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İyi Günlere İnanıyorsan...
*fon müziği: A Whiter Shade Of Pale*
Olayları, durumları, fotoğrafları ve tanıdığım kişileri sevdiğim şarkılarla 
bağdaştırmak hoşuma gidiyor. O sebeple her şarkı bana farklı şeyler 
hatırlatır, içimde farklı hisler uyandırır. Bu şarkıyı ise her dinlediğimde 
aklımda bir şeyin sonunun yaklaşıyor oluşu, ancak çok daha güzel bir 
başlangıcın yolda olduğu hissi uyanıyor içimde. Umut veriyor.

2020 yılını her birimiz ayrı mücadeleler vererek geçirdik. Bir yandan 
hepimiz sağlığımızın derdindeyken, öte yandan ön cephede sağlık 
çalışanları, devamında bizler dışarı çıkmayalım diye her birimizin kapısına 
gelen kuryeciler, bakkal/market çalışanları, ekran başında fiziksel sınıf 
atmosferini özletmemek ve öğrencilerin en nitelikli eğitimi -şartlar ne 
olursa olsun- alabilmesi için elinden gelen her şeyi yapan öğretmenler, 
hayatı henüz gözlemleyerek tanımakta olan küçük çocuklar, gençliğinin 
baharında dört duvar arasına kıstırılmış bizler, zalim afetler ve bunlara karşı 
gerekli tedbirleri almakla yükümlü olan kurumların görevini yerine 
getirmemesi üzerine sağlığından, düzeninden, malından, hatta ve hatta 
canından olan masum insanlar,  bu denli zor ve riskli şartlar altında hanesini 
döndürebilmek, evine ekmek getirebilmek için emektar olan her birey.. ve 
hastalıkla savaşanlar… 

13 Mart tarihi hepimiz için bir dönüm noktası oldu. 2 hafta evdeyiz 
diyorduk, 9.5 ay olmuş bile… 
 
“Ooof”layarak gidilen okul şimdi koşullar el verdiği takdirde öğrencilerin 
gitmek için can attığı kutsal bir mabet, önceleri “sıradan” olarak 
nitelendirdiğimiz dışarıda dostunla oturup iki çift sohbet edip bir fincan 
kahve içmek şimdi özlemle aradığımız bir aktivite haline gelmiş durumda; 
maskesiz yüzlerle korkusuzca ev dışında bulunduğumuz zamanlar ise şimdi 
Noel Baba’ya ilettiğimiz dilekler arasında:)) Lütfen filmlerde insanları 
maskesiz görünce garipseyip, içinden “Siz naapıyosunuz yaa” deyip, 
ardından da “Ayşe eskiden çekilmiş bir film izliyorsun” şeklinde kendine 
hatırlatma yapan ben olmayayım- yoksa durumum hakikaten vahim:)

Bu yıl, hiç şüphesiz, hepimizi değiştirdi; hepimizin üzerinde izler bıraktı. 
İllaki herkesin vardır bu süreçte kendine kattıkları, kendinden attıkları. 
Ancak hepimizi ortak bir paydada birleştirecek olursam, ben tüm kalbimle 
bu yılın hepimize -çoğunlukla göz ardı ettiğimiz- “değer bilme” değerinin 
önemini bir kez daha hatırlattığına inanıyorum. En minimal, önemsiz olarak 
sıfatlandırdığımız şeylere bile zamanı geldiğinde muhtaç olduğumuzu, 
farkında olmadan bizi biz yapan şeylerin aslında bu tip küçük şeyler 
olduğunu fark ettik. Değerini bilmediğimiz çoğu şeyi zamanı geldiğinde 
mumla aradığımızı gördük. 

Bir parça daha dişimizi sıkalım. Üzerimize düşenleri yerine getirelim ve 
kendi değiştirebileceklerimize odaklanalım. Sevdiklerimize eski günlerdeki 
gibi rahatsızlık duymadan sımsıkı sarılabileceğimiz, maskesiz ve özgürce 
dolaşabileceğimiz güzel günler de beraberinde gelecektir. Yeter ki biz 
elimizdekilerin farkında olalım, sahip olduklarımızın ne ifade ettiğini bilelim. 
Yeter ki biz iyi günler bekleyelim, iyi günlere inanmaya devam edelim… 



2020'nin İnsanlık 
Sınavı

BU AY 
İZLENMESİ 

GEREKENLER
The Crown (4.Sezon)

Bir Başkadır
The Undoing

The Queen's Gambit
Modern Family

ARALIK 2020

Kerim
WILLEMS
'23

“It’s easier to be a parent this morning. It’s easier to be a dad. It’s easier to tell your kids, character 
matters. It matters. Telling the truth matters. Being a good person matters.” 

Bilmeyenler varsa, Van Jones, CNN International kanalında bir spiker ve ayrıca Amerika’nın en tanınmış insan 
hakları savunucularından biridir. Kendisinin bir CNN yayınında söylediği bu söz, belki de 2020’nin en doğru sözü 
olabilir. Jones bunu, Joe Biden Amerika’nın 46. devlet başkanı olarak seçildiğinde söyledi. Jones’un bu sözleri, 
uluslararası medyada büyük yankı uyandırdı. Ben bu yayını canlı seyrettim ve yayın esnasında Bay Jones’un bütün 
konuşmasını bir deftere not aldım. Bu sözün ise 2020'yi özetlemek için mükemmel bir söz olduğunu anladım.

2020, bütün dünya için zor bir seneydi. Yıla girişimiz 
bile olaylıydı, zaten hatırlarsanız yılın daha üçüncü 
gününde III. Dünya Savaşı haberleri alıyorduk. 
Sonrasında gelen art arda trajediler... Avustralya’da 
çıkan devasa orman yangınları, Hong Kong 
protestolarının ateşlenmesi, Kobe Bryant’ın trajik 
vefatı, iki haftada biter dediğimiz ve hala devam eden 
COVID 19- pandemisi…. Saymaya devam edebilirim 
ama konu dışına çıkmak istemiyorum. Şimdiye kadar, 
kendimize bir “gerçeklik kontrolü” vermeyi reddettik. 
Farkında olmayabilirsiniz ama biz bu sene belki görülen 
en büyük insanlık sınavını verdik. Bu sınav aslında çoğu 
trajik gerçeği açığa vurdu: Başımıza bir şey gelmeden 
kimse dünyanın nereye gittiğiyle ilgilenmiyor.K
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Ben bir ekonomi profesörü değilim, tarih profesörü değilim, matematikçi veya fizikçi değilim ama şu dünyanın her 
anlamda ne kadar bölünmüş olduğunu anlamak için bir profesör olmam gerekmiyor. Herhangi bir sosyal medya 
platformuna baksanız tek kelime yazanlar “linç” yiyor, insanın fikirleri siyasi materyal olarak kullanılıyor. Tek bir 
tweet yüzünden bir ülke ayağa kalkıyor…. Anlamsız konular üzerine insanlar birbirlerine girmenin bir yolunu 
buluyor. 

Bizi felakete sürükleyecek şey bir meteor değil, gökteki olaylar değil... Eğer biz birbirimize canavar gibi bakarsak 
bizim sürüklendiğimiz yer çok açık. Böyle devam ederse biz daha nice savaşlara sürükleneceğiz…. 

Şimdi Amerikan seçimlerine odaklanmak istiyorum. Donald Trump’a karşı Joe Biden.
Politik ideolojilere bakmayın. Trump’un politik bir ideolojisi yok, Biden’ınsa melek gibi  konuşmasına aldanmayın. Her 
iki tarafın da dünyaya bıraktığı etkiler ortada. Ancak Trump’ın yanında, Biden’ın sözü dahi edilemez. 

Esas odaklanmamız gereken şey burada “Battleground Rally”leri yani “mitingler”.  
Trump'ın mitingleri politikadan çok, insani değerleri -deyim yerindeyse- hiçe saymaktı. LGBTQ toplumunu sağlık 
sisteminden çıkarma vaatleri, kadınlara karşı sergilediği bariz eşitsizlik... Sadece ten rengine göre adalet sistemini 
yürütmek gibi insanlık karşıtı ideolojiler üzerine propagandasını temellendirdi.

Joe Biden ise kendi propagandasını, “Bring back decency again” yani “Amerikaya 
insanlığı geri getireceğiz” sözü üzerine propagandasını kurdu. Konuşmasından da fark 
edeceğiniz üzere Biden’ın amacı ülkeyi ve dünyayı bütünlemek. Bir nebze olsa da 
insanlığı geri getirmek…

KİTAP ÖNERİLERİ
Prisoners of Geography - Tim Marshall

Pia Mater - Serkan Karaismailoğlu
Utopia - Sitr Thomas More
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Peki Biden bu seçimi neden kazandı?  

Çok basit. İnsanlık hakikaten fark ediyor. Kendisi, 
Trump’ın aksine topluma “güven” vaad etti. 
İnsanların Trump’a karşı kaybetmiş olduğu inanç ve 
güveni geri kazanmayı başardı. 

Aslında insanı insan yapan değerler dünyada hala 
mevcut. Evet, bazen not, üretkenlik gibi etkenler 
insanın toplumdaki konumunu etkiler, fakat onlar 
öğretilebilir ve geri kazanılabilir şeyler. 

Ama bir insan başka bir insanın güvenini 
kaybederse, o güven geri gelmez. Bir insan iyi insan olmayı sonradan öğrenemez. Mevlüt Aksoy hocamın kulakları 
çınlasın; kendisinin fizik derslerimizde söylediği en çok hoşuma giden sözü buraya bırakarak bu yazıyı bitirmek 
istiyorum:

“Kaybedilen not geri gelir, ama güven kaybedilirse zor gelir.”

*Van Jones’un CNN yayınını seyretmek isteyenlere: https://www.youtube.com/watch?v=c2ScxGsB-ks 

Rus Kültür Tarihi, 
Stanislavski ve Metot 
Oyunculuğu Üzerine

Can
AKBAL
'22

Toplumsal damgalama ve ebeveyninin isteklerine rağmen Stanislavski, 1883'te yirmi yaşındayken drama okuluna 
katıldı. Stanislavski, mezun olmadan çok önce okulu bırakacak olsa da, okulda geçirdiği süre boyunca ünlü Rus 
yönetmen Glikeriya Fedotova ile arkadaş oldu. 

Genç yaşta oyunculuk kariyerinde başarılı ilerlemesine rağmen Stanislavski, Rus tiyatrosunun durumundan 
hoşnutsuzdu. 19. yüzyılın büyük bir bölümünde - film, müzik ve resim giderek daha avangart hale gelirken - tiyatro 
oldukça stilize edilmiş, geleneksel bir sanat olarak kaldı. Oyuncular, metinden bağımsız olarak, satırlarını 
geleneksel bir ölçü ile tonlama konusunda eğitildiler. 

Bu oyunculuk tarzının ucuz ve yetersiz olduğuna dair artan bir duyguyla yüklenen Stanislavski, 19. yüzyılın 
ortalarında Gogol ve eski serf Mikhail Shchepkin'in öncülük ettiği yeni doğmakta olan realist hareketi keşfetmeye 
başladı. Bu hareket, Rus tiyatrosunun geleneksel tarzını reddetti ve bunun yerine, oyuncuların oynadıkları rolün 
gerçeğini yansıtmasını istedi.

Stanislavski'nin ‘gerçeğini’ kurumsallaştırma fırsatı nihayet 1897'de oyun yazarı Vladimir Nemirovich-Danchenko ile 
tanıştığında geldi. Stanislavski ve Nemirovich, hayatlarının geri kalanını belirleyecek olan Moskova Sanat 
Tiyatrosu'nu planlayıp kurdular. Sahneleme ve performansın mükemmel gerçekçiliğine adanan ikili, sanat 
tiyatrosunu ortak yönetmeliklerinin  altına aldı: Nemirovich, şovların senaryolarının ve yapım öğelerinin seçimini 
kontrol ederken, Stanislavski oyunculuk topluluğunu ve performanslarını kontrol etti. Bu ikili zaman geçtikçe daha 
olgun ve kaliteli içerikler üretmeye başladı. Bulundukları ve çalıştıkları topluluk,  Çehov'dan Nemirovich’in eski 

öğrencisi Meyerhold’a kadar günümüzün ve 
geleceğin en iyi Rus tiyatro profesyonellerini 
içeriyordu.

Stanislavski'nin oyunculuk sistemini yazılı olarak 
belgelemeye başlamasına daha on yıl kalsa da, ilk 
kez 1907'de Knut Hamsun'un Hayatın Draması'nı 
yönetirken denedi. Yapımın sonuçlarından 
memnun olan Stanislavski, yeni sistemini 
araştırmaya ve uygulamaya devam etti; Her Bilge 
Adam İçin Yeterince Aptallık (1910), Hamlet (1911) 
ve Salieri (1915),    Puşkin'in Mozart'ın    sanat 
tiyatrosunun montajlarında yer aldı. 
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Bu popülist imaj, 1917'de Bolşevik Devrimi Rusya'yı kasıp kavurduğunda ve Vladimir Lenin Sovyetler Birliği'nin ilk 
lideri olduğunda hayati önemini kanıtladı. Sonunda ortaya çıkacak dehşetlere rağmen, Lenin’in kuralı Moskova 
Sanat Tiyatrosu için yararlı oldu. Lenin, Stanislavski ve Nemirovich'in çalışmalarını destekleyerek, "halk tiyatrosu" 
olarak sarsılmadan devam etmelerine izin verdi.

1917'den 1926'ya kadar, Moskova Sanat Tiyatrosu sürekli olarak prodüksiyon yaptı, şimdi ölmüş olan Çehov’un 
tanınmış eserini yeniden birleştirdi, Byron Cain'in 1920 yapımı bir yapımında bir hit buldu ve hatta 1922 ve 1923'te 
Birleşik Devletleri gezdi.

Neredeyse yirmi yıllık büyümeye ve sanat tiyatrosunun Bolşeviklerin ilk döneminde devam eden başarısına 
rağmen, 1927-28 yılları Stanislavski’nin hayatında ve Moskova Sanat Tiyatrosu tarihindeki en kötüsüydü. 1927'de 
Joseph Stalin Rusya'da iktidara geldi. 

Stalin iktidara gelince, bir değişim başladı. Sovyetlerin komünizmi sanat yoluyla ilerletme hedeflerine dayanan 
Stalin, tam teşekküllü bir Sovyet propagandası ajanına dönüştü. Sovyet politikasını açıkça desteklemeyen 
herhangi bir resim, film, müzik, tiyatro ya da bireysel sanatçı ağır sansür, siyasi hapis ve şiddetli gözdağı ile karşı 
karşıya kaldı.

Çok alçak gönüllü olarak görülen ve Lenin ile çok 
yakından ilişkili olan Moskova Sanat Tiyatrosu, bu 
baskının kurbanı oldu. Tiyatro kapatılmamış ve hala 
resmi olarak Sovyet sanat yapımının bir amblemi olarak 
gösterilmiş olsa da, ağır sansür ve yapımları üzerindeki 
artan kısıtlamalarla karşı karşıya kaldı. Siyasi propaganda 
ve totaliter şiddetin zincirlerine yerleştirilen tüm sanat 
eserleri gibi, sanat tiyatrosunun çalışmalarının kalitesi 
düştü.

Stanislavski, zaman zaman işin çok uzun, garip bir 
şekilde yapılandırılmış ve belirsiz olduğunu hisseden 
Amerikalı yayıncılarıyla sürekli bir savaşı kanıtlayan bir 
proje olan oyunculuk kılavuzu üzerinde çalışmaya devam 
etti. Ancak bu karışıklıklara rağmen, Tiyatro Sanatları Inc. 
1936'da oyunculuk üçlemesinin ilk bölümü olan An Actor 
Prepares'ı yayınladı. Rusça baskısı iki yıl sonra izledi.

Daha sonraki kitaplarda detaylandırılan fiziksel ve olgusal yönleri dışlayarak oyunculuğun duygusal ve psikolojik 
unsurlarına odaklanan Bir Aktör Hazırlıklarını Stanislavski'nin sisteminin tamamı olarak alan Amerikalı aktörler, 
artık Metot Oyunculuk olarak bilinen şeyin öncülüğünü yaptılar. Bu yaklaşım Stanislavski'nin vizyonuna önceki 
Amerikan sahne çalışmasından çok daha yakın olsa da, sistemin yalnızca geri kalanı hiçbir zaman tamamen 
Amerikan tiyatrosuna dahil edilmemiş bir bölümünü temsil ediyor.
 
                                                                                        Kaynak: 20. Yüzyıl Rus Kültür Tarihi , Solomon Volkov (Kitap)

"Biletimi alıyorum, Champs-Élysées'de kafede 
oturup kahvemi yudumlarken yazıyorum MIT'ye 

reccommendation letter'ları.."

  "Healthy, wealthy, and wise...ready for 
statistics!"

 
"Gypsy seninle de konuşalım mı Cevdet Bey ve 

Oğulları'nı?"

 "Stalin'den özür dile yani benim açımdan 
problem yok."

HOCALAR NE DİYOR?
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Türkiye’de Yılbaşı 
COVID-19 Tedbirleri

Maya 
KAYAOĞLU
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COVID-19 salgınında vaka sayılarının artması nedeniyle alınan önlemler 
arasında yer alan sokağa çıkma yasağının 31 Aralık gecesi uygulanıp 
uygulanmayacağı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Bakan 
Koca, 31 Aralık yılbaşı gecesi sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını 
belirtti. Sokağa çıkma yasağı üç hafta 81 ilde kısmi olarak uygulanacak. 
Bundan sonraki haftalarda da yeni bir karar alınıncaya kadar belirtildiği 
şekilde devam edecek uygulama için gözler 31 Aralık tarihine çevrildi. 

Kararların alınması için daha erken olduğunu düşünen Fahrettin Koca iki haftalık bir sürece bakıp ona geri 
yeni tedbirler alacağını açıkladı. “Şu an görünen kısıtlamaların yer yer sonuç verdiğini görüyoruz. Eğer bu 
anlamda alınması gereken farklı bir tedbir olursa bunu da zaten öneri olarak almış oluruz.” diyen Koca, 
salgının seyrine göre gerektiğinde yeni öneriler olabileceğini açıkladı. Aynı zamanda yapılan açıklamada “Yeni 
Kısıtlama ve Tedbirler” konulu genelgede, kış mevsimi nedeniyle kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilen bu 
süreçte, evlerde misafir kabulünün salgının yayılım hızını artırdığına dikkat çekildi. Bu çerçevede, evlerde 
gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi toplulukların bir araya geleceği etkinliklere müsaade edilemeyeceği 
vurgulandı. 

Genelgede yer alan evlerde misafir yasağının nasıl denetleneceği ise merak konusu oldu. Muhtarlar, bina 
yöneticileri veya apartman sakinleri, bir dairede bu tarz bir toplanmayı tespit ettiğinde, kolluk görevlilerine 
ihbarda bulunabileceği, ihbar sonucu olay yerine gelen kolluk kuvvetleri, tedbir kararına aykırı bir durum 
saptaması durumunda, hem misafirlere hem de misafiri kabul eden ev sahibine, ayrı ayrı 3 bin 150 lira idari 
para cezası uygulayacak. Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına daha önce getirilen “ihbar” özelliği ile 
işletmelere yönelik buradan şikayetler oluşturulabiliyor. Ev içi toplantılarla ilgili tedbirlerin denetimi 
açısından da bu uygulamadan faydalanılması değerlendiriliyor. Ev içi toplantılara yönelik yeni tedbire ilişkin 
ilk harekete geçen yerlerden biri Kastamonu Pınarbaşı İlçe Kaymakamlığı oldu. Kaymakamlık, “Aldığımız karar 
doğrultusunda 1 Aralık’tan itibaren ilçe genelinde aile, akraba ve hane ziyaretlerini yasaklıyoruz.” şeklinde bir 
açıklama yaptı.
 

YOKSA HALA 
 WEBSİTE'MİZİ 

BOOKMARK'LARINIZA 
EKLEMEDİNİZ Mİ 

www.hisarinsessi.hisarschool.k12.tr

websitemize bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz;)

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


Bu 12 yıl içinde birçok büyük keşif ve teoriye imza atmış olsa da en büyüğü 2010 civarlarında başlayan “paralel evren” 
deneyleri olsa gerek. Peki nasıl?
 
Çarpıştıcının yaptığı şey protonlar dışında kurşun iyonlarını neredeyse ışık hızında bir araya getirerek çarpıştırmak. 
Beklenen, bu çarpışmaların sonucu olarak ortaya çıkan mikro kara deliklerin ve başka tanımlanamayan maddelerin 
(basitçe söylemek gerekirse) dünyanın sonunu getirmesi. Daha sonra ise solucan deliklerinin oluşması ve zaman 
yolculuğunun mümkün olacağı düşünülüyor, biz göremeyecek olsak da.

Bunların hiçbiri daha gerçekleşmedi ancak 2020’de tekrar başlanan paralel evren deneyleri geleceğe dair birçok insanı bir 
kez daha karambole soktu. Bu sefer yalnızca bilim insanları ama felsefe alanındaki akademisyenler, yazarlar ve 
öğretmenler de. 
Bir sonraki soru: paralel evren nedir?

Paralel evrenler (farklı bir adı da çoklu “evren”dir) günümüzde kanıtlanmamış ancak popülasyonun büyük bir kısmı 
tarafından benimsenmiş bir hipotezdir. Kısaca açıklamak gerekirse bir paralel evren bizim dünyamızın bir şekilde farklı 
bir kopyası denilebilir. Örneğin, bir paralel evren ve bizim evrenimiz tıpatıp aynıdır, ancak Albert Einstein fizik yerine 
sanat okumayı seçmiş veya komşunuz bahçesinde gelincik değil ortanca ekmiştir. Bilim insanlarına göre paralel 
evrenlerin sayısı sonsuz. 

 

Büyük Hadron 
Çarpıştırıcısı’nda 
Paralel Evren 
Çalışmaları

Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC), İsviçre-Fransa 
sınırında yer alıyor ve CERN laboratuvarının 100 metre 
altında bulunuyor. İkinci Dünya Savaşı’nda kullanılan 27 
km'lik bir tünelden oluşmaktadır. Çarpıştırıcı, 2008’de 
işe başlamış ve günümüzde de parçacık fiziğinde yeni 
ufuklar açmaya devam etmektedir. 
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Teoriyi biraz daha bilimsel bir şekilde açıklayacak olursak; 
paralel evrenler gerçekliğin kendisi olarak tüm evren için tek ve 
evrensel bir dalgalanma fonksiyonunu anlatmaktadır. Bu dalga 
fonksiyonu dünyadaki bütün olasılıkları ve hatta bunun dışında 
olası bütün dünyalar için bir nevi bir semboldür.
 
Ve son olarak, nasıl?
CERN, 2010 yılından beri paralel evrenlere kapılar açabilmenin 
sırrı peşinde. 2014 yılında Büyük Hadron Çarpıştırıcısı 11 trilyon 
tera elektron volt şiddetinde parçacık çarpıştırdı. Teoride, bu 
deneyin sonucunda küçük bir kara delik oluşacak ve u deliğin 
başka boyutlardaki evrenlere açılacak bir kapı olabileceği 
düşünüldü. Tabi ki başarılı olamadılar, hepimiz hala hayattayız, 
ancak laboratuvar bu alanda 2021 yılında çok büyük gelişme ve 
başarılar vaad ediyor. 



Yatırımcılar mı, 
Algoritmalar mı?
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Birçok büyük risk sermayesi fonu, yatırım kararlarını desteklemek için yapay zeka (AI) kullanır. Google Ventures'ın 
eski yönetici ortağı Bill Maris, bir keresinde, “Dünyanın en büyük veri kümelerine erişiminiz olduğunda dışarı çıkıp 
içgüdüsel yatırımlar yapmak aptalcadır.” demişti. 

 Bununla birlikte, başlangıç   yatırımcılarının çoğu, Google 
benzeri kaynaklara erişemiyor ve işleri eski usul şekilde 
yapıyor. Örneğin; melek yatırımcılar, yatırım yapmak için 
büyük ölçüde içgüdülerine güvenirler. Ancak makine 
öğrenimi yoluyla güçlü algoritmalar oluşturmanın maliyeti 
düştükçe bu yatırımcıların yapay zekayı dahil edip etmeme 
konusunda bir karar vermeleri gerekecek. Acaba yapay zeka 
(AI), erken aşama yatırım kararları verirken insan yargısından 
daha iyi performans gösterebilir mi?

Bu soruları cevaplamak için, Harvard Business Review ekibi 
bir yatırım algoritması oluşturdu ve performansını 255 melek 
yatırımcının getirisiyle karşılaştırdı. HBR, test için farklı deneyime sahip melek yatırımcıların algoritmanın 
performansına göre ne kadar başarılı olduğunu ölçmek için performans analizleri yaptı.

Gelen sonuçlara göre, acemi yatırımcılar, algoritmaya kolayca yenilmiş. Deneyimli yatırımcılar ise algoritmayı büyük 
oranda yenmişlerdir. Peki buradan ne çıkarmalı?

 
Araştırma şunu gösteriyor: Acemi yatırımcıların bir 
algoritma yardımıyla melek yatırımına başlaması, onların 
tuzaklardan kaçınmasını, böylece yatırım kariyerlerinin 
başlarında daha yüksek getiri elde etmelerini sağlar. Bu 
tecrübeli yatırımcılar için ise tam tersi: “Deneyimli 
yatırımcıların sezgileri, yatırımcılığın bir ‘altın standardı’ 
olarak kabul edilmelidir.” der HBR. Bu nedenle, 
algoritmalar yalnızca "nesnel" geçmiş performans verileri 
üzerinde değil, aynı zamanda deneyimli yatırımcıların 
eylemleri konusunda da eğitilmelidir. Bu nedenle, 
deneyimli yatırımcılar da daha iyi yatırım kararları 
alabilmek için yatırım algoritmalarını eğitebilir, birlikte 
başarıyı maksimize edebilirler.

CHRISTMAS 
PLAYLIST'İMİZİ 

          
DİNLEDİNİZ 

Mİ?*playlist'e ulaşmak için görsele tıklamanız yeterli;)*

https://open.spotify.com/playlist/1e5fiBoqrh89bxc84gJhOF?si=st-5lZySQG24moWBxW_WoQ


Judith Beheading 
Holofernes
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Kadın, çok güçlü bir varlıktır. Üretir, düşünür ve yapar. Kafasına bir şey koyduğu zaman onu durdurabilecek hiçbir 
engel olamaz. Fakat tarihimizde de, günümüzde de kadının yeri bazı durumlarda, hatta dönemden döneme, 
şiddeti engebeli bir şekilde devam ederek sarsıntıya uğramıştır. Bugün bahsedeceğim eser(lerin) de benim için çok 
özel bir yeri olduğunu söylemem gerek çünkü daha deminki durumlar ile başa çıkabilen sıra dışı kadınlar 
hakkında. Cesaretli, istikrarlı hareketler ile ölümü göze almış olan kadınlardan. 

“Judith Beheading Holofernes” eserinden bahsetmeden önce, onun 
yaratıcısı -aynı zamanda en sevdiğim ressam olan- Caravaggio'nun 
şahit olduğu korkunç olaydan bahsetmem gerekiyor. Her ne kadar 
rahatsız edici detaylara sahip olsa da, bahsetmem şart. Yandaki 
gördüğünüz kişi, Antik dönem kadın kahinlerinin kıyafetleri içinde olan 
Beatrice Cenci’dir. Oldukça trajik bir hayata sahip olmuş ve 16. yy.da 
Roma’daki en acımasız ve zengin ailesine doğmuştur. Kısacası Beatrice 
Cenci’nin birçok kardeşi, üvey annesi, hizmetçileri ve bir babası vardır. 
Fakat büyük bir sorun vardır ki o da babasının oldukça ağır sapkın ve 
şiddet dolu davranışlara sahip olmasıdır. Bu sebeple ev içinde ağır 
yaralanmalar ve ölümler görülmüştür. Birkaç kez mahkemede 
yargılanmasına rağmen sonrasında tazminatlar ödeyip davalardan 
sıyrılmıştır. -Babasının yaptığı kötülükleri burada dile getiremem, ama 
bilin ki oldukça ağza alınmaz şeyler- Bir süre sonra artık neredeyse 
bütün aile ve hizmetçilerinin hayatının babası yüzünden cehenneme 
çevrilmesinin ardından ev halkı onu öldürme kararı almıştır. Bir süre 
suçlarının gizli kalabilmesine rağmen eninde sonunda suçlu oldukları 
ortaya çıkmıştır. Bunun ardından Beatrice’in kardeşleri ve hizmetçiler  

işkenceler ile öldürülmüştür. Kendisini ve üvey annesini ise bodrum katlarında ağır işkenceye mağdur bırakıp 
sonrasında herkesin önünde kafası kesilmiştir. 13 yaşındaki küçük kardeşi ise bütün ailesinin ölümünü tatmak ile 
kalmayıp zorla Beatrice’in idamını seyrettirilmiştir ve sonrasında iki seneliğine hapse atılmıştır (olayı bildirmediği 
için). Caravaggio’ya bağlarsak, maalesef o da bu idama kendi gözleri ile şahit olmuştur ve sonrasında çok 
sarsılmıştır. Aslında bu hikaye, sadece zengin olduğu için şiddetli ve sapkın davranışları görmezden gelinen ve 
bunlara artık dayanamayan bir kızın -ve ailesinin- isyanı sonucu vahşice öldürülmesidir. Fakat ne kadar güçlü bir 
kızdır ki evin içinde ve(ya) dışında korku seren çok güçlü bir adamın ölümüne sebep olur. 

Caravaggio sonrasında bu olaydan çok etkilenip Eski 
Ahit’den (M.Ö. 6.yy) bir hikaye olan “Judith Beheading 
Holofernes” eserini resmetmiştir. Bu arada genellikle 
Caravaggio'nun eserleri dini olaylardan esinlenerek 
yapılmıştır. Yani, demek ki yine de kendi ideallerinden bu 
resimde de ödün vermemiştir -teknik kısmına geldiğimde 
daha detaylı zaten bahsedeceğim-. Bu hikayede ise Judith, 
kadın karakterimizin şehri Asurlular tarafından 
kuşatılmıştır. Bunun üzerine aklına bir plan gelen Judith, 
Asurlular generali Holofernes’e bilgi iletme bahanesi ile 
içeri sızmıştır. Çok detaylara girmek istemiyorum çünkü 
bu da çok tatlı bir konu değil, kısaca Holofernesi 
“savunmasız” bir anında onun kafasını kesmiştir. 



Tıpkı Beatrice Cenci’nin kafasının kesilmesi gibi. Burada da kadının zekası ile koca bir şehri fetheden bir devletin 
generallinden aldığı zekice intikam görülür.  Şimdi teknik kısmına gelelim. Caravaggio'nun her zamanki ışık-gölge 
oyunları ile kullandığı ağır kontrastı görüyoruz. Bu da resme ağır bir dramatik efekt katıyor ve adeta canlanmasını 
sağlıyor. Tenebrist resimlerinden bir tane daha. Detaylı işçilik de, buradaki korku, kararsızlık fakat aynı zamandaki 
zorunluluk duygularını seyirciye işliyor. Aslında bu kompozisyon bir sürü farklı ressam tarafından işlenmiştir. 
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Ama aralarından en çok bilineni Caravaggio'nunki olmuştur. Başka biri 
de bir kadın tarafından resmedilen Artemisia Gentileschi’ninkidir. 
Onunki Caraviggio’nunkinden farklı olarak daha şiddetli ve kanlı bir 
resim olmuştur. Bunun sebebi ressam, Artemisia’nın daha önce bir 
erkek tarafından tecavüze uğramasından kaynaklanır. Fakat dürüst 
olmak gerekirse her ne kadar Caravaggio en sevdiğim ressam olsa da, 
Artemisia’nın resmini daha yoğun duygulu buluyorum. Gerçekten 
kadının, halkının yaşadığı acıyı bence çok fazla ön plana çıkarmış bir 
resim. Fakat tabiki de Caravaggio'nun resminden de bazı “alıntılar” 
yapmıştır. Yine de çok başarılı bir resim olduğunu düşünüyorum. 

Burada şiddetli iki farklı hikayeden esinlenen iki resimden bahsettim. 
Bunlar tarihte kadınların, kendilerini ve etrafındaki insanları nasıl 
korudukları veya başa çıktıklarını göstermiştir. Buradaki kadınlar, bir 
kadının içindeki yoğun bağımsızlık ve gücün dışa vurulmuş halleridir. 
Bu nedenle tarihte resimlere kadar işlenmiştir. Çünkü bir kadının 
doğası budur, güçlü ve korkusuz. 

                                                                                                                                   Kaynak: Umberto Arte ile Sanat Kitabı

Website'mizdeki quizlerimizi 
çözdünüz mü?

*kırmızı kutulara tıklayarak quizlere erişebilirsiniz* 

https://722e3af6-9741-4d6b-81b1-16af0b9cefca.filesusr.com/ugd/4541aa_d351973fddf647b7913a415a779728a9.pdf
https://722e3af6-9741-4d6b-81b1-16af0b9cefca.filesusr.com/ugd/4541aa_d1f8b2b7e1684ca78e10f71c64b831c1.pdf


Panik Atak ve 
Panik Bozukluk
Panik Atak Nedir?
 
Anksiyete, insan varoluşu için önemli ve evrensel bir duygudur. Normal olan bu duygu, bazen kişinin hayatını 
büyük oranda etkileyecek hale gelebilir. Kişi, içinde bulunduğu tehlike durumuna aşırı, orantısız tepkiler 
verdiğinde bu durum panik ataklara sebep olabilir. Panik bozukluk, bir gün boyunca birkaç ataktan bir yıl boyunca 
sadece birkaç atağa kadar değişiklik gösterir. Ataklar aniden gelişir ve hızla siddetlenir. Ataklar 10 dakika içerisinde 
zirve noktasına ulaşır ve yaklaşık olarak 20 dakika sürer. Panik ataklar; kalp krizi, ölüm, delirme ve beyin kanaması 
gibi başka hastalıklarla kişi tarafından karıştırılır. Bakıldığında, uzun vadeli fiziksel zararı olmamasına rağmen, 
tekrar yaşanması korkusuyla kişiyi psikolojik olarak harap eder ve başka ataklara sebep olabilir. Panik ataklar 
genellikle, anksiyete bozuklukları, travma sonrası stres bozukluğu ve obsesif kompulsif bozukluğu olanlarda 
sıklıkla meydana gelir. Bu atakların sürekli olarak tekrarlaması ise panik bozukluk teşhisine gider. Panik bozukluk 
kadınlarda erkeklere göre 2-3 kat daha yaygındır. Genellikle 20-30 yaşlarında ortaya çıkar. Özellikle ergenlik 
döneminde yaşanan sınav stresi, gelecek endişesi ve aile baskısı çocuklarda panik bozukluğu gibi psikolojik 
rahatsızlıklara zemin hazırlamaktadır.

Başlıca Panik Atak Belirtileri;

Terleme
Kalp atışında hızlanma
Titreme / terleme
Nefes almada güçlük çekme
Bulantı
Göğüste ağrı
Baş dönmesi
Uyuşma
Ölüm korkusu
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Tedavisi Var Mıdır?
 
Oldukça sık görülen ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu 
bilmek çok önemlidir. Yaygın anksiyete bozukluğu için asıl 
psikoterapötik yaklaşımlar; kognitif davranışsal, destekleyici ve 
içgörüye yöneltilmiş olanlardır. İlaçlar çoğunlukla hastalarda kısmi 
ve geçici bir rahatlamaya neden olurlar. Bu nedenle çok şiddetli 
durumlar dışında psikoterapinin daha etkili olduğu, ilaç tedavisinin 
ek olarak uygulanması en yararlısı olarak görülür.

Peki Panik Atak Geçiren Birine Nasıl Yardım Etmeliyim?
 
Yukarıdaki belirtileri gösteren ve panik atak geçirdiğini düşündüğünüz 
birine yardım etmek istiyorsanız öncelikle sizin sakinliğinizi korumanız 
gereklidir. Ataklar için kullandığı bir ilacı varsa ona ilacını verin. 
Bulunduğu ortamdan uzaklaştırıp sessiz, sakin bir yere götürmek kişiyi 
daha rahatlatacaktır. Kurduğunuz cümleler kısa olsun ve ani 
hareketlerden kaçının. Nefes alışını kontrol altına almak için onunla 
birlikte nefes alıp verin, 10’dan geriye sayın. Belli bir noktaya veya 
fiziksel harekete odaklayın, örneğin “ayak parmaklarına bak”, “kollarını 
başının üstüne kaldırıp yavaşca indir” sözlerinizle onu güvende 
hissettirin ve kontrolün onda olduğunu fark etmesini sağlayın. “Sen 
bunu aşabilirsin”, “Gayet iyi gidiyorsun, seninle gurur duyuyorum” ,“Şu 
an hissettiğin duygu korkutucu ama sana zarar veremez.” Bunları 
yaparak atağın şiddetini azaltabilir ve durumun kötü bir hal almasını 
engelleyebilirsiniz.
 
Siz daha önce panik atak geçirmemiş bile olsanız, ne olduğunu 
anlamak, size veya çevrenizdekilere yardımcı olur. Unutmayın ki, panik 
atakları önlemenin ilk adımı onları tanımaktır. 



Last Christmas - Wham!

Baby, It's Cold Outside- Frank Sinatra

Jingle Bell Rock- Bobby Helms

This Christmas- Donny Hathaway

Winter Wonderland- Tony Bennett

Oh Santa! - Mariah Carey ft. Jennifer Hudson, 

Ariana Grande

Mr. Snowman - Sia

A Holly Jolly Christmas - Burl Ives

 

 

 

YENİ YIL / NOEL 
TEMALI ŞARKILAR
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Son zamanlarda en çok dikkat çeken dizilerden bir tanesi, 
bir Netflix dizisi olan The Queen’s Gambit. Bu dizi, ana 
karakter Beth Harmon’ın satranç kariyeri üzerindedir. Beth 
9 yaşındayken, annesinin ölümünden sonra getirildiği 
yetimhanedeki temizlikçiden satranç oynamayı 
öğrenmiştir. Beth’in, 1950 yıllarında yasal olan bir 
uyuşturucuyu kullanmasıyla ortaya çıkan bağımlılığı ile 
savaşırken bir yandan ise satranç turnuvalarını kazanmasını 
ele alan bu dizi binbir türlü eleştirmen tarafından çok 
tutulmuştur. Beth Harmon’ı oynayan Anya Taylor Joy çok iyi 
bir iş çıkarmış ve son dönemde bir sürü röportaj verip 
övülmüştür. Sadece dizideki aktörlerin başarısı değil, 
dizinin çekimi ve satranç içeriği de insanları hayran 
bırakmıştır. Bu diziyi izledikten sonra birçok izleyici satranç 
oynamayı öğrenmek istediği için yapay zekayla bir robot 
yapılmıştır. Bu robot aynı Beth Harmon’ın satranç oynadığı 
şekilde satranç oynamaktadır. Ona rakip çıkan gerçek 
insanlar yapay zekanın karşısında hayretler içinde kalmıştır. 
Dizide uyuşturucu ve alkol bağımlılığının sonuçları çok iyi 
bir şekilde sergilenmiştir ve ortaya hem öğretici hem de 
izlemesi zevkli bir dizi çıkmıştır. Benim görüşümce 
kesinlikle izlenmesi gereken bir dizi The Queen’s Gambit.

The Queen's 
Gambit Dizi 
Eleştirisi

Deniz
ERÇELEN
'24



"Esas önemli olan sınav diğer sınav.."
 

  "Dossslar aradan yemiyoruz"

  "Galilei çok sevinmiştir eminim."
 

"Yaşamaya çalışıyoruz...buna yaşamak 
denirse..."

HOCALAR NE DİYOR?
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Zihinsel Yorgunluk 
Nedir ve Nasıl 
Geçer?
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“Kalkacak gücüm yok.” veya  “Hiç motivasyon kalmadı bende.” gibi cümleler son zamanlarda en çok kullanılan 
cümleler haline geldi. Gün geçtikçe ciddileşen COVID-19 salgını yüzünden evlere kapanmak bizi zihinsel 
olarak oldukça zorlayıcı bir duruma sokuyor. Gerek okul, gerek iş sebebiyle evde oturup günümüzün 
yarısından fazlasını bilgisayar başında geçiriyoruz. Evde kaldıkça, ister istemez işleri yetiştirememe, 
organize olamama gibi gerici sorunlarla baş başa kalıyoruz. Her ne kadar evden çıkmadığımız için fiziksel 
olarak yorgun olmasak da başa çıkmamız gereken sorumluluklarla dört duvar arasında kalmak bireyin 
mental sağlığını ciddi bir şekilde etkiliyor. İşte “zihinsel yorgunluk” denilen kavram da burada devreye 
giriyor. Zihinsel yorgunluk, günlük hayatta başa çıkmanız gereken tüm sorumlulukların bazen fazla gelmesi 
ile stres ve kaygıya neden olur. Zihinsel yorgunluğa girdiğinizi fark ettiğinizde, sizi demoralize eden duygu 
ve düşüncelerden uzaklaşıp kendinize zaman ayırmanız gerekir ki eski haline geri dönebilin. 

Zihinsel yorgunluktan kurtulmak için yapılması gereken en 
kilit noktalar egzersiz yapmak, müzik vb. gibi kafanızı 
dağıtacak şeyler dinlemek ve hobilerinize vakit ayırmak ya 
da yeni hobiler keşfetmektir. Egzersizden tutun kısa bir süre 
için olsa bile hobilerinize zaman ayırmak vücudunuzdaki 
stresi azaltıp rahatlamanıza yardımcı olur. Buna ek olarak, 
zor da olsa düşünce stilinizi değiştirmeye çalışmak da size 
zihinsel yorgunlukla baş etmede yardımcı olur. 

Hep pesimistik olup, bardağın boş tarafından baktığınız olaylarda bardağın dolu tarafından bakmaya çalışın. 
Bardağın dolu tarafında olan şeyleri not alın, sindirmeye ve benimsemeye çalışın. Dersler ve iş arasında 
bunalmak, pandemi döneminde yaşanmaya çok müsait. Daha önceden de belirttiğim gibi, kendinize özellikle 
bu dönemde zaman ayırmak oldukça önemli. Motivasyonunuzun olup olmaması sizin elinizde, eğer pozitif bir 
zihniyete sahip olunursa, bu günlük hayatta yaşanılan bunalma, yorulma ve stresi minimize eder. 



TÜRKİYE ARALIK 
AYINI ŞİDDETLİ

KURAKLIK RİSKİYLE
KARŞILADI

Türkiye kış mevsimi olmasına rağmen şiddetli bir kuraklık yaşıyor. Son aylarda azalan yağışlar; baraj, göl ve yer altı 
su seviyelerinde düşüş yaşanmasına sebep olarak kuraklık tehlikesini beraberinde getirdi. Sadece içme suyu değil, 
tarımsal üretim ve sanayi sektöründe de kullanılan suyun kuraklık seviyesine düşüşü ülkemizde endişe yaratıyor.
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Yaşanan kuraklık en çok çiftçilerimizi korkuturken aslında 
hepimizi birçok farklı yönden ve doğrudan etkiliyor. Örneğin, 
yağışların azalması ile oluşan meteorolojik kuraklık ve bunun 
ardından nehirlerin ve göllerin kuruması ile gelen hidrolojik 
kuraklık (içme ve sulama suyunda yaşanan sıkıntılar) zincirin son 
halkasında tarımsal kuraklığa sebep oluyor. Yağmur yağmadığı için 
tohumlar toprak altında bekliyor, verim ve üretim düşüyor, bu da 
fiyatların artmasına sebep oluyor.
 

Meteoroloji verilerine göre 2020 yılı son 90 yılın en kurak yılı 
olarak değerlendiriliyor. 2020 yılında Ege Bölgesi'nde yaklaşık 
%23, Güneydoğu'da %24, Marmara'da %20, Karadeniz'de %10 
civarlarında yağışın azaldığını görüyoruz. Türkiye’de mayıs-ekim 
ayları arasında yüzlerce meteoroloji istasyonunda sıcaklık 
rekorları kırıldı. Ekim 2020’de ortalama sıcaklık değeri 15.2°C’den 
18.4°C’ye yükseldi. Art arda kırılan bu rekorlar, iklim krizinin 
şiddetlendiğini ve bu krizin geleceğe ait bir olgu olmadığını, 
aksine günümüzde de yaşandığını gösteriyor. 

 İKLİM DEĞİŞTİ
Dünyada yaşanan iklim krizi ile ülkemizin iklimi de değişti ve Akdeniz ikliminden yarı kurak iklime geçiş yaptı. Yarı 
kurak iklimlerde bahar ayları kısalıyor, yazları kavurucu sıcaklar, kışın ılık ve kurak bir hava yaşanıyor. 

KORONAVİRÜS SALGINININ DA ETKİSİ VAR
Uzmanlar, kuraklığa mevsimsel hava olaylarının yanı sıra koronavirüs salgını ve bilinçsiz su tüketiminin de sebep 
olduğunu belirtiyor. Koronavirüs salgını ile birlikte evde geçirilen sürenin artması, hastalığa yakalanmaktan korkan 
kişilerin ellerini oldukça sık yıkamaları ve ev temizliğinin daha çok önemseniyor olması, evdeki su tüketiminin %20 
artmasına sebep oldu. Diğer yandan gölleri besleyen can damarlarını kesmek ve gölleri kurutmak, ağaçları keserek 
betona çevirmek ve ormanları yok etmek de kuraklığı körükledi.

 HERKES -AZ YA DA ÇOK- ELİNDEN GELENİ YAPMALI
 
Öncelikle kuraklığa yol açan iklim krizinin önüne geçmek için sera gazı salınımının acil şekilde sıfırlanması 
gerekiyor. Çoğu modelleme çalışmaları, sera gazı salınımı küresel ölçekte hemen bugün sıfırlansa dahi, iklim krizi 
etkileri yaşamaya devam edileceğini gösteriyor. Yakın gelecekte oluşacak bu olumsuz etkilere karşı hazırlıklı olmak, 
toplumun, ekonomik sektörlerin ve ekosistemlerin dayanıklılığını artırmak ve en az seviyede etkilenmek için uyum 
adı verilen çalışmalar yapılması gerekiyor. Bu konuda Paris İklim Anlaşması çok büyük umutlarla imzalanmıştı ancak 
beklentileri karşılamadığı görüldü. Türkiye, iklim krizinden en fazla etkilenen ülkeler arasında olmasına rağmen 
maalesef anlaşmayı imzalamayan birkaç ülkeden birisi. Her şeyi doğal akışına bırakmak gibi bir şansımızın olmadığı 
bu zorlu dönemde, hepimiz elimizden geleni yapmalı, dünyayı daha yaşanabilir bir hale getirmeliyiz. 
 

 SON 90 YILIN EN KURAK YILI



Ay'a Geri Dönüş: 
Artemis
NASA’nın 3 kişilik Apollo 17 mürettebatının, Ay’ın  doğusunda eski bir lav denizi olan Mare Serenitatis bazaltik 
düzlüğüne inişinden bu yana yaklaşık 50 yıl geçti. Şimdi, insanoğlunu bu on yıl içinde Ay’a gönderebilecek 
Artemis projesini hızlandırıyor.
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Açılış uçuşunda ay tozuna basacak ilk kadının yer aldığı projenin eğitimine seçilen 18 kişilik ilk grup geçtiğimiz 
günlerde açıklandı. Misyonun esas amacı ise, Ay’a sürdürülebilir şekilde giderek farklı bir ekosistemde nasıl 
yaşanabileceğini öğrenmek. İnsanları başka bir yeryüzüne gidiş-dönüş yolculuğuna göndermek bir uzay 
programı için nihai başarı olduğundan, yolculuğu güvenli ve başarılı bir şekilde tamamlamak için yıllarca 
eğitim gerekiyor. 9’u kadın 18 kişilik ekibe daha spesifik görevler tanımlanmasa da gelecekte Avrupa Uzay 
Ajansı (ESA), Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Kanada Standartlar Birliği (CSA) gibi uluslararası ortaklar 
da dahil olmak üzere daha fazla astronot ekleneceği biliniyor. NASA Genel Müdürü Jim Bridenstine, insan iniş 
sistemi için ise fon açıldığını ve inişi inşaa edebilecek üç şirketin incelenmekte olduğunu söyledi. NASA’nın 
anlaştığı şirketler, SpaceX, Blue Origin ve Dynetics oldu. Bu üç şirketle 10 aylık süreç için toplamda 967 milyon 
dolar değerinde sözleşme yapıldı, Breidenstein yaptığı açıklamada, “Bu 2024’te Ay’a gitmek için ihtiyacımız 
olan son parça” ifadesini kullandı. SpaceX tarafından önerilen Starship uzay aracının oldukça yüksek olduğu 
ve astronotların Ay'ın yüzeyine inmek için asansör kullanacağı belirtiliyor. Blue Origin'in versiyonunda uzun 
bir merdiven bulunacak. Dynetics'in uzay aracı ise NASA'nın güvenlik ve verimlilik için yüksek puanlar verdiği 
bir özelliğe sahip, oldukça alçak ve yüzeye inmek için birkaç basamak yeterli olacak. 

Ayrıca, Trump'ın aday gösterdiği Cumhuriyetçi parti 
adayı Breidenstein, NASA’nın 13. Yöneticisi olarak 
görevinin Biden başkanlığı başladığında sona 
ereceğini öngörüyor. 48. ABD Başkan Yardımcısı 
Mike Pence de başkanın tüm uzay faaliyetlerinde 
yürütme organına yön vermesini sağlayan yeni 
“Ulusal Uzay Politikası”nın yayınlandığını duyurdu. 
Ulusal Uzay Konseyi Yönetici Sekreteri Scott Pace 
ise, yeni politikanın esasen mevcut politikaya 
dayandığını, “Ulusun uzayda sorumlu bir şekilde 
hareket etme ve sürdürülebilirliği sağlama ilkesini 

Ayrıca, Trump'ın aday gösterdiği Cumhuriyetçi parti adayı Breidenstein, NASA’nın 13. Yöneticisi olarak 
görevinin Biden başkanlığı başladığında sona ereceğini öngörüyor. 48. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de 
başkanın tüm uzay faaliyetlerinde yürütme organına yön vermesini sağlayan yeni “Ulusal Uzay Politikası”nın 
yayınlandığını duyurdu. Ulusal Uzay Konseyi Yönetici Sekreteri Scott Pace ise, yeni politikanın esasen 
mevcut politikaya dayandığını, “Ulusun uzayda sorumlu bir şekilde hareket etme ve sürdürülebilirliği 
sağlama ilkesini yeniden teyit ettiği”ne değindi. Ay'da kalıcı yapılar için temel atmak, yerleşmek ve sonunda
Mars'a insan göndermek için adım olarak görülen Artemis Programı, 
insanoğlu tarafından daha önce ziyaret edilmeyen, yakın zamanda 
donmuş su bulunan güney kutbunu keşfetmeyi planlıyor. 2021, 2022 ve 
2024’te gerçekleşmesi planlanan üç insansız uçuş, Ağustos 2023’e 
planlı    insanlı uçuş bulunuyor. Bu görevlerde her şey planlandığı gibi 
devam ederse 2030’a kadar uçuşlar devam edecek. Bu uçuşların hedefi on 
yıl içinde, Ay’ın Güney Kutbu’nda Artemis Üs Kampını kurmak, Dünya ve 
Ay arasındaki tarihsel ilişkiyi ve güneş sisteminin yerel yapısına daha 
yakından bakmayı içeriyor. Ayrıca gezegensel süreçleri, Ay ve Güneş’in 
nasıl etkileşime girdiğini anlamak ve evreni farklı bir bakış açısıyla 
gözlemlemek hedefler arasında. 
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Artemis bilim ekibi, Ay’ı “Güneş sisteminin temel taşı” olarak adlandırdı ve rapor, potansiyel deneyler, 
ekibin istediği örnek türleri ve ihtiyaç duyulacak teknoloji ve kaynaklar gibi bu hedeflere ulaşmak için 
stratejiler belirlendi. İnsanoğlu en son 1972’deki son Apollo görevi ile, Apollo 17’de Ay yüzeyini keşfe 
çıkmıştı. Ay’a dönüldüğünde zaman; deneyler, örnek toplama ve saha jeolojisi üzerine araştırmalarla 
geçecek. Astronotların Artemis Programı’ndan öğrendikleri; Mars’a ilk insan görevinin temelini 
oluşturarak, insanoğlunu, evren ve gezegenin evrimini anlama ve insanlığın temel sorularından olan 
yaşamın Dünya'nın ötesindeki varlığına dair yanıtlara kapıları açacak.
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Reduline ve 
Türkiye'de Gönüllülük
Bugün çevremize baktığımızda her birimiz farklı problemler görüyoruz. 
Ağırlıklı olarak ekonomi, çevre, iklim, sağlık gözle gördüğümüz 
problemlerin başında gelsede ben bu problemlerin altında yatan sebebi 
kendi kendime lisenin başından beri sorguluyordum. Benim bugün 
problem çözme yaklaşımıma en çok etki eden kırılma noktam 10.sınıfta 
Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile tanışmam 
oldu. Bu hedefler 2030 yılına kadar ulaşılması planlanan 17 amaçtan 
oluşan bir evrensel eylem çağırısı. UNDP Türkiye internet sitesinde 
yazdığı üzere amaçlar birbiriyle bağlantılı, bir amaçta başarının anahtarı, birbiriyle ortak yönleri olan sorunları
hep birlikte ele almaktır. Hedefleri incelemeye başlamamla beraber her problemin ortak çözümünün 4. 
hedef olan “nitelikli eğitim”le çözülebileceğini fark etmem bir oldu. Ben de 11.sınıf ve öncesinde farklı 
alanlarda yaptığım tüm sosyal sorumluluk projelerimi nitelikli eğitim yoluna çevirmeye ve kendimi bu 
noktaya odaklamaya karar verdim. 

Başlangıçta sadece bir çocuğun bile bu zor 
süreçte yanında olabileceğimize inanarak 
Reduline (Reach Education Online)’ı kurdum. 
Reduline lise öğrencilerinin ilk ve ortaokul 
öğrencilerine, kendilerini geliştirebilecekleri, 
sosyal aktivitelerde atölyeler verecekleri bir 
platform olarak Temmuz ayında başladı. İlk 
etapta yaz atölyelerimizde sadece 8 çocuğa 
yaratıcı yazarlıktan spora birçok farklı konuda 
atölye verdik. 

Geçtiğimiz yıl, koronavirüsün ülkemizde yaygınlaşmaya başladığı sıralarda, 23 Mart 2020’de tüm okullar 
dijital eğitime geçti. Bizler Hisar öğrencileri olarak Google Meet üzerinden eğitimimize devam ederken 
Türkiye’de 5 milyondan fazla öğrenci EBA’dan, öğretmenlerini ile birebir iletişime dahi geçemeden, önceden 
kaydedilmiş videoları izleyerek derslerini takip etmek zorunda bırakıldılar. Okulda aslında onlara zevk 
veren, diğer dersleri dinlemek için teşvik eden, vizyonlarını genişleten, normal derslerden farklı değerler 
katan derslerden bir bakıma mahrum bırakıldılar. Nitelikli eğitimin ve çocukların erken yaştan 
gelişimlerinin değerini anlayan bir birey olarak ben bu duruma sessiz kalamadım.
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Gönüllülerimiz ile birlikte pazartesi, çarşamba ve cuma günleri temel atölyelerimizi düzenlerken bir yandan 
da salı ve perşembe günleri onlar için eğlenceli aktiviteler planladık. Bu aktiviteler de “yoga” atölyesinden 
“Fransızca’ya başlangıç”a kadar çeşitlendi. Yaz atölyelerimizden sonra öğrencilerden aldığımız geri 
dönüşlerle yeniden başvurularımızı açtık. 8 çocuğa bile dokunmak inanılmazken birdenbire başvuru sayımız 
katlandı ve 60 başvuru aldık. Her çocuk her atölyeye katılamasa da atölyeden atölyeye çocuklarla yeniden 
ekim ayında çalışmalarımıza başladık. Birbirinden inanılmaz gönüllülerimiz yeni kurdukları etkinliklerle 
birlikte öğrencilerimizin Reduline’a bakış açılarını da değiştirmeyi başardılar ve şimdi 3.tura girerken önceki 
turda olan her öğrencimizin yanı sıra yeni öğrenciler de Reduline’a başvurdu. 

Bugün maalesef Türkiye’de gönüllülük anlayışı her 
noktada çok kısıtlı kalmakla beraber bireyler 
gönüllük yapmanın değerini ve topluma katkısını 
anlamıyor. UNDP’nin raporuna göre günümüzde 
Finlandiyalıların yüzde 75 ila 80’i gönüllülük yaparken 
Türk halkının gönüllü faaliyetleri yüzde 4’te kalıyor. 
Bunu değiştirmekte bizim, Z kuşağının, elinde. 
Gönüllüğün arttığı bir toplum, dayanışmanın ve 
birliğin olduğu bir toplumdur. Bu sebeple de herkesin 

hayatında gönüllülük faaliyetinde bulunarak başkalarına dokunması, hem kendi kişisel gelişimleri için hem 
de yaşadıkları ülkenin toplumsal gelişimi için bir kilit noktadır. Reduline nitelikli eğitime ulaşamayan 
öğrencilere dokunurken bir yandan da Türkiye’de eksik kalmış bu gönüllülük kültürüne bir etki yaratıyor. 
Lise öğrencileri ilk gönüllülük deneyimleri ile gelişirken aynı zamanda öğrencilerimizin de ileride gönüllülük 
deneyiminin parçası olmak istediğini görmek bana doğru yolda olduğumuzu gösteriyor.

Duyurularınızı bizimle 
paylaşın!

hisarinsessi@hisarschool.k12.tr adresimize duyurularınızı iletin, gazetemizde ve 
sosyal medya hesaplarımızda paylaşalım!



Gılgamış Destanı
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Dünya edebiyatında büyük önem taşıyan Gılgamış Destanı’nı 
hepimiz biliyoruz. Fakat Gılgamış’ın yaklaşık 2 bin yıl kayıp 
kaldıktan sonra tekrardan bulunduğunu biliyor muydunuz?

Gılgamış Destanı yaklaşık MÖ 2000 yılında yazılmıştı. Eser 
Kral Gılgamış’ın ölümsüzlük arayışında başına gelen olaylar ve 
yaptıklarını içerir. Fakat eser ayrıca çok önemli bir mesajda 
iletir. Gılgamış’ın ne kadar gücünü kötüye kullandığını belirtir 
ve böylece eser politik bir anlam taşır. O zamanlarda krala 
asla halkı laf edemezdi ve ona karşı gelemezdi eğer karşı 
gelirse büyük ihtimalle ya idam edilir ya da sürgün edilirdi. 
Bunun yanında o zamanlarda Asurluların ve Sümerlerin 
yazılarında kral tanrılar tarafından seçildikleri için tanrı gibi 
gösterilirdi. Fakat Gılgamış’ta ilk kez kralların hareketlerinin 
eleştirildiği görülüyor. Bununla birlikte Gılgamış Destanı, 
Gılgamış kendi hayatını yazmış gibi gösterilir ve böylece ilk 
hem ana karakter hem de yazar olan eser olarak bilinir.

Fakat bu destan MÖ 300-200 yılları arası da bi anda kaybedip unutulmuştu ta ki Austin Henry Layard 
isimli İngiliz adam destanı aramazken bulana kadar. Austin Henry Layard sıradan bir adamdı. Amcası ile 
çalışıyordu ama işinden hiçbir zaman memnun değildi. Yeni bir hayat arayışıyla arkadaşı ile Sri Lanka eski 
ismi ile Seylan’a gitmeye karar vermişti. Oraya giderken Irak’ta insanların kazı yaparak çok para 
kazandığını öğrenince orada kazılar yapmaya karar verir. Kazıları yaparken Asur’un başkenti olan 
Ninova’da Kral Ashurbanipal’ın sarayını bulur. Bu saray kocaman bir kütüphaneye sahiptir. Ne yazik ki 
saray yakıldığında çoğu yazılı eser kül olmuştur. Fakat Layard aralarından çivi yazısı olan bir levhalar bulur. 
Ve bu levhalar Gılgamış Destanı’dır. Bulunan bu levha Sin-leqi-unninni tarafından yazılmış olan bir 
versiyondur. Unutulmuş bir dilde olduğundan kimse yazıları okuyamıyor dur ama zamanla insanlar neler 
yazıldığını anlamaya başlamıştır. Anladıklarını çıkarıp kitaba çeviren çok olmaya başlamıştır. Henry 
Rawlinson, George Smith gibi. Sonra Gılgamış Destanı çevrilmeye başlayınca her yazar kendi yorumunu 
katarak kitaplar çıkarmaya başlamıştır. Iraklı yazarlar, Arap yazarlar, Amerikan ve Fransız yaralar gibi ve 
sonunda Gılgamış Destanı en ünlü dünya eserlerinden biri olmuştur.

Becca Liptuitive Lip Gloss
Yatak Masası
Metal Pipet Seti
Oysho'dan Pijama Seti
Diffuser + Essential Oils
Giyilebilir Battaniye
Incent Burner
 

Planetarium Projector (Galaxy Light Project)
Unique bi kahve roast'u + kupa ikilisi
@box.of.us instagram sayfasına bir bakın
Mavi Işık Korumalı Gözlük
Vintage Güneş Gözlüğü
Minik Ev Bitkisi: Kaktüs Terraryumu, Pilea Bitkisi vs.
https://www.theschooloflife.com/shop/ 'a bir bakın!

Son Dakika Yılbaşı Hediye Fikirleri



Asırlık Kraliçenin 
Ölümü Ardından 

İngiltere’ye Ne 
Olacak?

Kral VI. George’un ölümüyle 25 yaşındayken tahta geçen Kraliçe II. 
Elizabeth, 69 yıldır tahtta. İngiltere kraliçesi Elizabeth Alexandra 
Mary, yalnızca tahtta en uzun kalan isim değil, aynı zamanda da 
dünyanın en yaşlı hükümdarı. Peki neredeyse bir asırdır tahtta 
oturan bu 94 yaşındaki kraliçenin ölümü ardından neler olacak? 

Bildiğiniz üzere Elizabeth uzun zamandır ölümünü planlamakta 
İngiltere'yi ve tüm dünyayı üzecek olan bu olayı çeşitli provalar ile 
hazırlamaktadır. Düşününce, bir insanın kendi cenaze törenini 
planlaması kulağa hoş gelmiyor fakat konu II. Elizabeth olunca 
haliyle her şeyin kusursuz işlemesi gerekmekte. Konunun aktristi 
olan Elizabeth işte tam da bu yüzden ölümünden sonrasıyla bizzat 
kendisi ilgilenmektedir. Peki o gün geldiğinde neler yaşanacak?

Kraliçe Elizabeth’in vefatı sadece İngiltere’yi değil, bütün dünyayı 
etkileyecek bir olay olacak. Her ayrıntısına kadar planlanmış bu vefat 
birçok değişiklik getirecek. Acı haber geldiğinde kraliçe Elizabeth’in 
özel sekreteri Edward Young hızlıca İngiltere Başbakanı Boris 
Johnson’a güvenli bir hattan bir mesaj yollayacak. “Londra Köprüsü 
yıkıldı” mesajını alan Başbakan Boris Johnson operasyonu harekete 
geçirecek. Dakikalar içerisinde 15 devlet ve bağımsız eski kolonilerin 
birliği olan Commonwealth'teki 36 ülke güvenli hattan 
bilgilendirilecek. Ardından yas tutan bir uşak Buckingham Sarayı'nın 

  

ARALIK 2020

Derin 
BİLENOĞLU
'24

kapılarına siyah renkli bir bildirim gönderecek. Aynı zamanda her şey medyaya ve haber bültenlerine iletilecek ve 
herkes hazırlanmaya başlayacak. Bütün kanallar durdurulacak ve TV kanalları yıllardır bu olaya hazırlıklı olduğu 
için önceden hazırlanmış, Elizabeth’in hayatını anlatan uzun belgeseller yayınlanmaya başlayacak. Elizabeth’in 
ölüm haberini verecek olan BBC’li sunucu hazır tuttuğu siyah takımını giyecek ve kamera karşısına geçecek. O gün 
bütün işyerleri yas amaçlı kapatılacak. Tüm bu olaylar sırasında 
  

Charles, ailenin en büyük erkek varisi olarak kral 
olacak. Cenaze töreninden hemen önce Charles 
açıklamasını halka sunacak. Hemen sonrasında 
King Charles küçük çaplı Birleşik Krallık 
yolculuğuna çıkacak. Londra’ya uğramadan 
Edinburgh, Belfast ve Cardiff’i ziyaret edecek. 
Cenaze töreni Kraliçe Elizabeth’in ölümünden 10 
ila 12 gün sonrasında düzenlenecek. Ayrıca 
Birleşik Krallık'ta tören günü resmi tatil ilan 
edilecek. Sabah saat 11�00'da Big Ben çalıcak ve 
bütün ülke sessizliğe bürünecek. Bu olay yanında 
hem ekonomik açıdan hem de global açıdan 
büyük değişiklikler getirecek. Paradan, 
pasaportlardan ve polis üniformalarından yavaş 
yavaş Elizabeth’in yüzü kaldırılacak ve yerine King 
Charles koyulacak. Bunun yanı sıra kraliçenin 
ölümü kraliyet ailesine karşıt gruplar için de bir 
başlangıç noktası olabileceği ve ülke genelinde 
cumhuriyetçilerin sayılarında artış 
gösterebileceği düşünülmekte.
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Göktürk’teki Bütün 
Dondurmacılara Gittik, 
Sıraladık!
Konuk Editör: Serra İncekara 

 

Göktürk’te hamburgerciden sonra en sık görülen dükkan tipi dondurmacı olabilir. Biz de bu ayın sayısı için 
Serra’yla Göktürk’teki bütün dondurmacıları deneyip puanladık. İlk olarak, hayır, dondurma gurmesi falan 
değiliz. İkinci olarak, evet, kışın da dondurma yenir. Bu yazıyı yazmak için Dondurmacci, Yasemin & Tuncel, 
Girandola, Cremeria Milano ve Lulu’nun dondurmalarını denedik. Bu listeyi yaparken yoğunluk, aroma, 
çeşitlilik, fiyat ve eve servis olanağı gibi faktörleri göz önünde bulundurduk.

Göktürk’te aslında Mado’yu da sayınca 6 tane 
dondurmacı var. Fakat biz hayatımızda hiç Mado’nun 
dondurmasını seven bir insan görmediğimiz ve aynı 
zamanda prensipten gitmediğimiz için, Mado 
listemizin sonunda. Listenin bir sonraki dondurmacısı 
Girandola. Çocukluğumuzdan beri açık olan ve boş 
zamanlarımızda resim çizip tezgahına astığımız 
dondurmacıya bu turda bir kere daha uğradık. 
Girandola’da tam top 12 TL’ydi, normalde 
yapmamalarına rağmen biz rica ettik diye yarım top 
da yaptılar. Son durağımız olduğu için hayatımızda hiç 
yemediğimiz kadar dondurma yemiştik sonuçta. 

Damla
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Listede sondan üçüncü dondurmacı, Dondurmacci. 
Dondurmalarına hiç katkı maddesi katmıyorlar, 
dolayısıyla dondurma kapsamında daha az zararlı bir 
dondurma yemek isterseniz buradan yiyebilirsiniz. 
Eve servisleri de ayrıca var. bir çocuk topu 5 TL, 
normal bir top 9.50 TL. Yarım toplarının büyüklüğü, 
Yasemin & Tuncel’dekinin neredeyse yarısı kadardı. 
Dondurmacci’nin Tuzlu Karamel’i, diğer 
dondurmacılarınkinden daha tuzluydu, dolayısıyla 
eğer damak tadınız bunu tercih ediyorsa, 
Dondurmacci’de yiyebilirsiniz. Kahveli dondurmaları

Tadanların çok sevdiği ya da hiç sevmediği dondurma çeşidi olarak ikimiz de ünlü “After Eight” -naneli ve 
bitter çikolata parçacıklı süt bazlı bir dondurma- aldık. Çoğu dondurma çeşidinde birbirimize katılmamıza 
rağmen, bu çeşidi birimiz -belki nostaljik sebeplerden dolayı- çok sevdi, diğerimiz ise hiç sevmedi. After 
Eight’in yanında Sütlü Ayva, Sütlü Çikolata ve Limon Sorbe denedik. Girandola’nın dondurmalarını hem çok 
seven hem de tercih etmeyenler var, o yüzden kendiniz için denemenizi tavsiye ederiz.

çok güzeldi, kesinlikle kahve severlere öneriyoruz. Dondurmacci’nin “Sütlü Karadut” adlı dondurması, diğer 
meyveli dondurmalardan kıvam olarak daha yoğundu, içinde süt olmasından dolayı sorbe gibi değildi.



Lulú, dışarıdan baktığımızda, içeride kimse 
görmediğimiz için, “Burası neden hala batmadı?” diye 
düşündüğümüz bir yerdi fakat gidip denedikten sonra 
iç rahatlığıyla söyleyebiliyoruz ki dondurmaları 
gerçekten çok güzel. Her şeye rağmen şunu da 
belirtmeliyiz ki, dondurmalarının tatları %100 doğal 
değil, fazlasıyla tatlandırıcı ve aroma konduğuna 
eminiz, bu da tadından kolayca anlaşılıyor. Lulú’da 
yarım top 6, tam top ise 9 TL’ydi. Top büyüklüğü, 
Yasemin & Tuncel ve Dondurmacci’nin tam ortasıydı. 
Ayrıca iç mekan, Amerikan filmlerindeki 
dondurmacılara benziyordu. Lulú’nun ayrıca 
Yemeksepeti uygulaması üzerinden eve servisi de var. 
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“Double Chocolate” çeşidini özellikle çok beğendik, yoğun ve aşırıya kaçmadan tatlıydı. Bunun dışında 
“Cookies” ve “Belçika Çikolatası” gibi türler de çok güzeldi. Karamelli dondurmadaki karamel tadı, diğer 
bütün dondurmacılarınkinden daha baskın ve aromalıydı. Meyveli çeşit olarak da “Şeftali”, “Ballı Yer Fıstıklı 
Yer Hurması” ve “İncir Ceviz” denedikten sonra, her ne kadar tatları çok kötü olmasa da, buranın meyveli 
dondurma yemek için en iyi yer olmadığına karar verdik. Bu üçü arasından en lezzetlisi şeftali idi. 

Listemizde ikinci en beğendiğimiz dondurmacı olarak 
Cremeria Milano var. Cremeria Milano’daki top büyüklüğü 
çeşitliliği etkileyiciydi. Çocuk boyu 8, küçük boy 12, orta 
boy 22, büyük boy 30 ve maxi boy 40 TL idi. Burada; Bitter 
Sorbe, Hindistan Cevizi, Muzlu, Nutellalı ve Tiramisulu 
dondurmaları denedik. Dondurmacci, Girandola ve 
Cremeria Milano’daki Nutellalı dondurmaları denedikten 
sonra söyleyebiliriz ki, eğer Nutellalı dondurma yemek 
istiyorsanız Cremeria Milano’nunki en güzeli. Bölgedeki en 
lezzetli çikolatalı dondurmalardan biri olduğu için, aynı 
zamanda Bitter Sorbeyi denemenizi şiddetle tavsiye 
ederiz. Kıvamı yoğun ve meyve yerine krema bazlı 
dondurmaları seviyorsanız Cremeria Milano sizin için 
mükemmel olabilir.

Veeee… listemizin en üst sırasında hepimizin bildiği ve sevdiği 
Yasemin&Tuncel var. İlk durağımız olan YT’nin hem ilginç 
dondurma çeşitleri hem de yoğun kıvamları var. Daha önce bir 
çok gelmemize rağmen hiç bıkmadığımız bu yerde, Sütlü 
Çikolata, Tuzlu Karamel, Limon Sorbe ve Vişne-Elma çeşitlerini 
denedik. Diğer yerler ile karşılaştırabilmek için temel ve her 
dondurmacıda bulunan dondurmaları seçtik. Hem çikolata ve 
krema bazlı dondurmaları hem de meyveli dondurmalarını çok 
beğendik. YT’nin bir başka özelliği ise devasa porsiyonlarıdır. 
Gittiğimiz yerlerden en büyük porsiyonu veren yer burasıydı, 
yarım top bile bir küçük kapı dolduruyordu. Dondurmaların 
yarım topu 6, bir topu da 12 TL. Yalnız tek eleştirimiz, korona 
döneminde her zamanki kadar olmasa da, çok popüler 
olduğundan, kalabalık olması. Şu an yasalar gereği zaten bir 
kafede oturulamıyor, ancak önceki seferlerde yer bulamadığımız 
zamanlar oluyordu. Bu küçük kusuru hariç, Yasemin&Tuncel 
bize göre Göktürk’ün en iyi dondurmacısı!
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Peki bu noktaya nasıl geldik? Yıllar önce Göktürk’te 
açılan Mua’yı hep çok sevmişimdir; Göktürk’te kapanınca 
da başka yerlerdeki dükkanlarına gitmeye devam ettim 
ama keşke Göktürk’teki kapanmasaydı derdim hep. Serra 
da Mua’nın tekrar açılacağını öğrenince bana ilanın 
fotoğrafını attı, ve oradan çıkan bi sohbetle Göktürk’teki 
bütün dondurmacıları denemeye karar verdik. Merak 
edenleriniz için de Mua, Nezih’in hemen yanına açılıyor. 
Belki de Mua geri gelince listemizde birinci sıraya girer :) 
Umarız hoşunuza gitmiştir ve bir sonraki dondurmanızı 
nerede yiyeceğinizle ilgili bir fikiriniz oluşmuştur.

@hisarinsessi
 Instagram 
hesabımızı 
takip edin,

güncel olaylardan 
anında haberdar 

olun!

Instagram'da takip edilecek hesaplar 
@redulineorg
@feminist
@hisaronline
@chnge
@impact

@get.waste.ed
@doyoulovethe2000s
@futureearth
@hismunclub
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2021 Yılbaşı Hediye 
Rehberi

2021 yılbaşı büyük ihtimalle hepimizin heyecanlı bir 
şekilde beklediğimiz bir gün. Sonunda bu kadar zorlu 
geçen bir sene sona eriyor ve yeni bir yıla, temiz bir 
başlangıca geçiş yapıyoruz. Muhtemelen birçoğumuz 
yılbaşını ailemiz veya arkadaşlarımızla geçireceğiz. Bu 
nedenle de çoğumuz büyük ihtimalle hediye arayışına ya 
başladık ya da önümüzdeki günler içerisinde başlayacağız. 
Ben de bu sebeple hepimizin yararlanabileceği bir hediye 
rehberi hazırlamak istedim.

3- Takı: Bir insanın hiçbir zaman yeteri kadar takısı 
olamaz. Hem her gün kullanışı olan bir hediye hem de 
kendimiz hakkında iyi hissetmemizi sağlıyor. Benim en 
sevdiğim takı markalarından iki tanesi Ametist İstanbul 
ve Quqla. Ametist’in de Quqla’nın da Nişantaşı’nda 
dükkanları var. Ametist’in aynı zamanda Akasya, 
Akmerkez, Vadistanbul ve Kanyon gibi alışveriş 
merkezlerinde de mağazaları var. Quqla’nın da bir diğer 
butiği Bağdat Caddesi’nde yer almakta. Quqla hem 
oldukça uygun fiyatlı ama çok güzel ve birçok farklı çeşit 
takı satıyor. Ametist ise fiyat olarak biraz daha pahalı 
olsa da özellikle çok güzel taşlı ama günlük olarak 
takılabilen yüzükler ve kolyeler satıyor. Hem Ametist 
hem de Quqla’nın internet sitesi üzerinden alışveriş 
yapılabiliyor.

1- Poster: Hepimizin bayıldığı filmler, kitaplar, diziler, şarkıcılar var. Bu nedenle hediye rehberime eklemek 
istediğim ilk hediye fikri özel olarak bastırılmış bir poster oldu. Poster bastırmak hem güzel hem kolay 
hem de fiyat olarak uygun bir fikir. Postercim.net sitesi üzerinden çok uygun fiyata kişiselleştirilmiş 
poster bastırılabiliyor ve sadece birkaç gün içinde de posterler kapınıza getiriliyor.

Erin
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2-Hoparlör: Özellikle de bizler öğrenci olarak, anne 
babalarımızdan da şu anda çalışmayanlar veya evde çalışanlar çok 
acil bir iş olmadıkça dışarı çıkmıyoruz. Evde geçirdiğimiz bu 
zamanda da büyük ihtimalle çoğumuz hem çok fazla dizi ve film 
izliyoruz hem de müzik dinliyoruz. Kulaklıklar bir süre sonra 
rahatsız gelmeye başlayabiliyor. Bu nedenle özellikle de yüksek 
sesli müzik dinlemeyi seven arkadaşlarımıza ve aile bireylerimize 
hoparlör güzel bir hediye olabilir. Benim hoparlör olarak en 
sevdiklerimden bir tanesi JBL’in suya dayanıklı ve taşınabilir 
hoparlörü. Bu hoparlör hem Hepsiburada’da hem de Trendyol’da 
şu an satışta.



Pandemi Bitince 
Herkes Tatile

COVID-19 salgını tüm dünyada insanların hayatlarını etkiledi ve salgın sebebiyle birçok şirket kapatıldı. 
Pek çok popüler turist destinasyonu uçuşlarının karaya oturması ve sınırların kapalı olması nedeniyle 
turizm sektörü salgından en çok etkilenen sektörler arasında. Bazı ülkelerde yurt içi seyahate izin 
veriliyor olsa da yakın gelecekte yurt dışına seyahat edilmesine izin verilecek gibi görünmüyor. 
Herhangi bir ülke, yolcularını koronavirüs salgını sona erene ve koşullar çok acımasız görünene kadar 
geri dönmeye ikna edecek formlar ve araçlar arıyor. Bazı ülkeler turist çekmek için farklı programlar 
oluşturdular ve bazıları da ziyaretçilere onları ziyaret etmeleri için ödeme yapmayı öneriyorlar:

İtalya
Akdeniz'in en büyük adası olan Sicilya, kalışlarının bir kısmını 
ödeyeceğine söz vererek turistleri adaya çekmeye çalışıyor. 
Anlaşmaya göre, bir kişinin otelde kaldığı her üç gece için bir 
gece ödemek zorunda kalmayacaklar ve ayrıca müze ve 
arkeolojik giriş kartları alacaklar. Sadece bu değil, aynı zamanda 
uçak bileti ücretinin yarısını da ödeyebilirler.
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Japonya
Thesun.co.uk'ye göre, yolcuların kalmasını sağlamak amacıyla Japon hükümeti, bir kişinin uçak bileti 
ücretinin yarısını ödeyebilir ve hatta diğer avantajları değerlendirebilir ve diğer seyahat masraflarını 
sübvanse edebilir.

Meksika
Cancun Oteller Birliği (AHCP), themucatantimes.com'a 
göre, 2'ye ödeme yapmayı ve 1'i geri almayı içeren bir 
'Cancun'a Gel 2'1' planını zorluyor. Diğer bir proje olan 
'Come to Cancun x2', bir arkadaşla seyahat ederken 
ödeme yapılan her iki gece için iki ücretsiz gece ve uçak 
ücretinde biraz tasarruf sağlıyor.

Bulgaristan
Bulgaristan, gezginler arasında hızla bir favori haline geliyor ve Pandemi zamanı karantinanın ardından 
turistlere burayı ziyaret etmeleri için ücretsiz imkanlar sunuyor. Bazı plajlara ücretsiz giriş ve ücretsiz 
şezlong ve şemsiye kullanımı indirimde.
 
Kıbrıs
Kıbrıs, birden fazla ülke tarafından yapılan diğer anlaşmaların aksine, COVID-19 için pozitif test edenler 
için bir muafiyete sahip. Bir yolcunun testinin pozitif çıkması durumunda, kişiye havaalanı aramasında 
ücretsiz tedavi sunulacak, akraba veya arkadaşlarının konaklama, yiyecek ve içecek masrafları devlet 
tarafından karşılanacak.
 
Britanya
Bir diğer benzersiz teklif, Visit Britain yöneticisi Patricia Yates tarafından Birleşik Krallık halkına verilen 
tekliftir. Sun Online Travel, İngilizlere evde tatil yapmaları için para verebilir.
Yates'in, "Pazarlama kampanyalarına bakıyor olabiliriz veya evet, insanlara doğrudan para verip onları 
evde tatil yapmaya teşvik edebilirsiniz." şeklindeki sözleri kaydedildi.



63. Grammy Adaylarının 
Açıklanması Akıllarda Soru 

Uyandırdı: 
 ‘‘Grammy’ler Güvenilir mi?’’
Sonunda zorlu 2020 yılının sonuna geliyoruz. 2021, her sene olduğu gibi, efsanevi bir ödül töreniyle 
açılıyor. Dünya çapında bir sürü insanın heyecanla beklediği 63. Grammy’ler 31 Ocak 2021 tarihinde 
yayınlanacak. Kasım ayı sonunda açıklanan Grammy adayları bazı hayranları memnuniyetle bırakırken 
bazılarının hayal kırıklığına uğramasına sebep oldu. Bazı şarkıcılar, şarkılar ve albümlerin hakkettiği şekilde 
aday olarak gösterilmemesi hayranları da sanatçıları şoklar içinde bıraktı.

Halsey, Sam Smith, Lady Gaga, The Weeknd ve BTS gibi 2020 yılında pandemiye ve uluslararası bir krize 
rağmen, tüm dünyayı büyüleyen şarkılar, albümler çıkardılar. Fakat bir nedenden dolayı Grammy’ler tüm 
bu başarıları göz ardı ederek adaylarını seçtiler.

Song Of The Year (Yılın Şarkısı)
 
Herhalde en çok kaş kaldıran kategori buydu. Black Parade (Beyonce), 
The Box (Roddy Ricch), Cardigan (Taylor Swift), Circles (Post Malone), 
Don’t Stop Me Now (Dua Lipa), Everything I Wanted (Billie Eilish), I 
Can’t Breathe (H.E.R) ve If The World Was Ending (JP Saxe ft. Julia 
Michaels), bu kategoriye aday olarak gösterilmiş iken, Blinding Lights’ın 
(The Weeknd) aday olarak gösterilmemiş olması sadece hayranlar da 
değil bir sürü sanatçıda da kafa karışıklı yarattı. Halsey, kendi Instagram 
storysinde ‘’@theweeknd daha iyisini hak ediyordu.’’ düşüncesini paylaştı. 
Hikayenin devamında ise aday olan arkadaşlarını tebrik ettiğini fakat 
gelecek senenin Grammy’lerinden daha dürüst bir performans 
beklediğini dile getirdi.
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The Weeknd, herkesin beklediği gibi, adaylar açıklandıktan sonra Twitter’da, Grammy’lere seslendi. ‘’Bana, 
hayranlarıma ve bütün müzik endüstrisine dürüstlük borçlusun.’’ yorumunu yaptı. Halsey de yine 
Instagram storysinde, Grammy’lerin rüşvetle çalıştığını düşündüğü yansıttı.

 

Ağustos ayının sonunda çıkardıkları ilk İngilizce single’ları 
Dynamite, Youtube üzerinden 24 saatte 101.3 milyon izleme 
alarak, onlarca rekor kırdı. 2017’den beri Grammy’lerden mahrum 
bırakılan BTS’in hayranları Grammy’lerin ırkçı olduğu yorumunu 
yapmıştı. 3 yıl sonunda Grammy’lere aday olarak gösterilerek, bu 
ödül törenine aday olarak gösterilen ilk K-POP grubu ünvanını 
aldılar. BTS’in lideri RM canlı yayında şarkının aday olması 
hakkında bir yorum yaptı.    ‘‘Dynamite dil ve diğer elementler 
olarak daha tanıdık geliyor herhalde. Amerika toplumuna daha 
yakın olan, pek bir mesaj içermeyen bir disco-pop şarkısı.’’ Çok 
istedikleri adaylığa rağmen hayranlar memnun kalmadılar 2020l 
boyunca onlarca şarkı çıkaran BTS’in ingilizce şarkısının aday 
olarak gösterilmesi yine Grammy’lerin ırkçı olduğu yorumu 
ortaya çıkardı.

Best Pop Duo/Group Performance (En İyi Pop İkilisi/Grubu Performansı)
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Album Of The Year (Yılın Albümü)
 
“Song Of The Year” kategorisinin yanında hayranları en çok 
kızdıran ve tepki göstermelerine sebep olan kategori ‘‘Album Of 
The Year’’. Bu kategori için adaylar, Chilombo (Jhene Aiko), 
Black Pumas (Black Pumas), Everyday Life (Coldplay), D Jesse 
Vol�3 (Jacob Collier), Women In Music Part. III (Haim), Future 
Nostalgia (Dua Lipa), Hollywood’s Bleeding (Post Malone) ve 
Folklore (Taylor Swift). Adayların açıklanmasından sonra fanlar, 
Lady Gaga, The Weeknd ve BTS’in aday olarak gösterildiği 
konusundaki eleştirilerini Twitter’da dile getirdi.  Lady Gaga’nın 
Mayıs’ta çıkardığı Chromatica albümü 53.000 kopya satarak, bir 
sürü müzik chart’ında ‘’Top 10’’lere yükseldi. 

The Weeknd’in Mart’ta çıkardığı After Hours stüdyo albümü 
275.000 kopya satmış ve 220 milyondan daha fazla dinleme 
kazanmıştır. BTS’in Map Of The Soul: 7 isimli albümü Şubat’ta 
çıkmadan önce 4.02 milyon ön siparişe ulaştı. MOTS�7, 2020 
yılının en çok satış yapan albümü olarak isimlendirildi. 3 
sanatçıdan da böyle başarılara ulaşılmasına rağmen aday olarak 
gösterilmemeleri hayranları inanılmaz hayal kırıklığına uğrattı.

Gossip Girl dizisini izlediniz mi? Eğer izlemediyseniz şu 
anda Netflix’i açıp hemen izlemenizi tavsiye ederim çünkü 
Gossip Girl 31 Aralık’ta Netflix’ten kalkıyor. Dizi 2007’de 
televizyon kanallarında yayınlanıp çok büyük bir üne 
kazandı. Zaten ardından da Netflix’te yerini aldı. 13 sene 
Netflix’te yer aldıktan sonra Gossip Girl Netflix 
platformunda daha çok kalmayacağını ve başka 
platformlarda yerini alacağını belirtti. Şahsen benim de en 
sevdiğim dizi olduğu için bu duruma üzüldüm. “Gossip 
Girl” dizide kısacası bir blog sayfası olarak tanıtılır. Bu blog 
sayfasında gençlerin sırları açığa çıkar ve bu durum 
kargaşaya yol açar. Dizinin içinde Blake Lively ve Leighton 
Meester gibi ünlü isimler yer alıyor. Dizide Gossip Girl ün 
kim olduğu ise dizinin sonlarında spontane bir şekilde 
açıklanır. Kim olduğunu merak ediyorsanız izleyip görün 
derim!

"Gossip Girl" Netflix'ten 
Kalkıyor! Yasemin Lal
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Bir Başka
 Mıdır?

Bir ay öncesinde yayınlanan, herkes tarafından ilgi gören, Instagram’da filtreleri oluşturulan, farklı 
yorumlarımızla üzerinde tartıştığımız bir dizi: Bir Başkadır. Genellikle evde olduğumuz bugünlerde bomba 
gibi önümüze düşen bir dizi. Kimini ekrana kilitleyerek soluksuz izlemelerini sağlayan, kiminin ise yavaş 
yavaş, sindirerek bitirdiği bir dizi. Ailecek yediğimiz akşam yemeklerimize konu olan bir dizi. Peki bu dizinin 
hangi özellikleri bizi kendisine hayran etti? 

Yılbaşı Temalı 
Kurabiye Tarifleri

Karantina olsun olmasın, aralık ayının gelmesiyle herkesin aklına en çok gelen soru: yılbaşını nasıl geçirsem? 
Bu yazıda bu sorunuza yanıt bulamayacağım maalesef çünkü ben de bilemiyorum korona zamanında nasıl 
geçirebilirsiniz :) Fakat nasıl geçirirseniz geçirin, yılbaşı akşamınızın tadını 2 kat tatlılaştıracak bir öneriyle 
geliyorum: yılbaşı temalı kurabiye tarifleri! Çünkü kim yılbaşına tatlı bir yılbaşı ağacı şekilli kurabiye yiyerek 
girmek istemez ki? Şimdi size aşağıda 2 tane tarif paylaşacağım, birincisi daha sağlıklı beslenmeyi seven 
okuyucularıma, ikincisi ise “bütün kötü alışkanlıklarımı 2020’de bırakırım, son bir kez sağlıksız beslenmekten 
ne gelir ki?” diyen okuyucularıma yönelik olacak. O zaman hadi başlayalım!
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Öncelikle dizide birbirinden farklı düşünce yapılarına, ekonomik şartlarına sahip karakterler var. Bu 
karakterlerin hiç birisi yargılanmıyor, en güzeli de bu bence. Bir yandan bize aslında farkında olmadığımız 
görünmez duvarlarımızı aşmayı öğreten bu dizi, bireysel sorunları da ele alıyor. Toplumsal ön yargıların ve 
bireysel sorunların birlikte açıkça yer aldığı bir dizi bu. İkili yapısını açmak gerekirse, son derece modern bir 
anlatı şekline sahip, güncel bir dizi formu görüyoruz. Aynı zamanda, odaklanılan ülke; Türkiye’nin 
gelenekselleşmiş unsurlarına da yer verilmiş. Örneğin dizinin adının yazım şekli veya seçtikleri kapanış 
müzikleri. Aslında bu kemikleşmiş yazı tipinin Instagram’da görülmesi ne kadar da farklı veya anne, 
babalarımızın küçükken alaturka olarak gördüğü Ferdi Özbeğen’in şarkılarının günümüzde bu dizi sayesinde 
dinlenme rekorları kırıyor olması. Diziyi daha gerçekçi yapan bir unsur da araya yerleştirilmiş günümüzün 
program veya dizileri (Esra Erol, Çukur). 

Dediğim gibi, bir yandan ülkenin kolektif bilinç altını bir 
yandan da daha önce görmediğimiz bireysel problemleri 
esas alan bir dizi bu. Umarım herkes benim gibi, fark 
etmeden yabancılaştırdığımız ve ötekileştirdiğimiz 
hayatların farkına varmıştır. Herkese içtenlikle 
önerebileceğim bir dizi, başlığa bir geri dönüş yapmak 
gerekirse, evet, Bir Başkadır:)



Sağlıklı Tarifimiz
Malzemeler:

1 yemek kaşığı zencefil
2 yemek kaşığı tarçın
6 yemek kaşığı pekmez
3 yemek kaşığı toz şeker
1 yumurta
½ paket margarin (daha sağlıklı olmak istiyorsanız 125 gram tereyağ kullanmanızı öneririm)
½ paket kabartma tozu
Un

1 yemek kaşığı zencefil, 2 yemek kaşığı tarçın ve 3 yemek kaşığı toz şekeri bir kapta karıştırarak başlayın. İyice 
karıştığından emin olduktan sonra yumurtayı ve 6 yemek kaşığı pekmezi ekleyin. Tekrardan kıvama gelene 
kadar karıştırın. Sonrasında margarini (veya tereyağ tercihinize bağlı) ekleyerek onu da kıvama gelene kadar 
karıştırın.

Şimdi sıra un ve yarım paket kabartma tozunu eklemekte, anne tariflerinin klasiği “göz kararı” kelimesini 
kullanmam gerekecek fakat kısaca karışım elinize çok yapışmayacak bir kıvama gelene kadar unu ekleyin. 

Hamurunuzu hazırlama kısmı bittiyse hamuru açmaya başlayabilirsiniz. Ben çok ince olmayacak bir şekilde 
açmanızı tavsiye ederim çok ince olunca yanabiliyor. 

Hamurunuzu açtıktan sonra istediğiniz şekillerde biçim verebilirsiniz. Ben yılbaşı kurabiyesi olduğu için 
yılbaşı ağacı, yıldız ve ren geyiği gibi figürler seçerek onlara göre şekillendirdim. Yaratıcılığınızı konuşturun!

Yaratıcılığınızı konuşturduktan sonra fırın kısmında bize katılın ve şimdi kurabiyelerimizi 180 derecede 
yaklaşık 20 dakika boyunca fırına bırakın, eğer yetmezse duruma göre bir 10 dakika daha bekletebilirsiniz.

Ve hazır! Yaptıktan sonra @hisarinsessi Instagram hesabına fotoğraf atmayı unutmayın :)
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 Spotify'da bizi takip edin!

Hisarın Sessi

HİSAR'IN MÜZİK 
ZEVKİ NASIL?

tıklayarak ulaşabilirsiniz ;)

https://open.spotify.com/user/ehqlifrg4x9r2eo3zamggii2r?si=8K3bonN4S5aVn-n1VaSJzw


“Bugünlük diyetimi bozsam bir şey olmaz” Tarifimiz
Malzemeler:
 
3 yumurta
250 gr oda ısısında tereyağı 
1 su bardağı sıvıyağ 
1 su bardağı toz şeker
1 paket vanilin 
½ paket Kabartma tozu 
1 kaşık karbonat 
1 kiloya yakın un
Portakal veya limon kabuğu rendesi 
180 derece ısınmış fırında pişir 

İlk başta 2 yumurtayı 1 su bardağı toz şekeri karıştırarak başlayalım. İyice karıştırdıktan sonra 250 gr 
tereyağımızı ve 1 su bardağı sıvı yağımızı ekleyebiliriz.

Şimdi ayrı bir kapta 1 paket vanilin, ½ paket kabartma tozu, 1 kaşık karbonat, ve yine göz kararlıyla unumuzu 
karıştırarak devam edelim. İyice karışıp, homojen bir hale geldiğini düşündüğümüzde bu kaptaki karışımı ilk 
kaptaki karışıma ekleyebiliriz.

Bu iki karışımı da kıvama gelene kadar karıştırdıktan sonra portakal ve limon kabuğu rendelerini ekleyelim. 

Sonrasında hamurunuzu açarak istediğiniz şekillere büründürebilirsiniz. Biz yine yılbaşı temalı şekilleri 
tercih ettik… 

Şimdi fırına koymadan önce üstünden bir yumurtanın sarısıyla geçelim. Bu aşama da bitince kurabiyelerinizi 
180 derece ısınmış fırına koyabilirsiniz. Kurabiyelerin kıvama geldiğini görene kadar gözünüzle takip 
etmenizi öneririm çünkü bu süre kurabiyelerinizi ne kadar kalın tuttuğunuza göre değişebilir.

Piştikten sonra biz üzerine frosting yapmaya karar verdik bu frostingleri marketten ucuza bulup siz de 
“ginger bread man” yani kurabiye adamınıza bir surat çizebilirsiniz :)
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Siz de kendi yaratıcılığınızla 
süslediğiniz kurabiyelerinizi 

 Hisarın Sessi Instagram 
hesabına göndermeyi 

unutmayın!



Prof. Dr. Mete 
Atatüre Kimdir?

Mete Atatüre kuantum fiziği alanında çalışan Kayserili ve 
zoru başarmış bir Türk bilim insanıdır. 19 Şubat 1975 
doğumlu olan Atatüre, Bilkent Üniversitesi Fizik 
bölümünden mezun olmuştur. Daha sonra Boston 
Üniversitesi Kuantum Görüntüleme Laboratuvarı'nda 
doktora yapmıştır. Cambridge Üniversitesi Fizik bölümünde 
öğretim üyesi olan Mete Atatüre, kuantum fiziği alanında 
çalışmalarını sürdürmektedir. Dünya çapında tanınmasını 
sağlayan başarısı, 2015 yılında ölçülmesi imkânsız olarak 
kabul edilen “ışık seviyesinin gürültü ölçümü'nü” 
gerçekleştirmesi olmuştur. Bu şekilde imkansız görülen bir 
teoriyi doğrulamıştır. 
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Melisa
DİLEGE
'22

YGA Zirvesi 2020

Bu sene 12-13 Aralık tarihleri arasında Young Guru Academy (YGA), 20 yıldır düzenlediği gibi  YGA Zirvesi’ni 
düzenledi. Her yıl bir önceki yıldan çok daha heyecanlı ve çok daha coşkulu olan bu zirveyi bu yıl 11.000 kişi 
izledi. Zirve, normalde her sene 2000 YGA’lıyla Zorlu PSM’de yapılıyor. COVID-19 sebebiyle 2020 yılında 
YGA’lılar fiziksel olarak bir araya gelemese de teknolojiyi olabilecek en iyi şekilde kullanarak seçilenlere eşsiz 
bir dijital zirve deneyimi sağladılar. Bu zirvede izleyiciler, dünya çapında ünlü kişilerin konuşmalarını canlı 
dinleyebildiler, YGA Hayal Ortakları’na, mezunlarına ve gönüllülerine sorularını sorabildiler, anlık anketlere 
katıldılar ve sürpriz etkinlikler ve interaktif seanslara dahil olabildiler. 

YGA Zirvesi 2020 toplam 2 gün sürdü ve 2 günde 133 konuşmacı, 26 interaktif seans, 9 global konuşmacı ile 
dolu dolu geçen bir Zirve oldu. Benim de katıldığım ve yer aldığım bu zirvede, 12 tane soru sorabileceğimiz 
Hayal Ortağı ve 20 tane konuşmacı vardı. Bu zirvede ben hem çok eğlendim hem de çok şey öğrendim. 
Gelcek Zirve’yi girişimci olmak isteyen her liseli ve üniversiteli öğrenciye tavsiye ederim, kurucuların başarı 
hikayelerini, gönüllülerin geliştirdiği araçları vb. şeyleri öğrenmek istiyorsanız şansınızı deneyin derim.

Mey
ELHADEF
'24

1981 yılında fizikçiler tarafından ortaya bir teori atılmıştır. Bu teoriye göre tamamen karanlık olan bir ortamda bile 
ışığın bir gürültüsü vardır ve bu gürültünün şiddeti, ışığın şiddeti ile doğru orantılı bir şekilde artıp azalmaktadır. 
Uzun süre boyunca fizikçiler bu gürültünün varlığını kanıtlamak için çalışmış fakat başaramamıştır. Mete 
Atatüre’nin tarihi başarısı da bu varlığı kanıtlamak olmuştur. Prof. Dr. Mete Atatüre, “Institute of Physics” tarafından 
2020 Thomas Young Madalyasına layık görülmüştür. 
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