversite deneyimlerinin nasıl

olduğunu sorduk. 

 

İşte Selin Öz Columbia'yı bu sözlerle anlattı...

Columbia’daki ilk dönemim beklediğimden çok daha hızlı ve dolu dolu geçti diyebilirim. International

olmanın dezavantajlarını göreceğimi düşünürken aslında artılarını gördüm, çok daha farklı ve fazla insanla

iletişime geçmemi sağladı, derslerimin birçoğu daha önceden gördüğüm AP derslerine benziyordu.

Çevremdeki herkesin bir şekilde gerçekten çok yetenekli ve kendini geliştirdiği bir alana ve uğraşa sahip

olması, o hep bahsedilen “puzzle’ın parçası olma” olayının gerçekten de var olduğunu görmemi sağladı :)

Karaca’yı yaratan ve onu

bugünlere getiren isim olduğunu

söylemiştim. İşin ilginç yanı ise,

Toprak Dede’nin yıllardır aynı

kıyafetleri giymesi. Kendisini

içinde görmeye alışık olduğumuz

kırmızı süveteri, gömleği,

ayakkabısı... Yıprandıkça,

yırtıldıkça yama yapar, öylece

giymeye devam edermiş. Çünkü

her zaman ihtiyaçtan fazlasını

tüketmeye karşı bir insan olmuş.

Aşırı tüketime harcanacak parayla

toplum için daha güzel şeyler

yapılabileceğine inanmış. Ona

göre sürdürülebilir bir yaşam,

“tüketerek değil, paylaşarak”

mümkünmüş. Bu konu hakkında

kendisinin şöyle bir sözünü

buldum: “Benim de vardı 40 tane

kravatım. O zaman 30

yaşındaydım. Ben de tükettim,

ama bilerek yapmadım bunu.

Sonradan farkına vardım. En son

ne zaman alışveriş yaptığımı

hatırlamıyorum, kendime sadece

kitap alıyorum. Nedir benim

ihtiyacım; doymam, sağlığım,

barınmam, kuşanmam; bunun

dışında hiçbir şey tüketmeye

hakkım yok. Gömleklerim var,

yakası çevrilmiştir.

Ayakkabılarıma bakarsanız altı

yamalıdır. Dokuz senedir bu

pantolonu giyerim, paltom

yırtıktır. Param var ama

tüketmeye hakkım yok. Bunu

herkes yapabilir. ‘Bir’ çok

güçlüdür. Atatürk bir kişiydi. Her

şey bir ile başlar. Bir yoksa iki

olmaz. Ben de yakınlarıma örnek

 

olmaya çalışıyorum.” Ben onun

bu sözünden iki sonuca

varıyorum: İlki, tükettiğimizden

daha fazlasını üretmemiz

gerektiği... Kıt kaynaklarla

donatılmış dünyamızdan

herkesin eşit ve adil bir şekilde

faydalanabilmesi için bunun

önemli bir görev olduğunu

düşünüyorum. Çıkardığım ikinci

sonuç ise inandığımız yolda

yalnız da olsak yürümemiz

gerektiği... Bir şeyleri

değiştirmemiz için, başlangıçta

yanımızda kaç kişinin olduğunun

önemi yok. Yeter ki biz inanalım

ve pes etmeden yürüyelim. Tıpkı

iki kişiyle başlayan TEMA

yolculuğunun bugün yüzbinlerce

gönüllüyle devam etmesi gibi...

Yazımı bitirirken Toprak

Dede’mize hepimiz adına

teşekkür etmek istiyorum. O ve

arkadaşı bunca çaba harcamasa

biz yeni nesiller etrafımızdaki

doğal güzelliklere tanık olabilir

miydik, bilemiyorum. Bildiğim

tek şey var; yeni nesiller olarak

onun bu emanetini yaşatmalı ve

bizden sonraki nesillere de

aktarabilmeliyiz. Bu amaçla,

hem geleceğimize güzel bir

miras bırakmak hem de Toprak

Dedemizin adını yaşatmak için

sizi TEMA’ya fidan bağışı

yapmaya davet ediyorum.

Birlikte umut yeşertmeye var

mısınız?

 

TOPRAK DEDE, AŞIĞI OLDUĞU TOPRAKLA BULUŞTU

atölyeyi, bugün hepimizin

bildiği bir markaya

dönüştürmüş: Karaca’ya. Sıkı

bir edebiyat ve doğa aşığı olan

Toprak Dede, 50’li

yaşlarındayken işi oğluna

devredip Anadolu’yu karış karış

gezmeye başlamış. Ağaçları ve

bitki örtüsünü inceleyen Toprak

Dede, topladığı örnekleri

Yalova’daki bahçelerinde

yetiştirmeye başlamış,

Türkiye’nin ilk özel

arboretumunu kurmuş. 14.000

türü barındıran Karaca

Arboretumu, bugün dünyanın

dört bir yanındaki botanikçiler

tarafından bilinen özel bir yer

konumunda. Hannover

Üniversitesi Ekoloji Profesörü

Franz H. Meyer, Toprak Dede

hakkında “Kişisel çıkar

gözetmeden, kendini insanlığın

yararına çalışmaya adamış

böyle birine şimdiye kadar

rastlamadım.” diye bahsetmiş.

Anadolu’yu gezdikçe hızlı bir

çölleşme tehdidinin farkına

varan, bitki türlerinin yok

olduğunu gören Toprak Dede,

1992 yılında iş adamı arkadaşı

Nihat Gökyiğit ile birlikte

TEMA’yı kurmuş. TEMA

sayesinde toplumda büyük

farkındalık yaratan Toprak

Dede, bugüne kadar ülkemizde

milyonlarca ağacın ve umudun

yeşermesine öncülük etmiş. 3,5

milyondan fazla çocuğun doğa

eğitimi almasını sağlamış.

Toprak Dede’nin, giyim markası
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Begüm Bulgurluoğlu'23

2019 Hisar Mezunlarının Üniversite Hayatları Nasıl Geçiyor?

Zeynep Yıldırım'22



Yurt İçi:

Gaziantep: Bunu sadece Antepli olduğum için söylemiyorum

ama Antep sene boyunca gezilebilecek ve her zaman

yapılabilecek bir şeyin bulunabileceği bir şehir. Kışın soğuk olsa

da bazen kar yağışı denk geldiğinde zaten güzel olan bu şehire

daha da güzellik eklenir. Antep’te tabiki de yapılabilecek ana

aktivite farklı yöresel yemeklerin tadına bakmak ve farklı

restoranlarda yemek yemektir. Çoğu insanın aklına Antep

dendiğinde yemek için İmam Çağdaş gelse de, yerel insanlarla

konuştuğunuzda çok daha yöresel zenginliklere sahip olan

restoranlar bulabilirsiniz. Üçler’de lahmacun yemek ve

Metanet’te beyran ve katmer yemek benim size bu konuda

önerebileceğim iki daha az bilinen restorandır. Daha tarihi

yerler gezmek isteyenler için ise Gaziantep Kalesi ve Zeugma

Mozaik Müzesi oldukça ideal. Antep Kalesi Antep hakkında

daha tarihe yönelik bilgiler verirken, Zeugma, benim

deneyimime dayalı olarak, çocuklar ve gençler için daha ilgi

çekici olacaktır.

Kışın Tatil için Nereye Gidilmeli?
Erin Güneri'21
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Bolu: Bolu, özellikle de Kartalkaya, kışın ne kadar kayak merkezi

olarak bilinse de aslında doğası da bir o kadar güzel olan bir şehir.

Yedigöller de Bolu’nun bu doğal güzelliklerini ziyaretçilere gösterir.

Adını da aldığı yedi farklı gölden oluşan bu bölge özellikle

doğaseverler için mutlaka ziyaret edilmesi gerekilen bir yer.

Yedigöller doğa hayatı içine bürünmüş olduğu için genelde köy

evlerinde kalınılabilir ve restoranlarda yöresel yemekler yenilebilir.

Senenin her zamanı güzel olan bu bölge, kışın da ayrı bir güzelliğe

sahiptir. Eğer daha “otelde kaliyim, rahatlama tatili yapiyim”

modundaysanız Bolu’da yer alan Gazelle Resort & Spa sizin için çok

güzel bir seçenek olacaktır. Yöresel, ev yapımı yemeklerle inanılmaz

lezzetli yemeklere sahip olan bu otelde kapalı havuz ve spor salonu da

mevcuttur. Kışın, karlı havayı bırakmak istemeyenler ama rahatlamak

için tatile gitmek isteyenler için bu otel mükemmel bir yerdir. Kayağa

gitmek isteyenler için de ideal olan bu otel Kartalkaya’dan sadece 40

dakika uzaklıkta.

Sarıkamış, Kars: Uludağ ve Kartalkaya kadar popüler

bir kayak merkezi olmasa da, Sarıkamış şehir hayatından

daha fazla uzaklaşmak isteyenler için ideal bir tatil yeri

olacaktır. Çok popüler olmasa da birçok otel opsiyonu

bulunan bu kayak merkezi kayakçılar için ideal bir

seçenek olabilir.



Yurt Dışı:

Phuket, Thailand: Kışın yurt dışında tatil yapmayı seçenler

için Phuket mükemmel bir seçenek. Soğuktan kaçmak

isteyenler için mükemmel bir opsiyon olan Phuket yalnızca

güneşlenme ve yüzmenin yapılmadığı bir yer. Phuket aynı

zamanda gece hayatıyla da meşhur. Gece otelden çıkıp şehirde

dolaşmak, lokal restoranlarda pad thai yemek ve tom yum

çorbası içmek de Phuket’te tatil yapmayı seçenlerin yapması

gerekenlerdendir. Benim Phuket’te ziyaret edilmesini

önerebileceğim plajlardan bir tanesi Laem Singh’dir. Turkuaz

deniziyle ve harika kumsalıyla ağaçların arasında saklı olan bu

plaj kesinlikle gidilmesi gereken yerlerden biridir. Kayaking

turlarıyla farklı mağaralara gitmek ve Phi Phi adalarını gezmek

de Phuket tatilcilerinin programlarına eklemeleri gereken

aktivitelerdendir.
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Mauritius: Benim bu sene sömestr tatilimi geçirmeyi tercih ettiğim

yer Mauritius oldu. Güney yarım kürede yer alan bu ülkede bizim

kışımızda hava 30-35 dereceye çıkarken, ara sıra da yağmur yağar.

Buna rağmen kafa dağıtmak ve biraz güneş almak, denize, havuza

girmek isteyenler için Mauritius ideal bir tatil lokasyonudur. Hint

Okyanusu’nun ortasında yer alan bu adaya olan uçak yolculuğu 10

saat olsa da Türkiye’yle saat farkı sadece 1 saat olduğu için bu

bakımdan sıkıntı çekilmez. Arada yağmur yağsa da ve kötüleşse de

sıcak hava ve turkuaz deniz bu adayı sıcak yerlere gitmek isteyen

tatilciler için güzel bir seçenek yapar. Mauritius’taki insanların çoğu

dünyanın farklı yerlerinden buraya göç etmiş olduğu için adadaki

neredeyse herkesle İngilizce anlaşabilirsiniz. Para birimi de Türkiye’ye

göre ucuz olduğu için özellikle şehirde gezdiğinizde çok ucuza güzel

şeyler bulabilirsiniz.

Sri Lanka: Maldivler’in kuzeyinde yer alan ve turistler

tarafından sıkça unutulan bu ülke aslında Hindistan’ın altında

yer alan gizli bir cennettir. Otantik mutfağı, masmavi denizleri,

kumsalları ve antik harabeleriyle bilinen bu ülke tropik

mevsimiyle tatilciler için harika bir lokasyon olacaktır.

Vail, Colorado, ABD: Kayağa gitmek ancak Avrupa’ya

gitmek istemiyorsanız Amerika sizin için çok iyi bir tatil

mekanı olacaktır. Vail hem kayağa yeni başlayanlar için

hem de daha gelişmiş olanlar için ideal bir kayak

merkezidir. Birçok farklı türden restoranın bulunduğu bu

tatlı şehir Avrupa’dan sıkılmış olan kayakçılar için bir

kaçamak olacaktır. Özellikle de arkadaşlarla gitmeye

karar verirseniz asla pişman olmayacağınız bir kayak

tatili geçireceksinizdir, eminim :)



Öyle bir sistemin içinde

kaybolduk ki Dünya’yı

kurtarmak için Dünya’ya

zarar vermenin hafif yollarını

araştırıyoruz. Kapitalizm bizi,

görüşlerimizi, duygularımızı,

aktivistliğimizi, hayatta

kalma içgüdümüzü satın aldı.

Yaşamın üzerine bir fiyat

biçti. Açsan yemek satın al;

üşüdüysen kazak satın al;

cinsiyetçi sisteme karşı

geleceksen “I am a feminist”

yazan kıyafetler satın al. Ana

akımdan uzaklaşmak için

yaratılan kaçışlar aslında

aynı akıntının yavaş ilerleyen

dalgaları. Yavaşlığı bir

illüzyon ama biz bunu fark

edemeyecek kadar

derindeyiz. Oturduğumuz

yerden “Save the turtles”

hikayeleri paylaştığımızda

aktivist bir görünüm

kazanıyor, sonra yine bu

akıntıda boğuluyoruz.

Greta’yı alay konusu

yaptığımızda, geri dönüşüm

kutusunu kullananlara göz

devirdiğimizde ne değişiyor?

Kazancımız kaybımızın

yanında ne ki? 

Şimdi de kendi yarattığımız

düşmanımızla karşı

karşıyayız: iklim krizi. Ama

bunun çözümünü de satın

alabiliriz, içiniz rahat olsun.

Plastik poşet kullanmadan

Dünya’yı kurtaracağız! Ya da

çevreyi yıllardır kirleten bir

marka poşetlerini geri

dönüştürülebilir yaptığında

haber konusu olacak, 

 

Lal Silahtaroğlu’nun UCL ‘deki ilk

dönemi nasıl geçti? 

Bana göre UCL akademik ve sosyal hayatın iyi bir

kombinasyonu. Bu okul bana bölümüm konusunda

yeni araştırmaların içinde bulunan profesörlerden

ders alma imkanı sunuyor. Okulun sistemi bireysel

çalışmaya bağlı. Bölümden bölüme göre değişse de,

benim okuduğum bölüm olan psikolojide ödev veya

quiz gibi şeyler yok, bu yüzden sene boyunca

dersleri takip etmek öğrencinin sorumluluğu.

Derslerinizin çoğunun notları sene sonunda yapılan

sınavlarla belli oluyor, bu yüzden bu okulda okumak

isteyenlere tavsiyem olabildiğince kendilerini motive

edip derslerini düzenli olarak takip etmeye

çalışmaları. Derslerin yanında öğrenciler genel

olarak sosyal olmaya ve eğlenmeye çok önem

veriyor. Aynı zamanda okul Londra’nın merkezinde,

şehirde dolaşmak için bunun avantajını kullanıyoruz. 

UCL hakkında daha fazla bilgi almak veya soru

sormak isterseniz: silahtaroglulal@gmail.com

 

Defne Gürçay'ın Mcgill üniversitesinde

ilk dönemi nasıl geçti?

Göktürk’te büyüyen biri olarak şehrin tam ortasında

bulunan bir kampüste okumak herhalde

hayatımdaki en güzel değişimlerden biri oldu.

Hisar’da fırsatlar öğrencilerin önlerine sunulurken

Mcgill’de öğrencilerin fırsatları bulup yakalamaları

gerekiyor. Öğrenciler ders çalıştıkları kadar

eğlenmeyi ve şehrin imkanlarını değerlendirmeyi

biliyorlar. Şehrin göbeğinde olan kampüs herkesin

ilgi alanına bin bir türlü fırsat sunabiliyor. Dünyanın

her ucundan gelen öğrenciler okulun çeşitliliğini

artırıp kampüse renk katsa da Türk’lerin

birbirlerine sonuna kadar destek olduğunu ve her

konuda yardımlaştığını da bizzat görüyorum. Buraya

gelmeden önce herkes soğuktan çok korkmam

gerektiğini söylemişti ama gerçekten

yaşanamayacak gibi de değilmiş. Okulun ve şehrin

tüm güzellikleri yanında soğuk yalnızca küçük bir

detay olarak kalıyor.

 

Dilara Zaimoğlu'20

Kapitalist
Çevrecilik

satışları artacak.  Çevre

dostu şirket politikalarını

tabiki destekliyorum, yanlış

anlaşılma olmasın ya da çok

radikal duyulmasın. Zaten

konu o değil.

Konumuz: Tüketmek.

Çevreci markaları kullanmak

yerine, direkt kullanmasak?

Benimsediğimiz normlar bize

tüket diye bağırırken yeni

şeylere ihtiyaç

duymadığımızı farketebilsek

keşke.  Bu ay TEMA Vakfı

kurucularından Hayrettin

Karaca’yı kaybettik. Kendisi

hem çevreci hem de

sanayiciydi. Bu ikisi aynı

anda olunabilir mi diye

düşünmeyin. 97 yaşındaki

“Toprak Dede” ailesinin

giyim markasından sadece

iki kırmızı kazak ile 20 yıl

(belki de daha fazla) geçirdi.

Kendi triko-örme işi olan

birisinin giydiği sadece iki

kazağı vardı: biri v yaka, biri

de kapalı yakalı. “Ben

Dünya’ya tüketmek için

gelmedim,” derdi. Sizlere

öğüt verecek, ders anlatacak

bir konumda değilim. Benim

de karbon ve su ayak izlerim

korkunç. İşte o yüzden

2020’de hep beraber okul

plastik bardakları kaldırdı

diye yakınmak yerine gurur

duyalım. Farkındalık

yaratmaya kendimizden

başlayalım. Çözümün

sürdürülebilir şeyleri

tüketmek değil, tüketmemek

olduğunu anlayalım.
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Sevgililer gününün en iyi çifti!



İstanbul’un güzide, değeri bilinmeyen ve önyargılar üzerine uzak görülen semtlerinden

bir tanesi olan Yeşilköy’ü daha önce hiç görmediğiniz şekilde görmeye hazır olun. Sahilde

yapabileceğiniz keyifli aktivitelerden tutun, halısahalara, en güzel yemekleri

yiyebileceğiniz restoranlardan tutun yürüyerek ulaşabileceğiniz alışveriş merkezlerine ev

sahipliği yapan yeşilköyde bir gün geçirmek hiç düşünmediğiniz kadar keyifli olabilir. 

 

 

Ayın Semti: Yeşilköy
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Biz bir ikili olarak yeşilköy turumuza MK’den

(michael kors değil metin kokoreç) başladık. Tadı bi

yana, harbi samimi ortamı ve nazik çalışanları ile

gerçekten hepinize öneriyoruz. Lakin midyesinden

pek emin olamadık, o yüzden bizde yeşilköyün en iyi

midyecisi olan yeşilköy midyecisine giderek

turumuza devam ettik.

 

Soslu midyesini sabahtan akşama kadar yerim

diyeceğim bu mekanın en güzel yanı, midyeleri servis

ettikleri demir kovalar ve ambiyansı. Burdan 20 tl’ye

bir ayran, bir de kokoreç ile gece derin muhabbetlere

bile dalabilirsiniz, o derece.

 

Bir sonraki durağımız, çeşitli din ve mezheplerin bir arada

olduğu yeşilköyün tarihi kiliselerinden Aziz İstefanos kilisesi

ve Surp Stepanos ermeni kilisesi oldu. Bu kadar yoğun dinsel

bir gezi sonrası yeşilköy balıkçılar sokağına uğramasak

olmazdı. Biz de gerekeni yaptık. Mutluluğun ve kederin bir

arada olduğu bu kaliteli ortam sonrası kendimizi sahilde attık.

Deniz sesinin eşlik ettiği, vatandaşların deniz kenarında

yanan  ateşte çay demleyip Yeşilköyün tadını çıkardığı sırada

dedik ki; Bi martımız yok mu?  Sahilde martıladıktan  sonra e

artık tatlı yiyelim tatlı konuşalım ayağına Roma’ya gittik.

Ama Roma o Roma değil, daha bile güzeli, Yeşilköy Roma

Dondurmacısı. Hani derler ya 1 top kaymak, 1 topta çikolata’nın

çözemeyeciği dert yok diye, varmış. Ama yine de çok güzeldi.

Herkesin aklında tek soru, Maslak çocuğu neden yeşilköye gider.

Tek kelime, halısaha. Rakipbulda her maç sonrası gelenek haline

gelen bu yeşilköy sefamız, umarız sizinde hoşunuza gitmiştir.

Garen Kösedağ'21 & Ata Mutluşan'22



안녕하세요 (anyonghaseyo) —> merhaba

제 이름은...입니다 (çe irımın ...imnida) —> benim adım…

저는 터키 사람입니다 (çonın toki saramimnida) —> ben türküm

저는 … 세입니다 (çonın … seimnida) —> Ben… yaşındayım.

만나서 반갑습니다. (mannaso pangapsımnida) —> Tanıştığımıza memnun oldum.

안녕히 가세요 (anyonghikaseyo) —> Güle güle (karşınızdaki kişi giderken ve siz kalırken)

안녕히 계세요 (anyonghigyeseyo) —> Görüşürüz (siz giderken ve karşınızdaki kalırken)

화장실이 어디에요? (hwajangşiri odieyo) —> Tuvalet nerede acaba? 

어디에요? (odieyo) —> … nerede acaba?

사랑해요 (sarangheyo) —> seni seviyorum

 

Mini Dil Kursu - Korece
Mina Şakarcan'21

ASTROLOJİ:
SAYFA 11

      Uzun bir süredir tarzım ile olsun,

dinlediğim müziğe kadar iyi veya kötü

anlamda çevremde öne çıktım. Ben

bunu ne bir ayrıcalık ne de bir

üstünlük olarak gördüm. Farklı bir

tarza veya farklı bir müzik zevkine

sahip olmak benim için kendimi ifade

etme yönteminden başka bir şey

değildi.

   Rock, metal, alternative olsun,

babamın kendi müzik tarzını bana

aşılaması ile birlikte rock ve metal

müziğe karşı içimde büyük bir

hayranlık başladı. Son birkaç senedir

yaşadığım farklı evrelerden kaynaklı

olarak farklı türde metal ve rock

gruplarını dinledim ve keşfettim.

Özellikle hayran duyduklarımı

söylemek gerekirse:

 

- Nirvana

- Rainbow

- Dio

- Radiohead

- 7 Years B***

- The Offspring

- Cream

- The Doors

- Black Sabbath

- Pearl Jam

- Talking heads

- The Police

- Megadeth

- Alice In Chains

Derin Mirza'23

Rock ve Metal Müziğe Geçiş

Hairspray Queen

Çeşitliliğin sebebi yukarıda bahsettiğim

gibi, hayatımda geçtiğim farklı 

evrelerden kaynaklanıyor. Örneğin, bir

dönem thrash metal’a kendimi kaptırıp

“headbang” ler ile isyankar bir tavırda

iken, başka bir dönemde de grunge

müzik ile “hiçbir şey umrumda değil”

tavrından geçmiştim. Çevremdekiler,

özellikle rock müzikten daha çok  metal

müziğe karşı olan ilgimi sorguladılar ve

eleştirdiler. “O gürültüyü nasıl

dinliyorsun?” vesaire. Bu konu

hakkında söyleyebileceğim tek şey,

metal müzikteki gitar rifflerinin ve

isyankar şarkı sözlerinin beni diğer

şarkı türlerinden uzaklaştırmak dışında

başka bir şey yapmamasıydı.. Sonraki

yazılarımda bu konu hakkında daha çok

duracağım.

Fakat dönemden döneme benim için

değişmeyen tek grup Nirvana’ydı. Evet,

çok ağır bir Nirvana hayranı olduğumu

söyleyebilirim. Rock şarkıları açısından

da en geniş şarkı bilgim Nirvana’nın

olanlardır.Bu vereceğim listede en çok

bilinen şarkılarından daha çok en

sevdiğim şarkıları ve sizin de kesinlikle

dinlemeniz gereken şarkılarından

bahsedeceğim. Rock müziğe bu grup

ile başlangıç yapmanızı öneririm.

 

1.

Kurt Cobain ve Krist Novoselic

tarafından yazılmıştır. Bu şarkı

1970’lerin zamanını (disko, abartılı

büyük saçlar vs…) ele almıştır. Bu şarkı

Nirvana’nın  ilk şarkılarından bir tanesi

olup “Incestide” albümünde bulunan

hali 1988’in başlarında kaydedilmiştir.

 

 

2. Frances Farmer Will Have Her

Revenge On Seattle

Frances Farmer 1930 ve 1940’ın “asi”

kişiliklerinden biri olan bir oyuncuydu.

Kurt Cobain, Frances Farmer’ın hayatı ve

onun hayatında yaşadığı sınırsız

zorluklardan bahsetmiştir.

 

3. Big Cheese

Bu şarkı “Sub Pop” denilen bir plak

şirketinin yöneticileri olan   Poneman ve

Pavitt hakkında yazılmış bir şarkıdır.

 

4. Love Buzz

Orijinal olarak Nirvana’nın şarkısı

olmadığından dolayı listeye koyup

koymama konusunda bir çelişki yaşamış

olsam bile sonunda bu şarkının kesinlikle

bu listede olması gerektiğine karar

verdim.  Şarkı “Shocking Blue” tarafından

yazılmış olsa da Kurt Cobain’in kendisine

göre uyarladığı sözler ve ritim ile birlikte

şarkı, dinleyicilere damarlarına kadar

grunge müziği hissettirme şansı sağlıyor.

 

5. Floyd The Barber

Bu şarkı, herkesin büyük suçlar işleyip,

büyük suçlular haline gelen insanlardan

oluşan küçük bir Amerikan kasabasından

bahsediyordur. Bir adam bir berber

dükkanına saçını kestirmek için girer

fakat kafasına dayanan sıcak havlu ve

sandalyeye bağlanması ile birlikte,

“Floyd”un sırlarını söylemeye zorlanır ve

bunun sonucunda ölüme terk edilir.

 

Kısacası Nirvana’yı bir kelime ile

anlatmam gerekirse o da “özgün” bir

grup olmasıdır. 
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1) İki planın aynı güne denk geldi. Bir program daha önceden yapılmıştı ama

diğer gruptaki arkadaşlarınla daha çok zaman geçirmek istiyorsun. Hangi

plana giderdin?

a) İki tarafı da kırmamak için arabuluculuk yapıp grupları birleştirmeye çalışırsın 

b) Enerjinin iki programa da yeteceğini düşünerek ikisine de gitmeye çalışırsın

c) Uğraşamadığın için iki programa da gitmeyip evde dizi izlersin

d) İlk söz verdiğin programa gidersin çünkü mantıklı olan odur

 

2) Aşağıdaki yabancı müzik grubu/şarkıcılardan hangisini daha çok dinlersin?

a) Sam Smith

b) David Guetta 

c) Frank Sinatra

d) The Police

 

3) Aşağıdaki filmlerden hangisini seve seve izlediniz veya izlerdiniz?

a) The Notebook (Romantik)

b) Fast and Furious (Aksiyon-Macera)

c) Fight Club (Psikolojik gerilim)

d) Taxi Driver (Drama-Gizem)

 

4) Aşağıdaki hobilerden hangisini yapmak size daha cazip geliyor?

a) Şiir yazmak/kitap okumak

b) Şehre inip spontane programlar yapmak

c) Evde oturup hayatı sorgulamak

d) Güzel giyinip şık bir yerlere gitmek

 

5) Gelecekte nasıl bir hayat yaşayacağını düşünüyorsun?

a) Evli ve çocuklu ama aynı zamanda kariyer sahibi biri

b) Dünyayı dolaşan, macera arayan bir insan

c) Tek başına yaşarken sevmediği bir işi yapan ama her haliyle mutlu olmayı deneyen

biri

d) Kariyer sahibi, hayatı düzene girmiş ama bazı sırlar saklayan bir insan

 

6) Senin sosyal ve akademik hayatının dengelerini ne belirler?

a) Tutkularımı takip ediyorum, kalbimi dinliyorum

b) Hedeflerime ulaşmak için var gücümle çalışıyorum ve bu bana zevk veriyor

c) Pek dengede olduğu söylenemez 

d) Belirli standartlarım ve hayat düzenim doğrultusunda ilerlemeyi tercih ederim

Cevaplar: 

Sayfa 14

hisarnedio.com
Hangi Oscar filmini izlemelisin?

Deniz Akdeniz'20
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Eminim ki herkesin bırakmak

istediği veya sevmediği bazı kötü

denebilecek alışkanlıkları vardır.

Ama bildiğiniz üzere sürekli

yaptığımız bir şeyden vazgeçmek

o kadar da kolay değil. Bu kötü

alışkanlıklar hayatımızı negatif

etkiler ve bizi hedeflerimize

ulaşmaktan alıkoyar. Başka bir

yanı ise bizi bazen fiziksel bazen

de ruhsal olarak

yorabilecekleridir. İşte bu yazıda

bu alışkanlıkların nasıl ortaya

çıktığından ve kurtulmamızda

işe yarayabilecek bazı

önerilerden

bahsedeceğim.        Alışkanlıklar

nasıl ortaya çıkar sorusuyla

başlayalım. Bir davranışı sürekli

tekrarladığınızı düşünün. Bu

davranış bir süre sonra

beyninizde otomatik olarak

gerçekleştirilen bir olay halini

alır ve beyine işler. Beynimiz

yaptığımız bu işe bir süre sonra

adapte olur ve sorgulamadan

yapmaya başlar. Bilimsel olarak

bir alışkanlığın oluşması üç

basamakla sınıflandırılır: tetik,

rutin ve ödül. Bizi bir şey

yapmaya tetikleyen bir olay veya

his sonucu rutin bir davranış

sergilemeye başlarız. Özellikle

tetikleyen bir kavram strestir.

Stres sonucu genelde kötü

davranışlar oluşabilir. Rutin

davranışın sonunda da bir ödül

olmalıdır ki yaptığımız bu şeyi

tekrarlamaya devam edelim. Bu

ödül pozitif bir his veya fiziksel

olarak bize katkısı olan bir şey

olabilir. İşte alışkanlıklar en

basit haliyle bu şekilde oluşur.

Kötü alışkanlıklar genelde

stresle başa çıkma

yöntemimizdir ve her kişinin

kendine özgü, farklı

alışkanlıkları olabilir. Peki bu

alışkanlıklarımızdan kurtulmak

için, en azından onlardan

vazgeçmemize katkısı olabilecek

neler yapabiliriz? Öncelikle,

çoğu zaman kötü bir

alışkanlığımızdan direk 

vazgeçemeyiz, onun yerine

benzer etkiye sahip başka bir

alışkanlıkla yer değiştiririz.

Örneğin sürekli bir sosyal

medya uygulamasında vakit

geçirip yapmamız gerekenleri

erteliyorsak küçük bir görev

belirleyebilir ve aklımıza sosyal

medyaya girme fikrinin geldiği

her an o görevi yapabiliriz.

Böylece bize daha faydalı

olabilecek bir alışkanlıkla yerini

değiştirmiş oluruz.                Bir

başka yol olarak, bu alışkanlığı

tetikleyen şeylerden uzak

durabilir ve onları hayatımızda

olabildiğince azaltmaya

çalışabiliriz. Yani belirli bir

davranışı yapmamıza neden

olan şeyi ortadan kaldırırsak bir

daha yapmamız için bir neden

olmaz ve bu şekilde bu

alışkanlıktan vazgeçebiliriz.

Eğer bizi etkileyen şey

çevremizse, çevremizi biraz

değiştirmek bize faydalı

olacaktır. Ayrıca iyi alışkanlıklar

edinmek istiyorsak

etrafımızdaki insanları da ona

göre seçmeliyiz. Çevremizi bizi

olumlu yönde etkileyecek

insanlardan oluşturmalıyız

çünkü her insan fark etmese

bile başkalarından etkilenir.

Kendimizi o alışkanlıktan

kurtulmuş olarak görebilmek de

bizi amacımıza bir adım daha

yaklaştıracaktır. Yani bu

konuda başarımızı hayal

edebiliyor olmalıyız. Ama her

şeyin başında içinde

bulunduğunuz durumun

farkında olmalısınız.

Başkalarının bir şey söylemesini

veya negatif eleştiride

bulunmasını beklemek yerine

yanlış olduğunu bildiğiniz bir

davranışı yapmamanız

gerektiğinin farkına

varmalısınız. Sonuç olarak

unutmamalıyız ki her şey

aslında kendi kafamızda

başlıyor ve bitiyor.
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Oğlak (22 Aralık - 20 Ocak)

 

Aşkta yüzünüzün güleceği günler kapında!

Eğer bekâr bir Oğlak burcuysan, yeni biriyle

tanışabilir, duygusal bir birlikteliğe

başlayabilirsin. Aklında biri varsa, bu ay

onunla olan ilişkinin de seyri değişebilir;

duygusal bir birlikteliğe adım atabilirsin.

Beklentilerinin karşılanması ve kalbinin

hafiflediğini hissetmenle birlikte ilişki

kavramın değişebilir. Herkesin farklı

olduğunu düşünürsek, ilişkilerin tanımının da

kişiye göre farklı olması son derece normal

değil mi? Kişi kendisinde olan ve normal

gördüğü eksikliği bir başkasında da normal

karşılayabilir. Düşündüğün değil, yaşadığın

ilişki, ideal ilişki olacak.

 

Kova (21 Ocak - 18 Şubat)

 

Bu ay duyguların ön planda! Neredeyse

bütün ilişkilerinde normalden fazla hassas

tepkiler verebilirsin.   Duyguların, klişelerin

aksine bu ay sana doğru kararlar aldırabilir,

yeter ki onları doğru kullanmayı başar.

Aradığın sevgilide belli kriterlerin mutlaka

vardır ancak bu ay tanışacağın bir kişi

vesilesiyle bu fikirlerinin baştan aşağıya

değiştiğini görebilirsin. Nisan ayı boyunca

koşuşturmalarında belki anlamayabilirsin

ama ayın sonuna doğru yorgun düştüğünü

fark edebilirsin. Kendine dinlenmek için

zaman ayırmalısın.

 

Balık (19  Şubat - 20 Mart)

 

Hayatını değiştirecek haberler alacaksın!

Zihnindeki karmaşayı arındırmak ve daha net

düşünceler içerisine girmek adına, gökyüzü

sana destek olmaya hazırlanıyor. Bu ay ne

istediğini bilerek hareket ederken,

çevrendeki insanlarla olan ilişkilerin de

güçlenmeye başlayacak. Gayet eğlenceli ve

planların bol olduğu bir dönem seni bekliyor.

Yeni tanıştığın iki isim arasında kararsızlık

yaşıyorsan, aslında ikisinden de gerçek

anlamda hoşlanmıyor olabilirsin. Çünkü eğer

birine karşı hislerin olsaydı seçim yapmak

zorunda kalmazdın. Nisan ayında kendini

yalancı sevdalardan korumalısın.

 

Koç (21 Mart - 20 Nisan)

 

Yılın başından bu yana beklemede olan

işlerin hız kazanacak.   2020 yılının en hızlı

günlerinden geçerken, aynı anda birçok

yerde olman gerekebilir. Bu ay

organizasyonların yoğunluğundan cildinle

ilgili sorunlarla karşı karşıya kalabilirsin. En

yakın arkadaşının yasak ilişkisinin ortaya

çıkması, seni birilerine açıklama yapmak

zorunda bırakabilir. Sevdiklerinin iyi günde,

kötü günde arkasında durmayı seven birisin.

İşin veya okulun gereği ya da keyfi yaptığın

seyahatlerde yeni biriyle tanışman söz

konusu olabilir. Aniden gelişecek olan bu

yakınlaşma, kafanı biraz karıştıracak.

Astroloji
Kötü Alışkanlıklarımızdan
Vazgeçmek
Melisa Dilege'22



  Boğa (21 Nisan - 20 Mayıs)

 

Bu ay duygularını göstermekten

korkmayacaksın. Hayallerinin de üstünde

fırsatlarla karşılaşırken, kıskanılan biri

olduğun için hayatınla ilgili bazı kararları

kimseye açıklamayacaksın. Bu ay aile içindeki

inatlaşmalar bitecek ve sevgilinle ilişkiniz

renklenecek. Yüzünün güldüğünü görmek

sevdiklerini mutlu edecek ve Şubat ayında

herkesin konuştuğu isim sen olacaksın. Belli

başlı adaletsizliklere maruz kaldığın ilişkiler

için karar aşamasında olman seni yorabilir.

Bekâr Boğa burçları ise bu süreçte hayatın

keyif almaktan ibaret olduğunu düşünebilir.

Nasıl bir değişimden geçtiğine sen bile

şaşırabilirsin.

 

  İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran)

 

Yorgunluğunu atacağın, nefes aldığını

hissedeceğin Şubat ayına hoş geldin! 18

Şubat’tan sonra diyet ve kişisel bakımınla

ilgili yenilikler yapabilir, alışveriş

konusunda ise sınırları zorlayabilirsin.

İletişim yeteneğini toparladığın bu süreçte,

içinde ikna ve diyalog gerektiren konuları

göğüslemen başarıyı yakalamana vesile

oluyor. Hazır rahatlamış bir ruha sahipken,

etrafına romantik mesajlar vermeye

başlayacaksın. Hem kendini hem de

sevgilini mutlu edecek sempatikliğe sahip

olabilirsin.

 

  Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz)

 

Şubat ayında tarzınla herkesi

büyüleyeceksin! Bu ayın en dikkat çekeni

olmak için özel bir çaba harcamayacak,

enerjin ve doğallığınla girdiğin ortamlarda

iz bırakacaksın. Yaşam alanınla ilgili büyük

değişimler yapacaksın. 18 Şubat’tan sonra

ilişkisi olmayan Yengeç burçlarını ayaklarını

yerden kesecek tesadüfler bekliyor! Bu

dönem zekânı ve pratik düşünce yapını daha

verimli kullanmaya başlayabilirsin… Maddi

gücünün de artışta olacağı, işlerin başında

çalışan bir Yengeç burcu var karşımızda.

 

  Aslan (23 Temmuz -  23 Ağustos)

 

Şubat ayında kimseye açıklama yapmak

zorunda kalmayacaksın. Yılın başından bu

yana birilerine açıklama yapmak zorunda

hissettiren tüm konular 24 Şubat’tan

itibaren dağılıyor. Bu yılın senin için zor

geçmesindeki en büyük sebeplerinden birisi

ilişkini insanlara anlatma çaban. Neyse ki 18

Şubat’tan itibaren, samimi bulduğun kişilere

güvenin artarken, çevrenden de büyük

destek göreceksin. Birilerinin hayatından

kopma noktasına gelmesi seni eskisi kadar

yıpratmayacak. Bu aileden bir birey ya da

sevdiğin bir dostun hatta sevgilin olabilir.

 

 

Ece Yıldırım için Penn ne demek?

Penn’de ilk dönemim beklentilerimin üstünde geçti

diyebilirim. Gelmeden önce okula alışabilmek ile ilgili bazı

endişelerim vardı ama hepsinin boş endişeler olduğunu

fark ettim. Okulla ilgili bir izlenimde bulunmam gerekse

kesinlikle “work hard, play hard” mantalitesini sonuna

kadar uygulayan bir okul. Yani bana uyduğu için ben çok

mutluyum ama bazen hem sosyal hem de akademik

beklentileri sonuna kadar karşılamaya çalışmak stres

yaratabiliyor, sanki sürekli bir koşuşturma içinde gibi

hissedebiliyorum. Onun dışındaki endişelerim de boşa

çıktı, mesela international olmanın sosyal açıdan

dezavantaj olabileceğini düşünürken aslında büyük bir

avantaj olduğunu öğrendim çünkü genel öğrenci kitlesi

internationallarla tanışmayı ve arkadaş olmayı çok istiyor.

Yine gelmeden önce bana inandırılan başka bir şey ise

amerikalılarla hiç iyi anlaşamayacağımdı ama aksine en

yakınlarımın çoğu amerikalı oldu. Seneye üniversiteye

gidecek olanlara tavsiyem açık görüşlü gidin, herkesin

deneyimi aynı olmak zorunda değil. 

UPenn hakkında daha fazla bilgi almak veya soru sormak

isterseniz: yece@sas.upenn.edu

 

Simla Açıkkapu’ya göre Leiden Üniversitesi...

Leiden’da okumak ilk başta korkutucu gelmişti çünkü

bütün lise hayatım boyunca Amerika’ya gideceğimi

zannediyordum. Fakat Avrupa’da ve özellikle Hollanda’da

okumak ayrı bir güzel. Dersler göründüğünden çok daha

zorlayıcı fakat ortamı o kadar güzel ki değiyor. Hem

üniversite hem de ders hayatı yaşamak için ideal bir

seçim.

 

Liora Nasi Princeton’ı anlatıyor…

Benim üniversite deneyimim şu ana kadar son derece

yoğun geçti. Ders sayısı azalmasına rağmen içerikler

zorlaştı, konular hızlandı ve kendi öğrenmem gereken

materyal miktarı son derece arttı. Bununla birlikte

çevremdeki insanlarla ortak çalışmak ve yardımlaşmak

hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Hayatımın

başka bir ortamında karşılaşmadığım kadar farklı hayat

görüşü ve geçmişten gelen insanla tanışıp, bütün bu bakış

açılarını görme fırsatım oldu.   Bunun yanında okulun

kendi geçmişi ve kültürü, binaların ve profesörlerinin

tarihi hayat görüşümü genişletti. Bu kadar büyük bir

mirasın parçası olmak zaman zaman kendimi küçük

hissettirse de edindiğim arkadaşlar ve deneyimler beni

tersine ikna etti. Şu an hala lisede olan birine, üniversite

seçerken kesinlikle gideceğiniz okulun öğrenci kültürüne

önem vermesini öneriyorum. Günün sonunda üniversiteniz

sadece akademik değil her anlamda eviniz haline geliyor

ve kiminle yaşadığınız akademik herhangi bir şeyden çok

daha öncelikli bir hal alıyor.
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 Başak (24 Ağustos - 23 Eylül)

 
Hayatındaki herkesi sahiplenme huyun bu

dönemde sana kolaylık sağlarken, kendini çok

şanslı hissedeceksin. Sevilen ve aranan insan

olmanın keyfini bu ay hissetmeye

başlayacaksın. Eğer sevgilinle problemlerin

varsa bu dönemde birbirinizi daha çok

anlayacağınız zamanlar yaratabileceksiniz.

Geçtiğimiz ay, kafanı toparlamaya zamanın

oldu, hayatta ne istediğini nelerden

vazgeçebileceğini gördün. Bu ay da elbette

azmin ve hedeflerin için devam edeceksin.

Ancak bazı yol ayrımlarına ihtiyacın olduğu

gerçeği, bu sefer seni derin üzüntülere

boğmayacak. Uzun süredir arkadaş olduğun ve

duygusal olarak bir şeyler hissetmediğin bir

kişiyle yakınlaşabilirsin.

 

  Terazi (24 Eylül - 22 Ekim)

 

Birçok kişinin hayatını değiştiren 2020, senin

de hayatına farklı renkler katmayı planlıyor.

Eğer hayatıyla ilgili belirsizlikleri olan bir

Terazi burcuysan, okul arkadaşlarınla ya da

yakın dostlarınla farklı projeler geliştirip

donanımını ortaya koyabilirsin. Evine, ailesine

düşkün bir burç olsan da bu ay kendine zaman

ayırmak sana iyi gelecek. 7 Şubat’tan itibaren

aşkın gezegeni Venüs, tutkularını arttırmak

için harekete geçiyor. Yalnız Terazi burçlarına

da Venüs, artık yalnızlık yok, diyor! Arzularını

harekete geçirecek Venüs, seni fırtınalı bir

aşka düşürmeyi planlıyor.

 

  Akrep (Ekim 23 - Kasım 22)

 

Dost sohbetlerinden, davetlere kadar birçok

organizasyona katılacaksın. Kendine zaman

ayırmaya vakit bulamayacağın Şubat ayında,

stilinle ilgili değişiklikler yapacaksın. Bu ay

bazı kişilerle yollarını ayırabilirsin, bunda

alıngan tavrının etkisi olacak. Son zamanlarda

zayıflayan bir ilişkinin içindeysen, Şubat

ayında keskin bir adımla bu ilişkiyi bitirme

kararı alabilirsin. Yalnız bir Akrep burcuysan,

gizemli tavırlarınla çevrendekilerin dikkatini

çekeceksin. Bu dönemde taliplerinin artacak.

Eğitiminle ilgili yeni gelişmeler yaşayacaksın.

Beklediğin bir haber olumlu sonuçlanabileceği

gibi aldığın haberle yurt dışına çıkma fırsatı da

yakalayabilirsin.

 

  Yay (23 Kasım - 21  Aralık)

 

Zorlukları aşarken, senin için doğru olmadığını

düşündüğün insanlardan bu ay itibari ile

uzaklaşacaksın. Bu ay görünüşüne daha fazla

özen göstereceksin. Üretkenliğinin ön planda

olduğu bu ay özellikle plan, program, düzen,

sağlık, beslenme konularına odaklanacaksın.

Nisan ayı, odaklandığın her konuda daha

kararlı ve istikrarlı bir tutum benimseyeceğinin

mesajını veriyor gökyüzü. Eğer zayıflamak,

spora başlamak, beslenme alışkanlıklarını

değiştirmek istiyorsan ya da kurtulmak

istediğin kötü alışkanlıkların varsa, bu ay

gökyüzü sana isteklerine ulaşman adına destek

verecek!

Merve Özdemir ve Berkeley tavsiyeleri:  

Benim üniversite başvuru/kabul sürecinde olan herhangi

birine tavsiyem stres olmaması gerektiği olurdu. Hepimiz bu

süreçte gerildik ama bütün bunlar bittiğinde, yaz sonunda

herkes kendisine çok uygun, çok mutlu olabileceği

üniversitelere başlıyor ve o noktada ranking vb. gibi şeylerin

hiçbir önemi kalmıyor. O yüzden bence herkes elinden geldiği

kadar sakin olmalı ve sürece güvenmeli.    Bunun dışında

üniversitenin akademik boyutu da unutulmamalı bence. Biz

12. sınıftayken hep gideceğimiz yerleri, yapacağımız şeyleri,

katılacağımız kulüpleri konuşurken alacağımız derslerin ne

kadar zor olacağını ve ne kadar zaman alacağını unutmuş

gibiydik, üniversitedeki ilk sınavlar bana bir uyarı gibi oldu.

Aynı şekilde heyecana kapılıp dersleri hafife alıp ilk dönem

başarısız olan çok arkadaşım oldu; bunu engellemek için

herkese tavsiyem gittiğiniz yerlerde sizden bekledikleri

performansın farkında olmanız, çünkü bu performans

lisedekinden çok farklı.  Üniversite sosyal medyada her ne

kadar çok eğlenceli ve çılgın gösterilse de her zaman öyle

olmuyor. Özellikle dersler zorlaştıkça öğrencilerin üzerindeki

stres artıyor, yazın bile herkes bir iş bulma telaşında oluyor.

O yüzden 12. sınıflar, artık hiçbir sorumluluğunuzun olmadığı

yaz aylarınızın tadını çıkarın, bir daha bulunmuyor.  Son

olarak, yalnız yaşamak kulağa her ne kadar ilginç ve

heyecanlı gelse de bir noktada herkes çok yalnız hissediyor,

İstanbul’u, Hisar’ı ve eski alışkanlıkları özlüyor insan. O

yüzden gitmek için acele etmeyin, Hisar’dan hızlıca

kaçmayın, her gününüzün tadını çıkarın!  

UC Berkeley hakkında daha fazla bilgi almak veya soru

sormak isterseniz: mozdemir@berkeley.edu

 

Sena Kutluay ile Imperial College: 

Üniversite hayatı hakkında ne kadar çok güzel şey duysak da

hem çok güzel hem de çok zor gerçekten. İnsanın kendini

keşfetmeye başlamasının, neyi severim, nelerden hoşlanırım,

hangi aktiviteleri yapmaktan zevk alırım demesinin ilk

adımlarını attığı bir zaman. İlgi alanlarımın, derslerin ve

sosyalleşmenin içine atılırken aslında benim içime döndüğüm

ve kendimi anlamaya başladığım bir zaman oluyor üniversite.

Her sabah kalkıp kahve demlemek, hasta olacağını bile bile

Londra kışına meydan okuyarak onu açık ama güzel bir

kıyafet ile karşılamak ve yepyeni insanlarla, derslerle,

kültürlerle tanışmak üniversitenin güzel yanı. Sevdiğin

insanlardan ayrı kalmak,   her gün C bloktan güvenliğe

yürüyememek ve her zaman yeni ortamlar kurma çabası da

zorluğu diyebilirim. Üniversite hakkında streslenmeye

başlayanlar için ise diyebileceğim tek şey hayatta her şeyin

bir sebebi olduğunu unutmamaları. Ben de hala bu yeni

hayatımı anlamaya ve ona alışmaya çalışıyorum ama

zorluğuyla güzelliğiyle yepyeni bir macera oluyor diyebilirim. 

Imperial College hakkında daha fazla bilgi almak veya soru

sormak isterseniz: sena.kutluay2001@gmail.com

 



Alime Abla
 Yeliz Abla

Gonca Abla

A’lar çoğunluktaysa: “The Marriage Story”yi

izlmelisiniz! Bu aralar kalbiniz kabarmış ve

duygusallığınız artmış olabilir. Her türlü ilişkinize,

arkadaş olsun, sevgili olsun, üçüncü kişileri

sokmamaya özen göstermeniz gerekebilir.

 

 

Quiz Cevapları
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Hangi Oscar filmini izlemelisin?

B’ler çoğunluktaysa: “Ford v Ferrari” filmini

izlemelisiniz! Hayata karşı çok enerjik ve isteklisiniz. Keyif

almak ne demek biliyorsunuz ve her maceraya açık bir

insansınız. Etrafınızdakiler sizi bir adrenalin tutkunu olarak

tanımlıyor bile olabilir.

 
C’ler çoğunluktaysa: “Joker” filmini izlemelisiniz!

Son zamanlarda hayatınızın zor bir döneminden

geçtiğini söylemek mümkün. Gerek akademik

hayatınız, gerek kişisel ilişkilerinizi yönetmekte

yaşadığınız zorluklar sizi zaman zaman geri çekse de,

eski enerjinize çok yakında kavuşacaksınız. Sisteme

karşı olan tepkileriniz sizi etrafınızdaki insanlardan

daha sıradışı kıldığından, o enerjiye sahip çıkıp gün

yüzüne yansıtmalısınız.

 
 

D’ler çoğunluktaysa: “The Irishman” filmini

izlemelisiniz! 3 saatlik bir filmi izleyecek olgunluğa

sahipsiniz :) Ayrıca yılların efsane oyuncuları ve

yönetmeninin belki de son filmini izlemek size büyük

zevk verecekmiş gibi duruyor.
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