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“A part of the 
journey is  
 the end.” :)

 
Evet, uzun ve soluksuz bir maceranın ardından sonunda 12. sınıfa geldik. O 
imrenmeler, “son sınıfların yerinde olsam ne kadar güzel olurdu” demeler geride 
kaldı, o son sınıflar artık bizler olduk.  
 
Bu süreç boyunca Hisarın Sessi benim için öğretici, bazen stresli, ama en önemlisi 
hayatımın bir parçası oldu. Bana mentörluk yapan Dilara’ya ne kadar teşekkür 
etsem az çünkü Hisarın Sessi’ni gerçekten Hisar’ın sesi yapmakta çok büyük emeği 
oldu. Dilara’dan sonra benimle beraber bu yolculuğa devam eden Defne, sen 
olmasan bu gazete şu an olduğu konumda olmazdı. Son olarak da Ayşe, sana son 
senemin yoğunluğunda ne kadar yardımcı olmakta zorlansam da Hisarın Sessi’nin 
başına geçebilecek en iyi genel yayın koordinatörü olduğunu ve içim rahat bir 
şekilde bu gazeteyi sana teslim ettiğimi biliyorum.  
 
Şimdi bu yazının veda kısmına gelirsek, son iki yılımızı ne kadar bilgisayar başında 
geçirmiş olsak da Hisar’ın bana kattıkları hayat boyu yanımda taşıyacağım öğretiler, 
anılar ve maceralar oldu. Hocalarım, arkadaşlarım, Hisar’ı Hisar yapan her şeyi çok 
özleyecek olsam da her zaman Hisar’a ait olduğumu biliyorum.  
 
12 yıllık Hisar serüvenimin sonuna gelmiş olsam da, bu 12 seneyi başka bir yerde 
geçirdiğimi düşünemiyorum ve bu yazıyı yazarken bile tüylerim diken diken. Birkaç 
ay sonra bütün arkadaşlarımla dünyanın bir yanına dağılacak olsam da, bu 
dostlukların her zaman kalacağını, sadece arkadaşlarımla değil beni ben yapan 
hocalarımla da her zaman iletişimde kalacağımı biliyorum. Her şey için çok 
teşekkürler Hisar.  
 
Bu yazıyı bitirirken ne kadar hüzünlensem de, ne demişler: “A part of the journey is 
the end.” :) 
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BAHAR 
'21 
  
  

Bir Veda

10. sınıfta Hisarın Sessi ekibine editör olarak girdiğimde üç yılda yapacağımız büyük 
değişimlerden habersizdim. Sosyal medya hesabımız 100 takipçiye ulaştığında kutlama 
yaptığımız günlerden bugün 726 takipçiyle 30 kişilik birbirinden inanılmaz editörlerle aylık 
gazetemizin bu yılki son sayısını çıkarıyoruz. Bu sayı da aslında benim Hisarın Sessi’ndeki son 
sayım.  
 
Hisarın Sessi benim bir bakıma kendimi bulduğum, öğrendiğim, ileri görüşlü takım 
arkadaşları edindiğim ikinci evim oldu. Yazılarım için araştırma yapmak, günlük olarak sosyal 
medya hesabımıza haber koymak için çalışmak ilgi alanlarımı fark etmeme, çevremdekilerin 
daha bilincinde olmama ön ayak oldu. Medya, gazetecilik ve politika gibi alanlara ilgimin 
olduğunu Hisarın Sessi sayesinde öğrendim.  
 
Hisarın Sessi tüm Hisar öğrencilerinin ilgi duydukları konuları paylaşabilecekleri bir platform. 
Defalarca arkadaşlarım beni arayarak “Defne, bu son paylaştığınız habere inanamıyorum. 
Gerçekten böyle şeyler oluyor mu?” demişlerdir. Bence bizim ekibimiz için de en güzel yorum
bu. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 25. maddesine göre: "Herkes, düşünce ve kanaat 
hürriyetine sahiptir." Biz de bu doğrultuda ifade özgürlüğünün en büyük destekçileri olarak 
haberlerimizi yapmaya, bu haberleri duymayanları da bilinçlendirmeye çalışarak bu yolda 
yürüdük.  
 
Ben 11. sınıftayken beni Halkla İlişkiler Müdürü yapan Dilara Zaimoğlu’na ve bu yolda her daim 
benimle birlikte olan, her probleme birlikte koştuğumuz İris Benardete’ye buradan ayrıca 
teşekkür etmek istedim. Sizin emekleriniz, yaratıcılığınız ve işbirliğiniz sayesinde gazete 
gelişti ve bugünkü yerini buldu. Alt dönemlerden gelen ve bu yıl gazetemizi olduğu yere 
getirmek için gece gündüz uğraşan Yazı İşleri Müdürümüz Ayşe ve Halkla İlişkiler 
Müdürümüz Zeynep, gerçekten doğru adayların gazetenin başına geçtiğini, planlılığınız, 
dikkatiniz ve liderliğiniz ile hepimize her daim gösterdiniz. Bu yazıyı okuyan ve Hisarın 
Sessi’ne girmeyi düşünen herkese: Hisarın Sessi sizin sesinizi duyurmanız, fikirlerinizi 
savunmanız ve gerçekten bir kaç kişiye bile olsa dokunmanız için katılmanız gereken bir ekip. 
Umuyorum bu gazete benim hayatıma dokunduğu kadar gelecek dönemlerde de bir çok Hisar 
öğrencisine dokunur.  



Haziran 2021

Vedalar ve Yeni 
Başlangıçlar 

Bir okul yılının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yine büyük bir heyecanla yaz tatiline girmiş 
olsam da bu senenin hala nasıl bu kadar hızlı geçip gittiğini anlamış değilim. Hisar’daki son 
senem yaklaşık bir ay önce bitti ve yaklaşık iki hafta sonra da resmi olarak liseden mezun 
oluyorum. Hisar’da geçirdiğim 13 senenin bitmiş olmasıyla beraber bir veda yazısı yazmak 
istedim.  
 
Ben anaokulundan beri Hisar’da okuyorum, yani hayatımın çok büyük bir kısmı Hisar’daki 
arkadaşlarım ve öğretmenlerimle geçti. Eğitim hayatımın büyük bir bölümü süresince aşağı 
yukarı aynı insanlarla beraber okumuş olmam bazılarına sıkıcı gibi gözükse de benim için 
Hisar’ı daha aile ortamına yakın yaptı. Arkadaşlarımın çoğuyla beraber büyüdük, öğrendik ve 
bu sene ayrılıyoruz. Hisar’a beni olduğum insan yaptığı için minnettarım. İyi ve sorumluluk 
sahibi bir insan olmayı bu okulda öğrendim, en yakın arkadaşlarımla burada tanıştım. MUN ve 
Hisarın Sessi gibi sevdiğim ve yapmaktan zevk aldığım aktivitelere de okulda katılma şansı 
buldum. Artık benim Hisar’daki zamanım bitmiş olsa da, veda ederken alt dönemlere, özellikle
de liseye yeni başlamış olanlara, birkaç tavsiyede bulunmak istiyorum:  
 
1) Lütfen zamanın olduğundan hızlı akmasını istemeyin ve anın keyfini çıkartın. Liseye 
başladığım günü dün gibi hatırlıyorum ve geçirdiğim bazı anlar ne kadar zor olsa da gerçekten 
gözümü kapayıp açana kadar hepsi geçti. Her zaman geleceğe odaklanmak yerine şu anda 
olduğunuz yerin, zamanın keyfini çıkarın çünkü zaman her zaman ilerleyecek, ancak bir daha 
geri döndürmek için fırsatınız olmayacak. Lise eziyetli bir dönem mi? Kesinlikle. Çok 
zorlandığım zamanlar oldu ancak çok eğlendiğim zamanlar da. Zaten eğer hep zor veya hep
kolay ve boş geçmiş olsa, bu kadar güzel olmazdı. 
  
2) Yapmak istediğiniz şeyleri yapın ve beraber olmak istediğiniz arkadaşlarınızla zaman geçirin. 
Dört sene ne kadar uzun bir zaman gibi gözükse de inanılmaz çabuk geçiyor. Bu süreyi 
sevdiğiniz insanlarla, sevdiğiniz şeyleri yaparak geçirin. Sizi mutsuz eden insanlarla veya 
aktiviteleri yaparak bu zamanı harcamayın.  
  
3) Sınıf arkadaşlarınıza ve öğretmenlerinize iyi davranın. Kimse hiçbir zaman herkesle 
anlaşamaz. Ben de herkesle harika geçindiğimi söyleyemem ama başkalarının ne yaşadığını 
hiçbir zaman bilmiyorsunuz. Özellikle de sınıf arkadaşlarınız ve öğretmenlerinizle en 
biçimlendirici senelerinizde beraber olacaksınız ve birbirinize söyledikleriniz, davranışlarınız
nasıl insanlar olduğunuzu etkileyecek. Birbirinize saygı duymaktan ve iyi davranmaktan 
kendinize bir zarar gelmeyecek. 
  
Bu tavsiyeleri yazarken kendimi gerçekten bir nine gibi hissetsem de bu üç tavsiye benim 
“liseye başlamadan önce keşke almış olsaydım” dediğim üç tavsiye ve umarım ki hepsini çok 
takmasanız bile en azından aklınızın bir köşesinde tutarsınız.  
  
Gazetede geçirdiğim bu iki sene gerçekten benim için çok büyük bir zevkti ve eğer son yazımı 
da buraya kadar okuduysanız çok teşekkürler. Artık önümüzdeki senelerde, homecoming’lerde 
görüşmek üzere :) 
 
 

Erin 
GÜNERİ 
'21
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Lise Boyunca  
 "Keşke Önceden Bilseydim" 

Dediklerim 
 
 
 
 

 
Herkese merhaba, Damla ben. Ablam/abim veya okul dışı danışmanım yok, bu yüzden benim üniversiteye 
başvuru sürecim hem benim hem de ailemin bu konuda ilk (ve son) deneyimi. Yıllardır her zaman bir şeylere 
“ben bunu niye önceden bilmiyordum?” derken buluyorum kendimi, bu yüzden bunu yaşayan diğer 
insanlara da ithafen, yılı da kapatırken, birilerinin de işine yarar diye böyle bir şey yazmak istedim. Bunlar 
sadece benim ve tanıdıklarımdan da duyduğum fikirler ve öneriler, danışmanınız veya fikir alabileceğiniz 
başka insanlarla da konuşmanızı öneriyorum. 
 
1- Eğer çok yoğun bir programınız yoksa 10. sınıfta kolay bir AP alın. 
Hayır, kolay bir AP diye bir şey aslında yok. Ben bu yıl “kolaydır” diyerek psikoloji aldım ve sanırım 
Calculus’tan sonra en zor dersimdi. Her dersin kolay ve zor gelen insan tipleri farklı, o yüzden her zaman 
kendi skill setinize göre size “kolay” gelecek bir AP seçin ve onu 10. sınıfta alın. Ben bu yıl 5 AP aldım ve 
özellikle AP ayı süresince keşke birini geçen sene alsaydım deyip durdum hep. Arkadaşlarımdan da 
duyduğuma ve kendi deneyimime göre benim önereceğim AP’ler (ama dediğim gibi herkese kolay/zor farklı 
ve ayrıca Politika gibi dersleri okulda tatlı tatlı tartışa tartışa da almak isteyebilirsiniz) şunlar: 
- AP Comparative Government and Politics 
- AP Psychology 
- AP Statistics 
- AP European History (ben buna bu sene self study yaptım ve hayatımda yaptığım en zor ama güzel şeydi, 
çok kültürleniyorsunuz.) 
  
2- SAT’nin English Reading & Writing kısmına Khan Academy’den çalışın. 
Khan Academy’deki sorular çok güzel, kısa ve öz. Bütün soruları bitirdiğinize emin olun. Bitirince altında “All 
questions have been previously answered” yazısı çıkıyor. Ben sadece bu soruları yaparak Reading & Writing 
skorumu 80 puan yükselttim. 
 
3- Self Study yapacağınız AP’lere çalışmaya yazdan başlayıp 1-2 ünite bitirin. 
Dediğim gibi, ben bu sene AP European History’e self-study yaptım ve yazın ilk iki üniteyi bitirmek yıl 
içinde beni çok rahatlattı. 
 
4- Self Study yapacağınız AP’leri son dakikaya bırakmayın.
Az önceki maddeden devam etmek gerekirse, gerçekten yazın o iki üniteyi bitirince sanki bütün ders 
materyalini bitirmiş gibi şımardım ve Ocak ayına kadar sadece bir ünite daha bitirdim, neredeyse hiç 
bakmadım. Bazı arkadaşlarım self-study yapacakları derslere sınavdan iki ay önce başladılar. Olmuyor değil, 
olur, yine olur, ama çok daha zor olur. Kendinize o eziyeti yapmayın oturup tatlı tatlı yıl içinde çalışın, bu 
çalışma haftada bir video izlemek bile olsa. 
 
5- AP alırken her üniteden sonra kısa bir özet yapın ki sınavdan önce oturup bakacağınız bir şey olsun. 
Bu maddeyi açıklama gereği duymuyorum gayet açık. 
 
6- Danışmanınızla erkenden iletişime geçin. 
Bu iletişim oturup sohbet etmek bile olsa danışmanınızla erkenden iletişime geçmeniz çok önemli. Yaz 
okulu olsun ülke seçmek olsun benim 9. sınıftan beri Ms. Aylin’le iletişim kurmam gerekmişti. Bu gerçekten 
özellikle 11. sınıfta insanı çok rahatlatıyor çünkü bütün yoğunluk ve yükünüzün yanında bir de 
danışmanınıza kendinizi tanıtma zorluğu çekmiyorsunuz. 
 
 
 

Damla 
KARABAY 
'22 



 
7- Bazı ülkeler IELTS’i başvurduğunuz günden değil üniversiteye başlayacağınız günden 2 yıl önce almış
olmanızı istiyor, dolayısıyla 11. Sınıf ve sonrası bir tarihte IELTS almanız gerekebilir.
Ben IELTS’i ilk başta 10. Sınıfın Şubat ayında almıştım. Tekrar da girmeyecektim, ama bir “university 
information session”da King's College London’ın üniversitenin başladığı günden iki yıl önce IELTS almamızı 
istediklerini öğrendim. Bunun üzerine diğer başvurmayı düşündüğüm okullara da mail attım ve çoğu King’s ile 
aynı şekilde istiyorlardı. Dolayısıyla bu hafta tekrar girdim IELTS’e, siz de kendi başvuracağınız üniversiteler 
için bunu bir araştırın derim. 
 
8- IELTS demişken, eğer computer-delivered IELTS alma şansınız varsa öyle almanızı öneririm, çok pratik 
oluyor. 
 
9- Reddit!!!! 
Reddit’in bana SAT’de ne kadar faydası olduğunu anlatamam, bütün denemelerimi buradan buluyordum. AP 
için de aynısı geçerli. Buraya SAT denemeleri sayfasını bırakıyorum, işinize yarar. Ayrıca SAT sınavlarına 
girdikten sonra Reddit’ten insanlara soru sormak garip bir şekilde iç rahatlatıyor. 
OFFICIAL Reddit SAT QAS Megathread -- PDFs of All Past Tests : Sat 
 
10- Biyoculardan geldi - “lab reportları son güne bırakmayın” diyorlar. 
 
11- SAT/ACT farkını iyi seçin. 
İki teste de bakıp hangisinin sizin için daha uygun olacağına karar verin sonra çalışmaya başlayın.  
 
12- AP sınavlarında hata payınız var. 
AP’lere girerken stres olmayın, zaten o noktada bütün yıl dersi almış oluyorsunuz. Hata payınız var, çoğu ders 
için 5 alma bariyeri çok düşük. Örneğin AP Calc AB için genelde 67-70 civarının üstü 5 oluyor. 
 
13- Eğer hukuk gibi üniversitede çok essay yazmanız gerekecek bir alana başvuruyorsanız AP English 
Language alın. 
AP Eng bana 40 dakikada bir buçuk sayfalık essay yazma becerisini kattı ve hayatım çok kolaylaştı. Ek olarak, 
AP Eng alınca diğer sınavında essay yazmanız gereken AP’lerde de çok rahat ediyorsunuz (AP Politika ve AP 
Euro gibi). 
 
14- AP Eng dünyanın en zor dersi falan değil. 
Zor bir ders, kolay diyen olmadı. Ama bana dersi almadan önce ders o kadar kötülenmişti ki acayip gözüm 
korkmuştu, almamayı çok ciddi düşünmüştüm. Lütfen sırf bu yüzden dersi almamazlık etmeyin, haftada 5 
essay yazmanızı falan beklemiyorlar gayet düzgün bir yük dağılımı olan bir ders. 
 
15- Düzgün Uyku 
Bunu ben ne yazık ki çok geç farkettim ve bütün sene 2’de 3’te uyudum. Sonra AP Calc sınavım için uyku 
saatimi birkaç gün boyunca 11�30 yaptım ve yemin ediyorum bütün yıl en enerjik olduğum günlerdi. Uyku ÇOK 
önemli. Sadece kaç saat değil, hangi saatlerde uyuduğunuz da eşit derecede önemli, sirkadian ritme dikkat! 
 
16- İlk mock’larınız kötü geçecek. Korkmayın. 
Arkadaşlar ilk mocklar kötü geçmek için var. İyi geçiyorsa helal olsun, ama genelde kötü geçer ve kötü geçince 
sakın demoralize olmayın. Genelde sınav formatına alışmak 1-2 hafta alıyor. 
 
17- Personal Statement’ınıza ne yazacağınızı erkenden düşünmeye başlayın. 
Ben aklıma geldikçe fikirleri bir listeye yazıyordum, sonrasında Bocconi Early Session için yazdığım essayi 
formatlarken çok işime yaradı, eminim diğer essaylerimde de yarayacaktır. 
 
18- 11. sınıfın ikinci döneminde sizden CV hazırlamanızı bekleyecekler, bu işi ikinci döneme bırakmadan
halledin.  
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https://www.reddit.com/r/Sat/comments/llxpn0/official_reddit_sat_qas_megathread_pdfs_of_all/


Denizlerimiz Boğuluyor 
 
Marmara Denizi geçen yılın sonundan bu yana su yüzeyini ve derinlerini saran müsilaj tehlikesiyle karşı karşıya. 
Balıkçıların salya olarak tanımladığı müsilaj tek hücreli bitkisel canlılardan bir tür fitoplankton olan Gonyalux 
fragilis’in ve diğer bakterilerin yoğun çoğalması ve oluşturduğu renk sarmalı. Neslihan Özdelice, “Bu canlılar zaten 
suda olması gereken canlılar, suya oksijen veren canlılar. Buradaki olay bu canlıları strese sokan bir faktör var. Bu 
nedenle dışarıya müsilaj salınımı gerçekleşiyor. Bu algleri yok etmek yapabileceğimiz en kötü şey olur. Çünkü 
bunlar fotosentez yapan ortama oksijen veren canlılar.” dedi. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı sarı, beyaz, renkli 
çamurumsu bu maddenin son iki yıldır Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi’nde suyun üstünde ve altında sıkça 
görülmeye ve yayılmaya başladığını belirtiyor. Müsilaj oluşumu, özellikle denizin derinliklerindeki canlı ve cansız 
varlıkların yaşamlarını tehdit ediyor ve deniz suyuna giren ışığı azaltıyor. Fotosentezin engellenmesi dip 
canlılarının ölmesi olasılığını getiriyor. Müsilaj nedeniyle biyolojik çeşitlilikteki azalma Marmara Denizi’nin yanında 
Karadeniz ve Kuzey Ege’yi de olumsuz etkiliyor.  
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Zeynep 
TATLI 
'22

 
 
Müsilajın denizin tabanına yayılımı hakkında ise Yücel, "Salya denilen yapılar yapışkan, görünür köpükler olabiliyor. 
Denizin ilk 30 metresi bununla kaplı. Denizin tabanına düşmüş mü onu da bulmaya çalışıyoruz. Şu an için henüz 30 
metrenin altına düşmediği yönünde. Neden 30 metre derseniz, Marmara'nın üst suyu Karadeniz orijinlidir. Daha 
derindeki sular Akdeniz sularıdır. Aradaki yoğunluk farkı bir bariyer görevi görür. Müsilajın daha derine indiğini 
görmedik" diyor.

Bu oluşumun en büyük sebepleri arasında sanayi atıkları 
ve evsel atıkların boşaltımı gösteriliyor. Marmara 
Denizi’nde bir süredir sıcaklığın normalde olması 
gerekenden 2-3 derece yüksek olması, Marmara'da 
büyük bir azot-fosfor yükü bulunması ve iklim 
değişikliğine de bağlı olarak denizde yaşanan durgunluk 
müsilajı etkileyen diğer faktörler arasında yer alıyor. 
Bireysel olarak bu sorunun önüne geçmek için yapmamız 
gerekenler ise: sıfır atık politikası uygulamak, plastik 
kullanımını sonlandırmak, kullan at ürünlerden 
vazgeçmek, su tüketimini azaltmak, kızartma yağları 
lavaboya dökmemek, ambalajlı ürün alımını düşürmek, 
evsel atıkları kompost yapmak ve tabi ki geri dönüşüm.  
 
 

 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı 
çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" 
kapsamında iki günde yaklaşık 392 metreküp müsilaj toplandı. 
"Bariyer serme", "sorbent yayma", "yüzey sıyırma", "kıyıdan uzak 
noktalarda müsilaj biriktirme" gibi faaliyetler için de 27 tekne 
kullanıldı. Temizlik faaliyeti, denizden toplam 46 temizleme 
gemisi ile karada ise 3 noktada gerçekleştirildi. TÜDAV'a göre ilk 
olarak deniz üstünde biriken müsilajın fiziksel yöntemlerle 
mesela petrol yayılmasına engel olan teknelerin sistemleriyle 
toplanması gerekiyor. Bu sayede müsilajın batarak daha fazla 
oksijen tüketmesine engel olmanın ve dolayısıyla toplu canlı 
ölümlerini azaltmanın mümkün olabileceğini söylüyorlar. Fakat 
bu kesin ve kalıcı bir önlem olmamasının altını çiziyorlar.
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Blockchain teknolojisi, halka ait blok olarak da bilinen işlem kayıtlarını, eşler arası düğümler 
aracılığıyla birbirine bağlanan bir ağda "zincir" olarak bilinen çeşitli veri tabanlarında saklayan bir 
yapıdır. Tipik olarak, bu depolamaya "dijital defter" denir. 
 
Bu defterdeki her işlem, işlemi doğrulayan ve onu kurcalamaya karşı koruyan, sahibinin dijital 
imzasıyla yetkilendirilir. Bu nedenle, dijital defterin içerdiği bilgiler son derece güvenlidir. 
 
Daha basit bir ifadeyle, dijital defter, bir ağdaki çok sayıda bilgisayar arasında paylaşılan ve içinde 
işlem kayıtlarının gerçek satın almalara dayalı olarak depolandığı bir Google elektronik tablosu 
gibidir. Büyüleyici açı, herkesin verileri görebilmesi ancak onu bozmamasıdır. 
 
Son yıllarda, dünya çapında Blockchain teknolojisini entegre eden birçok işletme fark etmiş 
olabilirsiniz. Ancak Blockchain teknolojisi tam olarak nasıl çalışır? Bu önemli bir değişiklik mi yoksa 
basit bir ekleme mi? Blockchain'deki gelişmeler hala genç ve gelecekte devrim yaratma 
potansiyeline sahip; öyleyse, bu teknolojinin gizemini çözmeye başlayalım. 

Blockchain, önde gelen üç teknolojinin 
birleşimidir: 
 
1- Kriptografik anahtarlar 
2- Paylaşılan bir defter içeren bir eşler arası ağ 
3- Ağın işlemlerini ve kayıtlarını depolamak 
için bir bilgi işlem aracı 
  
 
 
 
 
 Şifreleme anahtarları iki anahtardan oluşur: “özel anahtar” ve “genel anahtar”. Bu anahtarlar, iki taraf 

arasında başarılı işlemler gerçekleştirmeye yardımcı olur. Her birey, güvenli bir dijital kimlik 
referansı oluşturmak için kullandıkları bu iki anahtara sahiptir. Bu güvenli kimlik, Blockchain 
teknolojisinin en önemli yönüdür. Kripto para dünyasında bu kimliğe “dijital imza” denir ve işlemleri 
yetkilendirmek ve kontrol etmek için kullanılır. 
 
Dijital imza, eşler arası ağ ile birleştirilir. Yetkili olarak hareket eden çok sayıda kişi, diğer konuların 
yanı sıra, işlemler üzerinde fikir birliğine varmak için dijital imzayı kullanıyor. Bir anlaşmayı 
yetkilendirdiklerinde, matematiksel bir doğrulama ile onaylanır ve bu, ağa bağlı iki taraf arasında 
başarılı bir güvenli işlemle sonuçlanır. Özetlemek gerekirse, Blockchain kullanıcıları, eşler arası ağ 
üzerinden farklı türde dijital etkileşimler gerçekleştirmek için kriptografi anahtarları kullanır. 



Egon Schiele
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Cesur kara kalem darbeleri, çarpıtılmış vücutlar, ekspresyonizm ve erotizm denilince ilk akla gelen sanatçılardan 
bir tanesidir Egon Schiele. İnsana bir yandan büyük bir bunaltı duygusu hissettirebilen fakat aynı zamanda 
düşünmeye teşvik eden eserlere sahip olan Egon, resimlerinin başarısının yanında oldukça engebeli bir hayata 
sahip olmuştur. 
 
Kısaca, 12 Haziran 1890 yılında Avusturya, Viyana etrafında hayata gözlerini hayata açmıştır. Hayatının başlarında 
babasını kaybetmesi ile birlikte birçok çabasıyla 16 yaşına bastığında -annesinin de destekleri ile- Güzel Sanatlar 
akademisinin bir öğrencisi olmuştur. Özellikle Gustav Klimt’e olan hayranlığını belirtmek uygun olacaktır çünkü 
akademiye kabulünden yaklaşık bir yıl sonrasında, Klimt’e eserlerini gösterme fırsatı bulmuştur. Sonrasında 
hayatında daha sarsıntılı bir dönem başlamıştır.  

Çizdiği “uygunsuz” veya “sapkın” resimlerin mahkemelerde yakılmasından, kadın kaçırma iddiaları ile hapis 
yatmasına kadar farklı türde olaylar ile karşı karşıya gelmiştir. Fakat buna rağmen yaratıcılığına devam edip ününü 
kazanmıştır.  
  
Hayatının sonlarına doğru İspanyol gribi salgınına kapılıp hamile karısının ölümünden üç gün sonra 28 yaşında 
vefat etmiştir.  
  
Aslında Egon Schiele’nin resimlerinde, hayatında yaşadığı sıkıntıların kalıntıları oldukça net bir şekilde 
görülür.  Örneğin, parasız olduğu süreçlerde, bulduğu her şeyin üzerine resim yapması gibi. 
  
Şimdi bahsedeceğim eseri, yukarıdaki verdiğim örneğin ötesinde, hayatı ile büyük paralellik gösteren ve çok kişisel 
bir resmidir. İsmi “Death and the Maiden’dır”.   
 
Resmin oldukça ilginç bir konsepti vardır. Resimdeki kişi aşkı Wally Neuzil’dir. Hayır Wally, ölümünden üç gün önce 
kaybettiği eşi değildir, o kişi Edith’dir.  Zaten bu resimi yaptığı dönemde bu iki isim oldukça ön plandadır.  
  
Wally ile Schiele -büyük ihtimalle- Gustav Klimt aracılığı ile tanıştırılmıştır. Bir kasabaya taşınıp iyi bir hayat 
sürmeye başlarlar fakat orada Schiele’in hapse düşmesi üzerine Viyana’ya geri dönerler ve bu sürede Schiele, Edith 
ile tanışır ve işler sarpa sarar. Çünkü Edith ile tanışmasıyla Schiele, Edith ile evlenmek istediğini kara verir ve o 
anki aşkı Wally’e bu kararını söyler. Bunun üzerine de bir daha Wally, Schiele’ı görmeyi reddeder. Şimdi resmin 
genel konusu anlaşıldıysa, biraz da detaylarından bahsedeceğim.
 
  Resim Schiele’in genel alışılmadık tarzı ile resmedilmiştir. Eserde 

oldukça ilginç iki konu işlenmiştir. Erotizm ve ölüm. Kendisinin 
kara kıyafetlerde olması ölümü, arkadaki beyaz çarşaflar ve 
figürlerin kenetlenmiş olması ise de erotizmi çağrıştırıyordur. 
Burada Wally’nin, Schiele’e olan umutsuzca sarılışı ve ona doğru 
kollarının kopacak kadar incelmesi, ondan istememesine 
uzaklaştığı yani koptuğu anlamında yorumlanabilir. 
 
Schiele’in de gözlerini fal taşı gibi açıp Wally’i koynuna sokması, 
kendisinin ölüm gibi tatsız bir unsur dışında başka bir şey 
olmadığı yönünde bir sembolizm yönünde olabilir.  



Renk kullanımı bakımında da, ikisininde derisinin insan dışı şekilde beyaz ve sarıya kaçan bir tonda olması, içinde 
bulundukları bulantı verici durumu ön planda tutar.  
  
Aynı zamanda ilginçtir ki, resmin aslında ilk yaptığındaki adı,    “Man and Girl’dır”. Fakat Wally’nin ölüm haberini 
sonrasında aldıktan sonra Schiele, eserin ismini “Death and The Maiden” olarak değiştirmiştir. Wally’nin de ölümü 
aslında, resimde ölüme kenetlenmiş olduğu durumunun maalesef gerçeğe yansımış hali olarak tarihte kalmıştır.  
  
Özetle Egon Schiele, hala günümüzde farklı, derin ve kalıcı eserleri ile ününün yerini hala koruyordur. Eğer 
ekspresyonizm akımını seviyor, farklı pencerelerden yorumlayabileceğiniz iddialı resimler arıyorsanız, Egon 
Schiele’in diğer resimlerini incelemenizi şiddetle tavsiye ederim.  
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1. Özgürlük Anıtı - New York, ABD 
Özgürlük Heykeli (Statue of Liberty) ABD’nin New York şehrinde yer almaktadır. 1884-
1886 yılları arasında Fransızlar tarafından inşa edilmiş ve ABD’ye kuruluşunun 100. yılı 
olması nedeniyle hediye edilmiştir. Heykelin sağ elinde bir meşale, sol elinde ise bir 
hitabe bulunmaktadır. Bu tabletin üstünde 4 Temmuz 1776 tarihi (Bağımsızlık 
Bildirgesi'nin tarihi) yazılıdır. Bakırdan yapılmış olan Özgürlük Heykeli dünyanın en çok 
tanınan anıtlarından bir tanesidir.  

2. Kurtarıcı İsa - Rio de Janeiro, Brezilya 
Kurtarıcı İsa (Christ the Redeemer) Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrindeki 
Corcovado Dağı üzerinde yer almaktadır. Bu heykel şehrin sembollerinden 
olan İsa heykelidir. Heykel, Heitor Silva Costa tarafından tasarlanmış ve 
Fransız heykeltıraş Paul Landowski tarafından beş yıl içerisinde ,1922’de 
bitmiş olmasıyla beraber, üretilmiştir. O dönemde ülkenin başkenti olan Rio 
de Janeiro'da Brezilya'nın bağımsızlığının 100. yılı şerefine yapılmıştır ve 12 
Ekim 1931'de resmi törenle açılmıştır. 
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3- Düşünen Adam Heykeli - Paris, Fransa 
Düşünen Adam (The Thinker) dünyanın en ünlü heykellerinden birisidir. Bu 
heykel çoğunlukla felsefi düşünceyi anlatan bir simge olarak kullanılmaktadır. 
Fransız heykeltıraş Auguste Rodin tarafından ortaya konmuştur. Bu heykel, 
Rodin'in Cehennem Kapısı adlı eserinin üstüne yerleştirmek üzere alçıdan 
yaptığı küçük figürün, büyük boyutlu halidir. Rodin, pek çok versiyonunu 
ürettiği heykelin ilk bronz halini 1904’de tamamlamıştır. Bu ilk versiyon, 
günümüzde Paris'teki Rodin Müzesi'ndedir. 
 

4- Davut Heykeli - Floransa, İtalya 
Davut Heykeli, Michelangelo Buonarroti tarafından yapılmıştır. Bu heykel 1501 
yılında yapıma başlamış ve 1504 tarihinde tamamlanmıştır. Michelangelo’nun 
(Pietà ile birlikte) en iyi iki heykelinden biri ve Rönesans heykel sanatının bir 
başyapıtı kabul edilmektedir. Eser, Davut’un Golyat’a saldırmaya karar verdiği 
anı simgelemektedir. Eser ilk   Palazzo della Signoria’nın tam önündeki Piazza 
Signoria’ya yerleştirilmiş fakat 1873’de Floransa’daki Akademi Galerisine 
götürülmüştür. Eserin bir kopyası 1910’da Piazza Signoria’ya yerleştirilmiştir.  
 

5- Pieta - Roma, İtalya 
Pieta heykeli Michelangelo Buonarroti tarafından yapılmıştır. Heykelde Meryem 
Ana kucağında ölmüş olan İsa’yı tutmaktadır. Fransız Piskopos Jean Bilheres, 
Pietà’yı 1498'de, San Pietro'daki mezarı için sipariş etmiştir. Michelangelo ilk 
denediği 3 mermer bloğun istenmedik bir yerden kırılması üzerine başladığı 
dördüncü mermer blokta bu heykeli yapmayı başarmıştır. Heykel günümüzde 
San Pietro Katedrali'nde özel bir kısımda korunmaktadır. 
 
 

YOKSA HALA  
 WEBSİTE'MİZİ 

BOOKMARK'LARINIZA 
EKLEMEDİNİZ Mİ 

websitemize bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz;)

https://www.hisarinsessi.hisarschool.k12.tr/


Percy Jackson & Olympians serisinin birinci kitabı Şimşek Hırsızı olup aynı zamanda serinin 
en olumlu tepkiyi alan kitaplarındandır. Kitapta, Poseidon’un oğlu olan Percy’nin “melez” 
hayatına ilk adımı anlatılır. Kendisine Zeus’un şimşeğini çalma iftirası atılması üzerine bunun 
yanlış olduğunu kanıtlamalıdır. Bu özet hem kitap hem de film için geçerli, ancak benzerlikler 
buradan öteye gitmiyor. Kitapta üç ana karakterin de 12 yaşında olmasına rağmen filmde 16 
yaşında olmaları yalnızca bir başlangıç. Örneğin, Lotus Kumarhanesi’nden kaçışlarında bir 
taksi yerine çalıntı bir arabayla daha gösterişli çıkışları daha “küçük” bir fark olsa da daha 
büyük farklılıklara bir örnek Ares’tir. Ares, kitapta ana düşmanlardan olmasına rağmen filmde 
yoktur. Kitapta Persephone yoktur ancak filmde Kıvırcık (Grover) ve kendisi filmin bir kısmını 
beraber geçirirler. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kitaplar ve Film 
Adaptasyonları 

Çoğumuz küçüklüğümüzde okuduğumuz en az bir kitabın yıllar sonra beyaz perdeye 
yansıtıldığına şahit olmuşuzdur. Bu adaptasyon pozitif olabileceği kadar yanlış da yapılabilir. 
Doğru yapılmış bir uyarlama, karakterler ve olay örgüsüne sadık kalmalıdır. Aksi takdirde 
kitaptan kopukluk yaşamanın riski doğar. Günümüzde kitaplarını okuyanların memnun 
olmadığı bazı filmlere Percy Jackson & Olimposlular (Percy Jackson & the Olympians) ve 
Uyumsuz (Divergent) serileri örnek olarak verilebilir. Buna karşın, Saksı Olmanın Faydaları 
(The Perks of Being a Wallflower) ve Harry Potter serisi hayranlar tarafından beğeniyle 
karşılanmıştır. Bu yazıda Percy Jackson ve Harry Potter’ın ilk kitapları ele alınarak 
adaptasyon aşamasındaki farklılıkları incelenecektir. 
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İkinci tartışma konusu olan Harry Potter ise tamamen farklı bir durum. Harry Potter ve 
Felsefe Taşı’nda, Harry bir büyücü olduğunu öğrenmesinin üzerine İskoçya’daki Hogwarts 
Büyücülük Okuluna başlar. Voldemort'un saldırılarını atlatmış tek kişi olarak hayatı gittikçe 
karmaşıklaşır. Filmdeki farklılıklara birkaç örnek Harry’nin Draco ile ilk görüşmesi, 
Hermione’nin olay örgüsündeki rolü ve okulun yanındaki ormanın ismindeki değişikliktir. 
Daha birçok örnek olmasına rağmen ifade edilenler içlerinden en “önemli” değişikliklerdir. Bu 
uygulamadaki başarı üzerine bütün serinin filmleri çekilmiştir ve az çok hepsi sevinçle 
karşılanmıştır. Bu filmler serinin daha da büyümesini sağlamış ve Harry Potter bütün bir 
jenerasyonun olmazsa olmazı haline gelmiştir. Son 30 yılda doğan neredeyse herkes 
Hogwarts okulunu bilip hangi gruba dahil olduklarına dair sorulara kolaylıkla cevap 
verebilirler. 
 

Seyircilerin kalp kırıklığının en büyük sebebi film yapımcıların kitaptaki her şeyi daha “havalı” yapma çabasında serideki 
kronolojik sıradan koparmış olmasıdır. Daha sonra büyük etkilere sebep olacak karakterler gösterilmemiş veya 
abartılmıştır. Yaşlı olduğu söylenen kadınlar gençleştirilmiş, kaba eleştirisi yapılan adamlar filmde sempatik bireyler olarak 
tanıtılmıştır. 

Bunun karşısında, eğer Percy Jackson daha kaliteli bir adaptasyona sahip olmamasından dolayı iki film sonrasında devamı 
gelmemiş ve seri hayranlar tarafından sıkıca takip edilse de hiçbir zaman seri Harry Potter’ın popülerlik seviyesine 
gelememiştir. Percy Jackson’nun filmlerinde olaylara bariz değişiklikler yapılırken Harry Potter’da yalnızca film format ve 
süresine göre detaylar çıkarılmış veya eklenmiştir. 
  
Son olarak, izleyici tarafından film uyarlamasının kitaptan daha “iyi” olduğu söylenen Saksı Olmanın Faydaları tartışılacaktır. 
30’dan çok değişiklik olmasına rağmen hepsi mantıklı ve gerekli değişiklerdir. Örneğin, kitap, Charlie’nin geçmiş hakkında 
yazdığı mektuplardan oluşmakta iken, filmde bu mektuplar yalnızca birkaç kez görülmüştür. Filmin mektuplar üzerinden 
aktarılmasının olay örgüsünü bozacağını öngören yapımcılar bu konuda pozitif yorumlar ile karşılanmıştır. Diğer 
değişiklikler de bunun gibi format amacıyla yapılmıştır, ağabey ve babanın ekrandaki görünme süreleri gibi.  
  
Kitaplar ve film adaptasyonlarının seyirci üzerinde bıraktığı etki tamamen orjinal materyale sadakat ile ilgilidir. Sevdikleri 
bir kitabın film haline getirildiğini duyan insanlar genellikle oyunculardan ziyade kitabın konusundan dolayı 
heyecanlanırlar. Bu uyarlamaların başarısının anahtarı da ünlü oyuncular değil, yapımcıların yazar ile olan iletişimdir.



5 Maddede Kanal İstanbul 
Neden Yapılmamalı? 

Kanal İstanbul, gündemin en çok tartışılan konuları arasında. Protestolara, itirazlara rağmen hala yapılacağı 
söylenmekte. Peki nedir bu Kanal İstanbul?  
 
Karadeniz ile Akdeniz arasında alternatifsiz bir geçit olan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğini rahatlatmak adına 
Karadeniz ile Marmara Denizi arasında yapay bir su yolu olma görevini alacak olan Kanal İstanbul vatandaşların 
oldukça tepkisini çekmekte.  
 
2011 yılında tanıtımına sunulmuş Kanal İstanbul, oldukça tehlike arz ediyor. 1595 sayfalık ÇED raporuna göre, 
İstanbul’u 8 yıllık sarsıcı günler bekliyor. Su kaynaklarının yok olmasından, kirletici baskılardan, ekolojik yıkım 
etkilerinden, deprem riskini tetiklemesine kadar pek çok konuda korkutucu sonuçlar sıralanıyor.  
 
Aşağıdaki başlıklar oluşabileceklerin sadece birkaçı. Derlediğimiz beş maddeye göz atalım. 
 
Madde 1� Faturaları Kim Ödeyecek? 
Rapora göre projenin inşaat çalışmalarının 4 yılı kazı olmak üzere toplam 7 yılda tamamlanacağı öngörülüyor. Projenin 
inşaat maliyeti 60 milyar TL, deplasmanlar ve geçişler yaklaşık 15 milyar TL olmak üzere toplam 75 milyar TL olarak 
öngörülüyor. Daha önce geçiş garantisi verilerek hayata geçirilen projelerin halkın cebine fatura edilmesi gibi bu 
projenin de halka fatura edileceği konuşuluyor. 
  
 
Madde 2� Ekonomik Riskler 
“Büyük gelir getiren proje” olarak sunulan Kanal İstanbul ve rezerv alanlarının yapılaşmaya açılması, emekçilerin fazla 
yoksullaşmasına neden olacak. Proje emekçiler için ek vergi anlamına geliyor. Bölgede yaşayan, geçim kaynağı tarım, 
hayvancılık, balıkçılık olan halk yaşam alanlarını düşük bedellerle “arazi toplayıcılarına” devredecek, işinden ve yaşam
alanlarından uzaklaştırılacak. 
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Madde 3� Deprem  
16 milyonluk bir şehirde yaşayan herkesin korkulu rüyası 
belkide deprem. İktidar, Kanal İstanbul ile deprem arasında bir 
ilişki kurulamayacağını her ne kadar iddia etse de uzmanların 
deprem konusunda önemli uyarıları var. Küçükçekmece 
Gölü’nden toplam 3 ayrı fay hattı geçiyor, deprem bu bölgenin 
değiştirilemez bir gerçeği. Proje birinci, ikinci ve üçüncü 
derece deprem bölgelerinde kalıyor. 11 kilometre uzaktan 
Kuzey Anadolu fay hattı, 30 kilometre mesafeden Çınarcık fay 
hattı geçiyor. Bölge yapılaşmaya açılacağı için zaten riskli olan 
bölge daha da riskli hale gelecek. anbul’da beklenen deprem 
gerçekleşirse kanalın Marmara’daki ağzı 9-10 şiddetinde 
etkilenebilecek. Kanal gibi yatay ve düşey harekete sıfır 
toleranslı bir yapının bu depremden ciddi hasarlar görmesi 
mümkün.  
 
 
 
 

Madde 4� Kanal ve Su kaynakları 
DSİ tarafından hazırlanan raporda kentin susuz kalabileceği riskleri belirtmişti. Hali hazırda su kıtlığı çekerken Kanal 
İstanbul yapılırsa yaşanılacak kaostan korkmamak elde değil. Proje uygulanırsa Sazlıdere Baraj havzasının yaklaşık yüzde 
60’lık kısmı kaybedilecek olup bu da kentin toplam su ihtiyacının yüzde 10’unun yok olacağı anlamına geliyor.  
 
Madde 5� Boğaz Trafiği 
Günün sorusu: Boğaz'da gerçekten bir trafik var mı? Boğaz trafiğini engellemek için alınacak onca risk değer mi? 
Depremlerden, susuzluktan, ekonomik krizlerden, doğayı katletmekten, vergi yükünden, 1,2 milyon yeni nüfustan, tarihin 
yok olmasından daha mı önemli bu Kanal İstanbul? İktidara göre Boğaz Trafiği İstanbul’un en büyük sorunu. 2007’de 
İstanbul boğazını 56 bin 606 adet gemi kullanmış. 2007’den bu yana boğazdan geçen gemi sayısı her yıl azalıyor. Son 12 
yılda boğazdan geçen gemi sayısında yüzde 27,3’lük azalma kaydedilmiş. İstanbul Boğazı’ndaki trafik yüzünden sürekli bir 
kaza tehlikesinin bulunması iddia edilmekte fakat son 25 yılda trajedik bir kaza yaşanmadığını ve son 13 yılda Boğaz'da 1 
adet ölümlü kaza yaşanmış olup yıllık iş cinayetleri sayısının 2 bin olduğunu göz önünde bulundurursak pek ikna edici 
gelmiyor, değil mi? 
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Gelin görün ki iklim değişikliğinin etki ettiği yerler saymakla bitmiyor. Çoğumuzun belki de fark etmediği bir 
ekosistem değişikliğine değinmek isterim. Araştırmalara göre özellikle 1970 yılından bu yana Doğu Akdeniz 
sınırlarına giren, yerleşen zararlı canlı türü sayısı bir hayli arttı. 
 
Bunun sebebi, 1970 yılında kuzeyde Asvan Barajı’nın kurulup, Süveyş Kanalı’ndan bu yana geçerken rastlanan tatlısu 
birikiminin ortadan kalkmasıdır. Süveyş Kanalı çok uzun zamandır Akdeniz’e bağlı fakat canlıların geçişine vesile olan 
bir birikintiye sahipti. Bu engel baraj ile beraber kalktığından bu yana ise 1000 den fazla türün Akdeniz’e geldiği 
gözlenmiştir. Bunların 450 tanesi istilacı tür olarak tanımlanan daha zararlı türlerdir. “İstilacı” derken ise tam 
anlamıyla kendi denizinden başka bir denize geçip orayı domine eden balıklardan bahsediyorum. Geldikleri yerde 
bulunan kendilerinden büyük, güçlü, yani tehdit oluşturan canlıları Akdeniz’de bulamayan bu istilacılar hali hazırda 
bulunan canlıların popülasyonunu düşürüp dengesizliğe yol açıyor. Bu türlerin avcılarına örnek olarak bizim 
kıyılarımızda pek fazla bulunmayan Köpekbalıkları ve Orfozlar verilebilir. Orfozların canice, tek tek zıpkınla 
avlanması dengeyi bozan yapboz parçalarından sadece biridir. 
 
Asvan Barajı’nın dışında bu canlıların yakınlarda hayatlarını sürdürebilmelerinin en büyük sebeplerinden biri ise 
denizde oluşan sıcaklık artışı. Bu da doğrudan iklim değişikliğine ve dengenin dış etkenler tarafından bozuluyor 
olmasına bağlanıyor. 1970 yılında 20 olan sıcaklık yakın zamanda 24 dereceye yükseldi ve denizde oluşan en ufak 
sıcaklık farkının ekosistemde büyük etkisi olur. Yıllar sonra Akdeniz’in bir tropikal deniz olacağı öngörülüyor. İstilacı 
balıklar da çoğunlukla sıcağı sevdiğinden bu gelişme onların daha da artmasına sebep olacaktır. Gittikçe kuzeye 
doğru çıkmaya çalışan canlıların çoğu soğuk suları sevmediğinden Akdeniz sularında kalmayı tercih eder. Fakat iklim 
değişikliği ile beraber türlerin Marmara (eğer ölmezse!), sonra da Karadenize kadar gideceği tahmin ediliyor. Denizin 
içinde yaşananların dışında, sıcaklığın kıyıya yakın tarım alanlarına olumsuz etkileri olacaktır. Çoğu afet, değişim, 
bozulmaya önceden hazır olmadığımız gibi bu sıcaklık artışına hazır olmayan bir tarım sistemi söz konusu. 
Adaptasyon için çalışmalara başlayan Prof. Dr. Bülent Topaloğlu bu sıcaklık farkının deniz seviyesinin artacağı 
anlamına geldiğini de tarım alanlarının daha çok zarar göreceğini belirtti. 
 
 
 
 
 
  
 
 

Akdeniz'deki 
İstilacılar

Sude 
AYTEKİN 
'22 

Balıkçılar ise tarımcılardan daha direkt bir şekilde kökenleri Kızıldeniz olan bu 
canlılardan muzdarip. Endemik (yerli) türlerin gün geçtikçe azalması balıkçıların 
daha az balık tutmasına neden oluyor. Kıyı balıkçıları ise balon balıklarının 
oldukça keskin dişleri ile ekipmanlara verdikleri zarardan şikayetçi. Bir insan 
parmağını ısırarak koparabilen balon balıkları oldukça zehirlidir ve üstüne üstlük 
insanlar tarafından tüketilemediği için avlanması anlamsızdır. Sırf balon balıkları 
sebebiyle mesleği bırakan balıkçılar mevcut. Ekonomik açıdan da ülkeyi etkileyen 
bir durum haline gelmiştir. Çoğu istilacı insanlar tarafından tüketilebileceğinden, 
avlanıp satılabilir; Kılkuyruk Mercan, Lokum, Soğan, Külah, Sokar, Balon, Aslan 
Balıkları bu türlerden bazıları.  

2004 yılında, Doğu Akdeniz’de bir tane rastlanan ve sonradan katlanarak üreyen Aslan Balığı kıyılarımızda 
korkusuzca gezen türlerden biridir. Pterois genusuna bağlı olan tür en agresif istilacı türlerden biri olarak 
tanımlanmıştır. Aşırı ağrı, mide bulantısı, kusma, ateş, nefes darlığı, baş dönmesi, etkilenen bölgede kızarıklık, baş 
ağrısı, uyuşma, mide ekşimesi, diyare ve terleme gibi etkilere neden olabilen bir zehre sahiptir. Zehrini gözle 
görebildiğimiz, yan ve üst taraftarında bulunan ok şeklindeki dikenlerinden enjekte edebilir. Çok fazla sayıda 
yumurtlayıp hayatta kalabilirler. Marmara Denizi’ne kadar varabilecek olma ihtimali verilen balıklardan biri olma 
nedeni ise kendini korumasının yanında soğuk sularda da yaşayabilme yetisidir. Sanat eseri gibi görünümlerinin 
altında özgüvenli bir avcı yatar. 
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Shakespeare'in Eserleri 
Hakkında Eleştiri

Melis 
SEVEN 
'22 

 

 
William Shakespeare, birçok kişi tarafından modern İngiliz Edebiyatının babası olarak kabul edilir. Bu 
unvanın kendisine atıf edilmesine izin veren sadece ünü ve modern yazarlar üzerindeki etkisi değil, aynı 
zamanda İngiliz dilinin gelişimine yaptığı büyük katkılardır. Shakespeare, eserleri, hatta varlığı bile günümüz 
edebiyatçıları arasında bir tartışma konusudur. Bunun temel nedeni, son zamanlarda Shakespeare’in tüm 
çalışmaları için diğer yazarlardan olay örgüleri ödünç alma söylentisidir.  
 
Olay örgüsü fikirleri için en çok güvendiği kitap Holinshed'in Chronicles'ıydı. 1577'de yayınlanan Chronicles, 
Raphael Holinshed ve diğer yazarlarla birlikte yazılmış ortak bir çalışmadır. Cilt, yerleşimin en erken 
zamanından on altıncı yüzyılın ortalarına kadar İngiltere, İskoçya ve İrlanda tarihlerini içerir. Chronicles, 
Shakespeare'in neredeyse tüm tarih oyunlarının kaynağıdır. Kral Lear ve Cymbeline için arsa unsurları 
yaptığı gibi Macbeth'in konusu da Chronicles'dan geldi. Shakespeare'in ikinci en önemli kaynağı, Romalı 
tarihçi Plutarch'ın Lives of the Noble Greeks and Romans adlı kitabıydı. Shakespeare bu kitabı orijinal 
Latince olarak okumuş olsa da, kesinlikle Thomas North'un İngilizce çevirisini de okumuştur. Bunun altında 
yatan temel neden ise, Shakespeare’in Julius Caesar, Antony ve Kleopatra, Coriolanus ve Atinalı    Timon'u 
North'un çevirisinden kesitler alınarak ve hatta ondan esinlenerek yazmış olmasıdır.  
 
Shakespeare tüm çalışmaları için diğer yazarlardan olay örgüleri ödünç alıp, genellikle olayları yeniden 
sıralayıp, karakterler değişiklikleri yapmıştır. Shakespeare’in eserlerinin orijinalliği konusu ile birlikte daha 
ilgi çekici bir tartışma konusu da mevcuttur. Çeşitli araştırmalara göre, Shakespeare diye birinin yaşamadığı, 
ona ait eserleri İngiliz kraliyet ailesine yakın bir lordun yazdığı fakat Shakespeare diye hayali bir kişilik 
aracılığıyla bastırdığına yönelik tartışmalar da vardır.  
  
Bunca argümana rağmen İngiliz Edebiyatının en çok bilinen ve severek okunan yazarı Shakespeare, 
günümüzde hala ününden ve popüleritesinden ödün vermeyerek adını duyurmaya devam ediyor.  
 
 
 
 

Bu türlerden balık olmayan ne var derseniz Uzun Dikenli Deniz Kestanesi örnek verilebilir. Yine aynı yollarla 
sularımızın dibine yerleşen bu tür öldürücü olmasa da zehirlidir. Akdeniz’de görülebilecek çoğu zehirli canlı gibi 
medikal müdahale gerektirir ve alerji durumunda öldürücü dahi olabilir. Akdenizdeki dengeyi sağlamaya uğraşan 
ekipler aşırı üreyen türlerin popülasyonunu azaltmaya çalışır. Bir gün gidip parçaladıkları (öldürdükleri) kestaneleri
sonrasında gelip çok daha fazlalaştığını gözlemlerler. Bunun nedeni Uzun Dikenli Deniz Kestanesi’nin darbe ile 
ölmeden önce sperm/yumurta saçması ve yayılmalarını arttırmasıdır. Bu türün aşırı artışının istenmemesinin nedeni 
ekosistemin yanında turizmi de etkiliyor olmasıdır. Sokar balığı da farklı biçimde denizlere zarar verir. Zehirli ve 
otçul olan bu türün iki çeşidi vardır ve en büyük zararı makroalg örtüsünü yiyip bitirmesidir. Makroalg örtüsünü 
karadaki ağaçlara, ormanlara benzetebiliriz. Yaşam için oldukça gerekli otların tükenmesi istenen son şeylerdendir.
Bu örnekler gibi denizlerimizde dolaşan yüzlerce tür var ve her gün sayıları artmaya devam ediyor. 
 
İstilacılar denizlerimize girdi ve artık onları sularımızdan kışkışlamanın bir yolu yok. Doğanın dengesini bozmayı 
bırakıp akışa uyum sağlamak tek çözüm. Kıyıları isteyen, parası olan herkes kapatıp oteller açamasa, plaj yapmak için 
kumsalı/zemini altüst etmese, fabrikalar lanet kimyasallarını denize akıtmasa, doğa kendi yolunu bulacaktır. Şu an 
bahsedilen kıyılarda korunan sadece %3’lük bir bölüm var ve tahmin ettiğiniz üzere hiç yeterli değil. Denizin kendine 
yapılanları artık kaldıramayıp ölüm sinyalleri vermesine Marmara’nın durumu da örnek verilebilir tabii. Ekosistemi 
deşmeyi bıraksak istilacıların fazla üremeleri etkisine tepki olarak avcılar artacak ve yeniden denge sağlanacaktır. 
Köpekbalığı ve orfozların denge sağlaması doğa ananın yapmaya çalıştığı fakat insanoğlunun bencilliğinden izin 
vermediği bir hadisedir.  



Futbolu Yıkmayı 
Amaçlayan Proje: Avrupa 

Süper Ligi  
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Avrupa Süper Ligi; UEFA ve FIFA’nın düzenine rakip olmayı amaçlayan, en iyi Avrupa kulüplerinin boy 
göstereceği bir futbol ligiydi. Bu proje ilk kez 2018 senesinde gündeme gelmişti ve uzun bir spekülasyondan 
sonra önerilen lig, 18 Nisan 2021 tarihinde 12 kurucu kulüp tarafından kuruldu.  
 
12 kulüp turnuvanın kurucusu olarak açıklandı. Uzun süre boyunca aralarına üç kulübün daha katılacağına 
dair söylentiler vardı. Paris Saint-Germain, FC Bayern München ve Borussia Dortmund bu turnuvaya 
katılmayı reddettiler. Kurucu kulüpler sırasıyla: 
 
- Arsenal  
- Manchester City  
- Manchester United 
- Real Madrid  
- Inter Milan  
- AC Milan  
- Barcelona 
- Liverpool  
- Tottenham Hotspur 
- Juventus  
- Chelsea 
- Atletico Madrid’di. 
 
 
 
 

Kurulan ligin ilk başkanı, Real Madrid başkanı Florentino Perez’di. Avrupa Süper Lig’in duyurusu, futbol kamuoyundan, UEFA 
ve FIFA’dan ve hükümetlerden büyük tepki çekti. Bu lig, takımların yerel lig ve Şampiyonlar Ligi programlarıyla çakışıyordu ve 
ayrıca formata göre küme düşme yoktu. Analistlerin dikkat çektiği en önemli nokta rekabetti ve eğer bu lig kurulsaydı, sporda 
var olan rekabet yok olurdu. Aynı 15 takım her sene aynı sırada aynı maçları oynayacaktı, her ne kadar saydığım takımların 
milyar dolarlık kadroları olsa da sırf maç günü gelirlerini arttırmak uğruna futbolun ana prensipleri yok sayılacaktı. 
 
Bu turnuvaya katılan 15 kulübün, “ayakbastı” parası olarak 3.5 Milyar Avro alacakları kesinleşmişti. Üstüne üstün, JP Morgan 
Chase’in yaptığı 6 milyar Dolarlık yatırım bu 15 kulübün borçlarını tamamıyla silmekle kalmayıp geleceklerini güvence altına 
aldı. Eleştrilerin önemli bir noktası da buydu.  
 
Futbolun ekonomik sisteminin en hayati parçası taraftarlardır. Biletleri, formaları alanlar taraftarlardır. Televizyon gelirlerini 
kulüplere aktaran taraftarlardır. Kulüplerin ana para kaynağı aslında taraftarlardır... Pandemi yüzünden bir sene boyunca 
taraftarlar stadyumlara geri dönemedi. Bu olağanüstü şartlar kulüpleri ekonomik darlığa soktu. Ayrıca 12 kulübün haksız bir 
şekilde o paraları kullanması ve federasyonları ile işbirliği yapmamaları çok büyük tepki çekti. 
 
 
Olayın ciddiyetini eski Manchester United’lı futbolcu Garry Neville’dan dinlemeniz olayı kafanızda daha iyi 
netleştirecekdir.  
 
“Alan, şu an… Şu an elimdeki telefonu aşağıya fırlatmak istiyorum. Bu yaptıkları hainlik, açgözlülük… Ben 2. lig takımı 
Salford City’nin hissedarlarından biriyim ve şu an kulübümüz can çekişiyor. Bizle beraber EFL Liglerinde bulunan 
kulüplerin çoğu şu an bir ekonomik kriz geçiriyor. Bolton Wonderers kapanmanın eşiğinden geri döndü, Bury 
YIKILIP TOZ OLDU BİLE! EFL toplantılarında bir kurtarma paketinin kurulması gündeme gelsin diye canım çıktı, 
sadece 4 milyon Pound istedim. Her kulüp için 4 milyon Pound… Senelik geliri 10 milyarın üstünde olan bir 
federasyon kulüplerine bu desteği sağlayamazken bu 12 açgözlü kulüp gitmişler kendi başlarına milyar Dolarların 
basılacağı bir lig açmışlar… Yok, bu kadar basit olamaz... Bu bir futbol cinayetidir, sessiz kalanlara uyarımdır. 
Hayatımızı adadığımız oyunu elimizden almaya çalışıyorlar. Sessiz kalmayın, bu açgözlülük durdurulmalıdır.” 
 
Futbol Kamuoyu Garry Neville’in çağrısını yanıtsız bırakmadı. 12 kulübün kaptanları sosyal medya üzerinden Avrupa 
Süper Ligi’ne karşı olduklarını belirttiler. Özellikle İngiliz kulüplerinin kaptanları harekete geçtiler. Liverpool 
kulübünün kaptanı Jordan Henderson bütün kulüp kaptanları arasında bir toplantı çağrısında bulundu. O toplantıda 
çıkan sonuç belliydi: her futbolcu kendi kulüplerinin açgözlülüğünü durdurmak için gereken ne varsa onu yapacaktı. 
Bu toplantıdan sonra domino taşları teker teker düşmeye başladı ve 2 gün sonra bütün Premier Lig kulüpleri 
turnuvadan çekildiklerini açıkladılar. Sonra Atletico Madrid de turnuvadan çekildi, bunun sonucunda Avrupa Süper 
Ligi başlamadan sona erdi… 
 



Yaz Tatiline 
Merhaba!

Uzun ve online bir eğitim dönemini bitirmek üzereyiz, yaz tatiline sayılı günler kaldı! Haftada iki olmak üzere son 
üç hafta da okula gitme şansını yakaladık ve böylece okul ortamını, arkadaşlarımızı ve öğretmenlerimizi biraz olsa 
da gördük. Tatil yaklaşırken yapabileceğimiz aktiviteleri ve görebileceğimiz yerleri bu sefer de ben yazayım :) 
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Galeriye Gitmek  
Kapanmadayken en çok özlediğim aktivitelerden bir 
tanesi sanat galerisi gezmek oldu. Yaz tatilinde 
hazır bol zamanımız varken galeri gezmek bence 
süper bir fikir. Bu galerilere gitmenizi öneririm: 
  
- Arter Sanat Galerisi  
- Pera Müzesi  
- Pilevneli Gallery 
- İstanbul Modern 
- Mixer İstanbul  
- ArtSümer 
- Anna Laudel 
 

Kitap Okumak 
Sene boyunca kitap okumaya çok zaman 
ayıramadıysanız şimdi tam zamanı!! Kitap 
önerilerim: 
- Dava- Franz Kafka  
- Ay Işığı Sokağı- Stefan Zweig 
- Satranç- Stefan Zweig 
- 1984-George Orwell 
- Sineklerin Tanrısı- William Golding 
- İkna-Jane Austen 
- The Outsiders- S.E Hinton 
- Sol Ayağım- Christy Brown
 
 

Restoran/Kafelere Uğrayın 
Bu yaz farklı tatlar denemek isterseniz önerilerim: 
 
- Bi Nevi Deli (Kişisel favorim)  
- Mua (dondurmacı) 
- Num Num 
- Monster Teashop (Bubble Tea sevenlere) 
- Smooth-e Bebek 
- Gabfoods 
- Cup of Joy
- All Sports Cafe 
- Healin Foods 
 
 

Yemek Yapın 
Kendi yemeğini yapmak da ayrı bir eğlence. Sosyal 
mesafe kurallarına uyarak arkadaşlarınızla 
buluşarak da yapabilirsiniz. 
 
 
 

Spor Yapmak 
Hava bu kadar güzelken açık havada koşmak, 
yürümek ya da ip atlamak çok eğlenceli olabilir. 
Denize ya da havuza girebilenler için de yüzmek 
etkili bir spor olabilir. 
 
 
 

Film/ Dizi İzleyin 
Boş zamanlarınızda izleyebileceğiniz filmler ve 
diziler: 
 
- Brooklyn 99 
- Community 
- Anne With An E 
- The Mind Explained 
- Chasing Coral 
- Emily in Paris 
- Queen’s Gambit  
- Seaspiracy 
- David Attenborough A Life On Our Planet  
- The Social Dilemma  
- Cowspiracy 
- Pride and Prejudice 
 
  

Piknik Yapmak 
Fiziksel mesafe kurallarına uyarak yapılabilecek güvenli bir 
aktivite ve benim favorilerimden. Yeşillik alanlarda 
arkadaşlarınızla yemek yiyebilirsiniz!  
 
Kamp Yapın 
Bahçenizde ya da gerçekten bir kamp alanında 
arkadaşlarınızla çadırda uyumak kulağa çok eğlenceli 
geliyor, deneyin derim.  
  
Oyun Oynayın 
Ailenizle ve arkadaşlarınızla kart, satranç, tavla ya da kutu 
oyunları oynayabilirsiniz :) 
  
Dinlenin 
Bu uzun ve yorucu yıldan sonra dinlenmeye hakkınız var. 
Uyuyun ya da en sevdiğiniz diziyi yatarak yeniden izleyin. 
İsterseniz de yürüyüşe çıkın, kendinize biraz boş zaman 
verin.  
 
Umarım yaz tatiliniz çok eğlenceli geçer! Seneye görüşmek 
üzere :)  
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küçük bi' kapanış 
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Yıl boyunca gördüğünüz en renkli gazetemiz oldu bu seferki. Her zamankinden bir 
tık farklı, belki de en anlamlısı.  
 
Geçtiğimiz üç hafta okula gelenlerle görüştük, hasret giderdik. Her ne kadar tam 
takım bulunamadıysak da; insan yüzü görmek, ekran ardında kalan sevdiklerimizle 
uzun bir aradan sonra yüzyüze iki çift laf edebilmek, pijama altı yerine doğru dürüst 
kıyafetler giyip “sosyal” ve “görece” kalabalık bir ortamda etkileşimde bulunmak, 1,5 
yıldır oturduğumuz sandalyeden kalkıp katlar arası merdiven inip çıkmak:)) ve 
okulun havasını solumak eminim hepimize çok çok iyi gelmiştir. Biz de bu fırsattan 
istifade edelim, okuldan birkaç keyifli kareyi gazetemize ekleyip biraz yüzleri 
güldürelim dedik. Ne de olsa muhtaç kalmışız birbirimizi görmeye.  
 
Hisarın Sessi adına birkaç kelime edecek olursam; bu yıl hiç kağıt üzerinde basılı 
sayı çıkaramamıza, ekipçe yüz yüze bir araya gelemeyişimize rağmen, inanılmaz yol 
kat ettiğimiz, gazetemizi hep birlikte ileriye taşıdığımız bir yıl oldu. Bu noktada 
Instagram hesabımız belki de bizim için bir dönüm noktasıydı. Hisar’la sınırlı 
kalmayıp, birçok farklı okuldan tanıdıklarımıza, tanımadıklarımıza eriştik, pek çok 
kişiden “haberleri ilk sizden duyuyoruz” şeklinde bizi daha da motive eden yorumlar 
aldık. Çok sevgili Zeynep Tatlı ve Defne Bahar, olmasanız olmazdı.  
 
Gazetemizin bugünlere gelmesinde çok büyük emeği olan sevgili mezun 
üstadlarımız İris Benardete ve Defne Bahar, yazılarıyla gazetemize renk katan Erin 
Güneri, Mina Şakarcan, Zeynep Kırım, hepinizin yolu açık olsun. Gazeteyi teslim 
aldık, içiniz rahat olsun:)  
 
Önümüzdeki eylül-ekim aylarında bir sonraki dönem aramıza katılmak isteyen yeni 
dostlar için başvuru formunu yolluyor olacağız. Daha gelişecek çok fazla noktamız 
var, bunun için de sizlerin desteğinize, farklı fikirlere ihtiyacımız var. 
 
Daha güzel sayılarla yeniden karşınızda olabilmek dileğiyle..  
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12. sınıf arkadaşlarımıza veda amacıyla kendilerinden fotoğraf istedik ancak pek 
fazla kişiden geri dönüş alamadık. Mezuniyet telaşında olduklarındandır herhalde 
diyoruz:) Olsun yine de seviyoruz sizi. Bizleri kırmayıp fotoğraf gönderen sevgili 
Yağmur ve İpek'e buradan selamlarımızı yolluyoruz. 
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