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Bu dergimizde sizleri büyük umutlarla karşılıyoruz. Derslerimizde ele 
aldığımız ve birçok alanda etkisi bulunan konuları sizler için seçip 
işledik.

Dergimizin içeriğinde tarih, coğrafya, felsefe gibi akademik alanların 
yanı sıra sinema ve kitap önerileri, izlenmesi gereken belgeseller ve 
aktüel bilgiler üzerine yoğunlaştık.

Hayatımızın herhangi bir anında karşımıza çıkabilecek bu 
bilgilerin yaşamımıza ne denli renk katacağını okudukça daha iyi 
anlayacaksınız. Giderek ısınacağınız bu renkli dergimizi sizlerin 
emekleri ile daha da güçlü kılacağımıza inancımızı da belirtmek 
isterim.

Özel Seymen Anadolu Lisesi’nin misyon ve vizyonuna uygun bir 
şekilde kaleme aldığımız yazılarda Sosyal Bilgiler Öğretmenimiz 
Duygu Gürel Atamızın ölümsüz eseri olan Nutuk’a değinirken, Tarih 
öğretmenimiz Tuncay Durak ölümünün 79. yılında Atamızı hasretle 
andığımızı ve onu hiç unutmayacağımızı anlatan yazısı ile hislerimize 
tercüman oluyor. 

Ayrıca gerçekleştirdiğimiz gezilere ya da derslerimizde işlediğimiz 
akademik konulara ve aktüel konulara da yer verdik. Dergimizde 
Pembe Göl, Kara Delikler ve Nutuk gibi pek çok konu işlenirken 
özellikle de Kara Delikler, Küresel Isınma, İlber Ortaylı ve Ulu Önder 
M.Kemal Atatürk ile ilgili yazdığımız yazıları dikkatle okumanızı 
öneririm. Tüm bu konularda aklınızdaki soruları giderebileceğiniz ve 
sıkılmadan okuyabileceğiniz canlı dinamik bir dergi olmasını istedik.

Fikir dünyanıza “renk” katacak bu çalışmamızla karşınızda olmaktan 
memnuniyet duyuyorum. 

Dergimizin çıkarılmasında her zaman bizlerden desteğini esirgemeyen 
başta Kurucu Temsilcimiz Sayın Hamiyet Satı ve çok kıymetli 
idarecilerimize ve böylesine renkli bir tasarımla dergimize teknik 
desteklerini esirgemeyen Oya İşeri Gever ve Sedat Gever’e çok 
teşekkür ederiz. 

İyi okumalar dilerim.

Merhaba Sevgili 
“SEYDER” Okuyucuları…

ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI 
SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜ DERGİSİ

Ali Suat Güven
Özel Seymen Darıca Anadolu Lisesi
Sosyal Bilimler Zümre Başkanı
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Mehmet Akif Ersoy
12 Mart 1921

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...
Hakkıdır, hakk’a tapan, milletimin istiklal!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
‘Medeniyet!’ dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
Doğacaktır sana va’dettigi günler hakk’ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri ‘toprak!’ diyerek geçme, tanı:
Düşün altında binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şuheda fışkıracak toprağı sıksan, şuheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli,
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek arsa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, hakk’a tapan, milletimin istiklal!

İSTİKLAL MARŞI
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Mustafa Kemal Atatürk 
Ankara, 20 Ekim 1927

Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, 
ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. 
Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde 
dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, 
dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl 
ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, 
vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin 
imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve 
şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. 
İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, 
bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin 
mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, 
bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine 
girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her 
köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten 
daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin 
dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve 
hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar 
sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi 
emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret 
içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit 
içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini 
kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki 
asil kanda mevcuttur!

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN 
GENÇLİĞE HİTABESİ

3



Rahmi Seymen, 7 Ocak 1933’te 
Gölcük ilçesinin İhsaniye köyünde 
dört çocuklu Hatice ve Ethem 
Seymen çiftinin üçüncü çocuğu 
olarak dünyaya gelir.

1943 yılında Seymen ailesi, 
Mandıra köyüne göç eder. 

Rahmi Seymen, bu köyde okul 
olmaması ve maddi imkânsızlıklar 
sebebiyle 3.sınıfta okuldan 
ayrılarak ilkokul eğitimini yarıda 
bırakmak zorunda kalır.

1953 yılında vatani görevini yerine 
getirmek için Sivas acemi birliğine, 
daha sonra Siirt usta birliğine 
giderek askerliğini tamamlar. 
Vatani görevi sırasında yeteri 
kadar okuma yazma bilmemesine 
rağmen çavuşluk sınavlarına girer. 
Göstermiş olduğu üstün başarı 
ile “telsiz operatörlüğü Türkiye 
birinciliği” derecesini kazanır.

1956 yılında SEKA’da işçi olarak 
çalışmaya başlar. Aynı zamanda o 
dönemde zor bulunan “bindallı” 
gelinlik kumaşını, köylerden 
toplayarak İstanbul’da satıp ticaret 
hayatına ilk adımı atar.

5 Ekim 1958 yılında Ayşe Hanım ile 
hayatını birleştirir.

1961 yılında İzmit’te yaptığı iş 
yerleri sayesinde inşaat sektörüne 
atılarak yaptığı hamlelerle, bu 
sektörde varlığını kabul ettirir.

İstanbul’da Akbaba Limanı, 
Topselviler’deki inşaatlar ve Türkiye 
Jokey Kulübü’nün yapımına 
imza atan Rahmi Seymen, adını 
ölümsüzleştiren eserlerini bu 
yıllarda inşa eder. 1982 yılında 
İzmit Emek Sineması’nı alır.

Rahmi Seymen eğitim hayatını 
tamamlayamadığı için en büyük 
arzusu bir eğitim yuvasına sahip 
olmaktır. Bu emelini, Özel Seymen 
Eğitim Kurumlarını 1983 yılında 
“Özel İzmit Lisesi” adıyla açarak 
gerçekleştirir.

1985 yılında Özel Seymen İlkokulu 
eğitim hizmetine başlar.

1994 yılında eğitimde ikinci 
hamlesini yaparak Özel Seymen 
Dershanesini hizmete açar.

Beş çocuk sahibi olan Rahmi 
Seymen’in 1998 yılında, kızı 
Hamiyet Satı Özel Seymen Eğitim 
Kurumları Kurucu Temsilcisi olarak 
göreve başlar. Bu süreçte eğitime 
yapılan yatırımlarını arttıran 
Seymen ailesi, 2011-2012 eğitim 
öğretim yılında Özel Seymen 
Darıca Ayşe Seymen Yerleşkesini 
Özel Seymen Anasınıfı, İlkokulu, 
Ortaokulu ve Özel Seymen Anadolu 
Lisesi adı altında hizmete alır.

Rahmi Seymen, Özel Seymen 
Eğitim Kurumlarının açıldığı yıldan 
itibaren eğitime muhtaç birçok 
öğrenciye burs imkânı sağlar.

“Geçmişine bağlı bir ati” olma 
özelliğini kendinden sonra gelen 
kuşağa yol gösterici bir kılavuz 
olarak bırakan, “geçmişini bilmeyen 
geleceğine şekil veremez, insan 
yedi kuşak öncesini bilmeli” diyen, 
yoktan var olma bilincini yaşayarak 
tecrübe eden Rahmi Seymen, 
insanlara duyduğu sevgi ve saygıyla 
mütevazı bir yaşam sürmüştür.

Onun hayatında gurur duyduğu 
en büyük eseri kurduğu bu eğitim 
yuvasıdır.

Çalışmayı ve çalışanı seven, 
yaşamı boyunca hiç tatil 
yapmayan, disiplinli, yaptığı 
işlerle dürüstlüğünü kanıtlayan, 
aile hayatına önem veren Rahmi 
Seymen, 10 Ocak 2007 tarihinde 
geçirdiği rahatsızlık sonucu 
aramızdan ayrılmıştır.

Onun gurur duyduğu en büyük 
eseri “Özel Seymen Anadolu Lisesi” 
olarak Rahmi Seymen’i saygıyla 
anıyoruz.

Ruhu şad olsun…

RAHMİ SEYMEN
KİMDİR?
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Bir ülkenin geleceğine ışık 
tutan ve toplumların 
gücünü belirleyen en 
önemli etkenin eğitim 

öğretim olduğunun bilinciyle; Özel 
Seymen Anadolu Lisesi olarak 1983 
yılında nitelikli eğitim öğretime; 
hızla değişen dünyamızda sürekli 
öğrenen, sorgulayan, sorumluluk 
alan gençler yetiştirmeyi 
hedefleyerek başladık. 

Eğitimde, önce insan ve kalite 
anlayışıyla büyüdük ve geliştik. 35. 
yılımızda da bu anlayış ve coşkuyla, 
geleneğimizden aldığımız güçle 
hizmetlerimizi sürdürüyoruz. 

Bu geçen 34 yıla, akademik sınav 
ve yarışmalarda elde ettiğimiz 
üstün başarıları, sportif ve 
sanatsal etkinliklerde aldığımız 
sayısız derece, kupa ve madalyayı, 
başarıyla yürüttüğümüz sayısız 
proje ve etkinliği, aldığımız 
takdir ve övgüleri, en önemlisi 
verdiğimiz binlerce başarılı, örnek 
mezunumuzla yaşadığımız haklı 
gururu sığdırdık. 

Ulusal ve uluslararası alanda 
başarılarıyla adından söz ettiren 
binlerce mezunumuzdan aldığımız 
güçle, anaokulundan liseye kadar 
eğitimin sürekliliği ilkesini, 

kaliteli ve örnek çalışmalarla 
gerçekleştirirken, “Seymenli” 
olmaktan gurur duyan binlerce 
öğrencimizle ülkemizi aydınlık 
yarınlara taşımaya, bu inanç ve 
kararlılıkla devam edeceğiz.

Eğitime adadığımız onlarca 
yılın deneyimi ışığında Seymen 
Eğitim Kurumları, sürekli kendini 
yenileyerek ulaştığı her amaçtan 
sonra yeni amaçlara yelken açacak 
ve büyük önderi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün kendisine gösterdiği 
hedeflere koşacaktır.

En derin saygı ve sevgilerimle…

Sayın Velilerim, Kıymetli Öğretmenlerim, 
Değerli Mezunlarım ve Sevgili Öğrencilerim,

Hamiyet Satı 
Kurucu Vekili
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S O S Y A L  B İ L İ M L E R

SOSYAL 
BİLİMLER 
BÖLÜMÜ

ÖZEL SEYMEN DARICA ANADOLU LİSESİ

TARİH

COĞRAFYA

FELSEFE

ÇAĞDAŞ TÜRK VE 
DÜNYA TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER

TC İNKILAP TARİHİ VE 

ATATÜRKÇÜLÜK
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SOSYAL BİLİMLER ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ

SOSYAL BİLİM 
DERSLERİ 
İŞLENİRKEN 

ALİ SUAT GÜVEN
COĞRAFYA ÖĞRETMENİ

TUNCAY DURAK 
TARİH ÖĞRETMENİ

DUYGU GÜREL 
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ

1

“Yaşayarak öğrenmek” dedik ve bahçemizde arkeolojik kazı örnekleri yaptık.

Sosyal Bilimler öğrenme alanlarında; tarih, 
coğrafya, ekonomi, sosyoloji, antropoloji, 
psikoloji, felsefe, siyaset bilimi ve hukuk gibi 
sosyal bilimler ile insan hakları ve vatandaşlık 
bilgisi konuları bütünleştirilmiş olarak ele 
alınır. Konular tarih, coğrafya, insan hakları ve 
vatandaşlık diye ayrı ayrı değil, disiplinlerarası 
yaklaşımla işlenir.

ŞU HUSUSLARA DİKKAT EDERİZ

Atamızın en büyük eseri olan Nutuk’u 

öğrencilerimizle beraber okuyup tartıştık.
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Programda değer ve beceriler kazanımlarla 
ilişkilendirilir. Ancak değer ve beceri öğretiminin 
hayat boyu öğrenme çerçevesinde ele alınması için 
söz konusu değer veya beceriler uygun görülen farklı 
kazanım ve öğrenme alanlarıyla da ilişkilendirilir.

Öğrencilere, sosyal bilimcilerin (coğrafyacı, 
tarihçi vb.) kullandıkları bilimsel yöntemler 
sezdirilir. Okulun içindeki ve dışındaki 
olaylardan yararlanılarak öğrenciler sık 
sık gerçek hayat problemleri ve çelişkili 
durumlarla karşılaştırılır ve karşılaştıkları 
sosyal problemler üzerine yansıtıcı 
düşünmeleri sağlanır.

Kazanımların gerçekleştirilmesinde Sosyal Bilimler 
öğretiminin temel ilkeleri dikkate alınır. 
• yerellik
• güncellik
• disiplinlerarası çalışma
• yansıtıcı sorgulama 
• geçmiş bugün-gelecek bağlantısı
• zaman-süreklilik-değişim
• esneklik

2

“SÖYEP” çalışmalarına katılarak özel yetenekli 

öğrencilerimizle beraber beyin fırtınası yaptık.

Yaptığımız materyallerle derslerimizde 

öğrenmeyi eğlenceli hale getirdik.

Her yıl olduğu gibi 4.sınıftan 5.sınıfa geçecek olan 

öğrencilerimizle sosyal bilgiler ders tanıtımlarımızı yaptık.

3

4
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Sosyal sorumluluklarımızın bilincinde olduk.

Patikondularımızı 

yaptık…

* Araştırma 
* Çevre okuryazarlığı 
* Değişim ve sürekliliği algılama 
* Dijital okuryazarlık 
* Eleştirel düşünme 
* Empati 
* Girişimcilik 
* Gözlem 
* Harita okuryazarlığı 
* İletişim 
* İş birliği 
* Kalıp yargı ve önyargıyı fark etme
* Konum analizi

* Medya okuryazarlığı
* Mekânı algılama 
* Özdenetim
* Politik okuryazarlık
* Problem çözme
* Sosyal katılım
* Türkçeyi doğru ve etkin kullanma 
* Tablo, grafik çizme ve yorumlama
* Yenilikçi düşünme
* Zaman ve kronolojiyi algılama
* Karar verme
* Kanıt kullanma 

DERSLERİMİZDE ULAŞILMASI DÜŞÜNÜLEN 
BECERİLER ŞUNLARDIR:

Her yıl olduğu gibi huzurevi 

ziyaretlerimizi gerçekleştirdik.

17 Aralık Dünya 

Felsefe Günü’nden kareler…
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Tarihi İstanbul yarımada gezisi

Doğayı tanımak ve çevre bilincini geliştirmek için yaptığımız 

arazi çalışmaları ve doğa yürüyüşümüzden kareler…

Zümremizin protokol 

ziyaretlerinden kareler…

Tiyatro ve gezi 

etkinliklerimizden kareler…
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“Seymenli Öğrenciler Tarih Konuşuyor” 
adlı etkinliğimiz ile öğrencilerimizin tarihi olayları 
derinlemesine ele almalarını sağladık.

Geri dönüşümde atık yağların 

toplanması ile ilgili etkinliğimiz…

Dünya Mirası Gezginleri Derneği’ni 

ağırladık.

* Adalet 
* Aile birliğine önem verme
* Bağımsızlık
* Barış
* Bilimsellik
* Çalışkanlık
* Dayanışma
* Duyarlılık
* Dürüstlük

* Estetik 
* Eşitlik
* Özgürlük
* Saygı
* Sevgi
* Sorumluluk
* Tasarruf
* Vatanseverlik
* Yardımseverlik

DERSLERİMİZDE VERDİĞİMİZ 
DEĞERLER EĞİTİMİ:
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Önemli Gün ve Haftaları 

büyük bir coşku ile kutladık.

Müze ve tarihi mekân gezileri ile öğrencilerimiz 

öğrendikleri konuları pekiştirme fırsatı buldular…

Önemli Gün ve Haftalarda 
akademisyenleri ağırladık.

Aktopraklık arkeoloji eğitimi etkinliğimizin sonunda 

İstanbul Üniversitesinden sertifikalarımızı aldık.

12 ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI DERGİSİ



Aktopraklık arkeoloji eğitimi etkinliğimizin sonunda 

İstanbul Üniversitesinden sertifikalarımızı aldık.

Organize ettiğimiz sosyal 
sorumluluk projeleri ile 
öğrencilerimize paylaşmanın 
en güzel erdem olduğunu 
aşılamaya çalıştık.

İzlediğimiz tiyatro oyunlarıyla, derslerimizde işlediğimiz 

konulara yeni bir bakış açısı kazandırmaya çalıştık.

Derslerimizde kavram öğretimi önemli bir yer tutar. 
Bu nedenle kavram öğretiminde sınıflamalar ve 
farklı kavram öğretimi yaklaşımları dikkate alınır. 
Anlam karmaşası, kavram karmaşası ve kavram 
yanılgılarının giderilmesine yardımcı olunur.

5

Sosyal bilgiler derslerimizde eğlenirken 

öğrenmeyi benimsedik.
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Sevgi Evleri ziyaretimizle 

kimsesiz çocuklarımızın 

yüreğine dokunduk.

Bahar Festivali 
standımız…

6
Millî ve dinî bayramlar, mahallî kurtuluş 
ve kutlama günleri, önemli olaylar, 
belirli gün ve haftalardan yararlanılarak 
öğrencilerin tarihsel duyarlılığı geliştirilir.

Sosyal Bilimler öğretiminde okul dışı ortamlardan da 
faydalanmaya önem verilir. Bu çalışmalar okulun yakın 
çevresinden (okul bahçesi gibi) pazaryerine, resmî dairelere, 
fabrikalara, sergilere, arkeolojik kazı alanlarına, atölyelere, 
müzelere ve tarihî mekânlara (tarihî yapılar, anıtlar, müze-
kentler, savaş alanları, sanal müze gezisi vb.) yönelik olur.

7

Okulumuzun çevresini keşfediyoruz…

Efsane, destan, masal, atasözü, halk hikâyesi, türkü ve şiir gibi 
türlerden yararlanılarak Sosyal Bilimler dersleri edebî ürünlerle 
desteklenir ve öğrenciler; konuları sevdirecek roman, tarihî roman, 
hikâye, hatıra, gezi yazısı ve fıkra gibi edebî ürünler okumaya teşvik 
edilir. Ayrıca uygun görülen kazanımlar resim, musiki, minyatür, 
gravür, hat, heykel, mimari, tiyatro, sinema gibi geleneksel veya 
modern sanat ürünleriyle desteklenir.

8

Seymen Eğitim Kurumlarının düzenlediği eğitim kamplarına 

Sosyal Bilimler Bölümü olarak destek veririz.
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Okulumuzu ziyaret eden Türkiye Gaziler Vakfı Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi öğrencilerimize duygulu anlar yaşattı.

9
Kazanımlarla ilgili güncel ve tartışmalı 
konular, farklı tartışma teknikleri 
kullanılarak problem çözme, eleştirel 
düşünme, kanıt kullanma, karar 
verme ve araştırma becerileriyle 
ilişkilendirilerek sınıfa taşınır.

10 Son yıllarda dijital teknolojideki gelişmelere bağlı olarak 
vatandaşlık hak ve sorumluluklarıyla ilgili yeni durumlar (dijital 
vatandaşlık, e-Devlet, sanal ticaret, sosyal medya vb.) ve birtakım 
sorunlar (dijital bölünmüşlük, kimlik hırsızlığı, kişisel bilginin 
gizliliği, siber dolandırıcılık, siber zorbalık vb.) ortaya çıkmıştır. 
Öğrencilerin dijital vatandaşlık yeterliliklerini geliştirmek 
amacıyla konuyla ilgili ders içi ve ders dışı etkinliklere yer verilir.

Edirne şehir kültür 
gezimiz…

Diğer kurumların etkinliklerinde de 

aktif rol alarak Seymen Koleji’nin adını 

her yerde duyuruyoruz.
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Down Cafe ziyaretimizde 

kanatsız meleklerle buluştuk.

Sosyal Bilgiler derslerimizde sokak 

hayvanları için kumbara yaptık.

Ortaokul sınıflarımızda eğlenirken 

öğrenmeyi amaçlayan pek çok etkinlik 

gerçekleştirdik.

BİZ KOCAMAN VE MUTLU BİR AİLEYİZ…
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seyahat

Dünyanın uçsuz bucaksız 
bir yer olduğunu 
hepimiz biliyoruz. 
Milyonlarca nefes kesen 

ve görülmeye değer yerlere sahip 
olduğunu da. 

O nefes kesen, o uçsuz 
bucaksız koskoca şey, içerisinde 
sayılamayacak kadar macera ve 
yaşadığınızı hissettiren birçok 
anıya ev sahipliği yapıyor. 

Seyahat etmek, ufkun kapılarını 
aralamak demek; yeni insanlar 
tanımak, yeni diller öğrenmek, 
yeni kültürler görmek, bunların 
her biri insanın zekâsını geliştirir 
ve her biri insana birçok şey katar, 

bazen fark ettirmeden yapar bunu. 
Ve bu sayede emin olun o kişi 
mutlu bir bireye dönüşür. Çünkü 
yaşamak bu… 

Yaşamak hayat boyu aynı rutini 
yapmak değil, yaşamak; hissetmek, 
cesur olmak, araştırmak, merak 
etmek, görmek… Ve en önemlisi 
inanmak. 

“Hayat bir kitaptır ve gezip 
görmeyenler hep aynı sayfayı 
okur.” 

St. Augustine’in bu sözünde 
olduğu gibi, dünyaca ünlü şair ve 
filozofların şu sözleri de her şeyi 
bir cümleyle anlatmaya yetiyor…

“Kıyıyı gözden kaybetmeye cesaret 
etmedikçe insan, yeni okyanuslar 
keşfedemez.” Andre Gide 

“Para harcayarak sizi zengin 
yapacak tek şey seyahat etmektir.” 
Anonim

“Dünyanın diğer yarısında ay 
ışığını gördükten sonra ben 
eski ben değilim.” Mary Anne 
Radmacher 

“Tekne limanda güvendedir ama 
teknenin amacı bu değildir.” Paulo 
Coelho

“Yaşa, seyahat et, maceraya atıl, 
şükret ve asla pişman olma.” Jack 
Kerouac

// DİLA AĞÜZÜM
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80.YIL
Bu sene Büyük Önder Gazi 

Mustafa Kemal Atatürk’ün 
ölümünün 80. yılı. Dünya 
üzerinde vefatından bunca 

yıl sonra dahi, böylesine özlem 
ve derin üzüntüyle anılan başka 
bir devlet adamı yoktur. Eminim 
ki yüzlerce yıl sonra bile bu sevgi 
varlığını ilk günkü tazeliğiyle 
koruyacaktır.

Ben bu sevginin karşılıklı 
olduğunu düşünmüşümdür hep. 
Mustafa Kemal Atatürk, bu ülkeyi 
derin bir samimiyetle seviyordu. 
Dağını taşını, ağaçlarını, 
bütün hayvanlarını, toprağını, 
yağmurunu, güneşini, ırmağını, 
denizini, insanlarını, kadın erkek 
genç yaşlı ayırmadan çok sevdi. 
Onun bu bitmeyen sevgisi de 
ülkemizin her zerresine işledi. 
Türk Milletinin kalbinde yeri asla 
doldurulmayacak bir iz bıraktı.

O kendisinden önceki ve sonraki 
birçok devlet adamı gibi kendi 
çıkarları için değil, onurlu, 
bağımsız, modern bir ülke 
inşa etmek için çalıştı. 1905 
yılında başlayan askerlik hayatı 
boyunca çok sayıda savaşa katıldı. 
Trablusgarp, Balkan Savaşları, I. 
Dünya Savaşı (Çanakkale, Doğu, 
Filistin ve Suriye Cepheleri) ve 
nihayet Türk Kurtuluş Savaşı. 
Bu savaşlarda onlarca yara aldı. 
Bir komutan olarak karargâhtan 
savaşı yönetmek yerine bizzat 
cephedeydi. Komuta ettiği ordular 
hiçbir zaman yenilgiyi tatmadı. 
I. Dünya Savaşında müttefikler 
içinde namağlup tek komutandı.

Askeri dehası tartışılmaksızın 
kabul görmekte olan Mustafa 
Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı 
sonrasında da iyi bir devlet adamı 
olduğunu gösterdi. Eğitimde, 

ekonomide, hukuk alanında 
ve toplumsal alanda yaptığı 
devrimlerle, modern bir devletin 
temelini atmakla kalmayıp bu 
devleti inşa etti.

Mustafa Kemal Atatürk, yapılan 
araştırmalara göre yaklaşık 4000 
kitap okumuştur (3997-4286 
arası değişik bilgiler var). Bunların 
dörtte biri tarih kitaplarıdır. En 
sevdiği kitapların başında iste 
Reşat Nuri Güntekin’in unutulmaz 
eseri “Çalıkuşu” vardır ki bu roman 
âdeta başucu eseri olmuştur. 
Atatürk hakkında yazılan kitap ve 
makale ise sayısızdır.

Kendisi de birçok kitap yazmıştır. 
Bunların en başında “Nutuk” gelir. 
“Tarih yazmak, tarih yapmak 
kadar mühimdir. Yazan yapana 
sadık kalmazsa, değişmeyen 
hakikat insanlığı şaşırtacak bir 
mahiyet alır” diyerek tarihin 

// TUNCAY DURAK / Tarih Öğretmeni
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önemini vurgulayan Mustafa 
Kemal Atatürk, kendi yaptığı 
tarihi kendisi yazmıştır. Nutuk 3 
ciltlik bir eserdir ve son cildinde 
yaşadığı olayların belgeleri vardır. 
Benim kanaatimce Gazi Paşa, 
kendisinden sonra tarih yazacak 
olanların tarih yapana sadık 
kalması ve değişmeyen gerçekleri 
saptırmaması için bu belgeleri 
eserine ekledi.

Hayatının en önemli yılları 
savaşlarla geçmiş bir komutan 
ve bu savaşlarda binlerce insanın 
ölüm anının yakın tanığı bir kişi 
olarak Mustafa Kemal Atatürk, 
savaşın ne denli vahşet içerdiğini 
herkesten iyi bilmektedir. 
Onun içindeki insan sevgisini 
gösteren çarpıcı bir olay da, 
Çanakkale Cephesinde ölen 
ANZAK askerlerinin annelerine 

verdiği mesajdır. “Bu memleketin 
topraklarında kanlarını döken 
kahramanlar! Burada dost bir 
vatanın toprağındasınız. Huzur 
ve sükûn içinde uyuyunuz. 
Sizler, Mehmetçikle yan yana 
koyun koyunasınız. Uzak 
diyarlardan evlatlarını harbe 
gönderen analar! Gözyaşlarınızı 
dindiriniz. Evlatlarınız bizim 
bağrımızdadır. Huzur içindedirler 
ve rahat uyuyacaklardır. Onlar bu 
topraklarda canlarını verdikten 
sonra, artık bizim evlatlarımız 
olmuşlardır.” Bu sözler, âdeta 
dünyaya verilmiş bir insanlık 
dersidir.

Mustafa Kemal Atatürk hakkında 
söylenen ve söylenecek o kadar 
çok şey var ki… Kimi gruplar, 
ona akıl almaz iftiralar atarak, 
akıl ve vicdan dışı suçlamalarla 

milletinin gözünden düşürmeye 
yönelik beyhude bir çaba 
içerisinde. Ben Mustafa Kemal 
için söylenen sözler içinde en çok 
bir zamanlar savaştığı insanların 
sözlerini önemsiyor ve seviyorum. 
Düşmanlarının bile gözünde 
müthiş bir değer Mustafa Kemal. 
Yazımı bitirirken onlardan bir 
örnek vermek istedim. Dönemin 
İngiltere Başbakanı David Lloyd 
George, büyük zaferimiz Mudanya 
Ateşkes Anlaşmasıyla taçlanınca 
istifa etmek zorunda kalmıştır. 
İşte Lloyd George’un Mustafa 
Kemal Atatürk için sarf ettiği 
sözlerden biri; 

“Yüzyıllar nadir olarak dâhi 
yetiştirir. Şu talihsizliğimize bakın 
ki 20. yüzyılın dâhisi Türklere 
nasip oldu ve kader onu bizim 
karşımıza çıkardı.”

Bu sene Büyük Önder 
Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün ölümünün 
80. yılı. Dünya üzerinde 
vefatından bunca yıl 
sonra dahi, böylesine 
özlem ve derin 
üzüntüyle anılan başka 
bir devlet adamı yoktur...
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Bir ulusu küllerinden var eden, insan onuruna 
yakışır bir yönetim şeklini bizlere bırakan Atatürk 
gerek yurt içinde gerekse yurt dışında şair ve 
yazarların eserlerine konu olmuştur.

Söz konusu Atatürk ise, adı anılması gereken 
ilk kitap basım tarihi 1961 olan ‘Çankaya’dır. 
Falih Rıfkı Atay, bizzat Atatürk’ün 
masasındadır ve şahit olduğu olayları kaleme 
almıştır. Atay’ın subay, lider, kurucu, deha 
sahibi, devrim adamı ve elbette insan Mustafa 
Kemal Atatürk’ü birinci elden tanıklıklarla 
anlattığı kitabı pek çok belgesel ve roman için 
de başvurulan birinci kaynak olur.

Toplam üç ciltten oluşan ve 1963 yılında 
basılan eserinde Aydemir, Mustafa 
Kemal’in biyografisini eksiksiz şekilde 
kaleme alırken, yıkılan bir imparatorluğun 
ve kurulan yeni cumhuriyetin serüvenini 
de anlatır. Eser, ailesinden dostlarına, 
karşıtlarından düşmanlarına ve tüm bunlarla 
olan ilişkilerine, kişisel çatışmalarından 
devrimlerine en kapsamlı Atatürk kitabı.

ÇANKAYA
Falih Rıfkı Atay

TEK ADAM 
Şevket Süreyya Aydemir

MUSTAFA 
KEMAL 
ATATÜRK’Ü 
ANLATAN 
KİTAPLAR
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Atatürk’ün manevi şahsiyetine 
dair bu küçük tahlil tecrübesinde 
ne Kurtuluş Mücadelemizin ne de 
Büyük Türk İnkılabının tarihini veya 
ideolojik tefsirini yapmak iddiası 
vardır. Böyle bir mevzu, ancak, 
muhtelif cinsten bir yığın vesikaya 
istinat edeceği gibi mahiyeti itibariyle 
de Atatürk’le beraber kendisine 

yardım etmiş olan arkadaşlarının, 
kendisini hazırlamış olan siyasi ve 
içtimai hadiselerin, hulasa, bütün 
bir devrin tetkik ve tahlilini lüzumlu 
kılacaktır. Burada ise, Büyük Adam, 
daha plastik gösterilmek için tek 
başına ve yalın şahsiyet halinde 
alınmıştır; her portrede ve her 
monografyada yapıldığı gibi...

Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatı bugüne 
kadar yerli ve yabancı birçok yazar tarafından 
anlatıldı bize. Osmanlı ve 
Türkiye tarihinin uluslararası 
düzeyde önemli uzmanlarından 
Klaus Kreiser’in çalışması, 
bu yığın içinde, öncelikle 
malzemesinin zenginliği, konuya 
hâkimiyeti, onlardan da önce 
soğukkanlılığıyla bunlar arasında 
ayırt ediliyor. 
Hamasi övgücülükten de muhalif 
anlatıların keskinliğinden de 
uzak bir biyografi bu kitap. 
Büyük hükümler vermekten 
ziyade alçak sesle ve sakin 
konuşan, zamana ve insana 
dürüst bir ilgiyle bakan, nükteli, 
ferah bir anlatı. 
Yazarın deyişiyle asıl amacı, Mustafa Kemal’i 
tarihsel bağlamı içinde anlatmak. Klaus Kreiser, 
Atatürk’ün yaşam çizgisini “önceleri asker 

ve kendisini ulusal iradenin cisimleşmiş hali 
olarak gören bir siyaset adamı… daha sonraları 

ise dini ve dili, hukuku ve tarih 
anlayışını, kılık kıyafeti ve müziği 
derinden değiştirmek isteyen bir 
kültür devrimcisi…” olarak ele 
alıyor.” Atatürk’ün rejimi”ni ağır bir 
“talim-terbiye diktatörlüğü” olarak 
tanımlıyor - yine de, İki dünya savaşı 
arasının diktatörlük rejimlerinden 
farklı bir rejim olarak tasnif ediyor. 
“Başöğretmen”in otoriter-karizmatik 
söyleminin, dinleyicilerinin “aklını 
başından almayı” hedefleyen bir 
hitabet olmadığını not ederken de 
benzer bir ayrım yapıyor Kreiser.
Almanya’da kısa sürede ikinci 
baskısı yapılan kitap, öğrenciler 

için de araştırmacılar için de başvuru kaynağı 
niteliğinde. Bu titiz biyografi, bize modern 
Türkiye’nin tarihini ve Atatürk kültünü yeniden 
düşünme fırsatı veriyor.

İstanbul doğumlu İngiliz yazar 
Andrew Mango, beş yılı aşkın bir 
süre yaptığı araştırmalar sonucu, bu 
yapıtla kapsamlı ve nesnel çalışma 
ortaya koyuyor.
Türkiye’nin, bağımsızlığı ve 
varoluşu yolunda Atatürk gibi bir 
liderle yakaladığı olağanüstü şansı 
irdeleyen yazar, onu salt lider 
özellikleriyle değil, yakın çevresi 
ve insan ilişkileriyle de yansıtmayı 
başarırken, dönemin toplumsal 
yapısı ve güç dengelerine de açıklık 
kazandırıyor.

Prof. Geoffrey Lewis Atatürk için “O, 
tek bir insanın neler yapabileceğini 
gösteren 20. yüzyılın olağanüstü 
lideri” diyor. Evet, kitleleri 
ardından sürükleyebilen, insanları 
birbirine kenetleyebilen siyasal 
önder... Ancak sonuçta Atatürk de 
herkes gibi bir insan... Karizması, 
zaafları, kadınlarla olan ilişkileri, 
dostlukları, nefretleri, iyilikleri ve 
hatta kıskançlıklarıyla bir insan... 
Mango, bu olağanüstü çalışmasıyla, 
Atatürk’ü işte bu yönleriyle daha bir 
yakınlaştırıyor bize.

ATATÜRK 
Yakup Kadri Karaosmanoğlu

ATATÜRK 
Klaus Kreiser

ATATÜRK 
Andrew Mango 
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Tarih romanlarıyla ünlü Yılmaz Gürbüz, bu 
kitabında Mustafa Kemal Atatürk’ün ailesini ve 
çocukluğunu anlatıyor.
Rum ve Bulgar eşkıyalarının saldırılarıyla inleyen 
Balkanlar... 93 Harbi’nde yaşanan bozgundan 
sonra dağılan, yoksullaşan, göç etmek zorunda 
kalan milyonlarca Türk… Mustafa Kemal’in babası 
Ali Rıza Efendi ve diğer gümrük memurlarının çete 
baskınlarında yaşadığı sıkıntılar… Rüşvet çarkına 
dâhil olmayı reddettiği için memurluktan ayrılmak 
zorunda kalan Ali Rıza Efendi’nin ticarete atılması 
ve diğer Türk tüccarlar gibi yaşadığı sıkıntılar… 
Ali Rıza Efendi ve Zübeyde Hanım’ın evliliklerinin 
öyküsü… Rum çetelerine karşı direnişe geçen 
Türk çeteleri ve bu çeteler içinde yer alan Mustafa 
Kemal’in akrabaları… Yokluk ve yoksulluk 
nedeniyle Mustafa Kemal’in çocuk yaşta ölen iki 
ağabeyi... Mustafa Kemal’in çocukluğu… İlkokul 
ve askeri ortaokul dönemleri… Türk milliyetçisi 
fikirlere ulaşması… Babasının ölümü ve ailece 
çektikleri sıkıntılar…

Mustafa Kemal Atatürk, 
yaşamının her döneminde kitapla 
bütünleşmiştir. Bu okuma 
sevgisinin kendisine sağladığı 
bilgi birikimini zaman zaman 
yazmaya dönüştüren Atatürk, 
yaşamının farklı dönemlerinde 
farklı konularda kitaplar 

yazmıştır. Yazdıkları gerek 
güncelliği gerekse yol 

göstericiliği açısından 
bugün dahi tartışmasız 
gerçekleri içermektedir. 
Onun günümüzde hâlâ 
geçerliliğini koruması 
ileri görüşlülüğünün ve 

akılcılığının göstergelerinden 
biridir.

1- Tâbiye Meselesinin Halli ve 
Emirlerin Suret-i Tahririne Dair 
Nesayih
2- Takımın Muharebe Talimi 
(Almancadan çeviri - 1908)
3- Cumalı Ordugâhı - Süvari: 
Bölük, Alay, Liva Talim ve 
Manevraları (1909)
4- Tâbiye ve Tatbikat Seyahati 
(1911)
5- Bölüğün Muharebe Talimi 
(Almancadan çeviri - 1912)
6- Zabit ve Kumandan ile 
Hasbihal (1918)
7- Nutuk (1927)
8- Vatandaş İçin Medeni Bilgiler 
(Manevi kızı Afet İnan adıyla 
yayımlandı) (1930)
9- Geometri (isimsiz yayımlandı) 
(1937)

MUSTAFA KEMAL’İN ROMANI 
Yılmaz Gürbüz

ATATÜRK’ÜN 
YAZDIĞI 
KİTAPLAR
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ALTERNATİF 
BİR ÇÖZÜM

Temiz, içilebilir su 
milyonlarca insanın ne yazık 
ki ulaşmakta güçlük çektiği 
bir şey. 

Bu zorluğu yaşayan insanların çoğu 
eğitim ve iş hayatı gibi diğer temel 
ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar çünkü 
zamanlarının çoğunu içilebilir su 
bulabilmek için harcıyorlar. Bulanlar 
şanslı, bulamayanlar ise yaşamsal 
faaliyetlerini sürdürmekte güçlük 
çekiyorlar. 

Temiz su sorununa alternatif bir 
çözüm ise doğanın kendisinden geldi. 
Antik Mısır’da kullanılan “Moringa 
Oleifera” ağacının tohumlarının 
suyu temizleyici özelliği olduğu 
ortaya çıktı. Bir grup araştırmacı 
bu tohumların sudaki bakterileri 
temizlediğini ortaya çıkardı. 
Yaptıkları araştırma “Langmuir” 
dergisinde yayınlandı.

Ekip tohumların bu özelliğini 
gördükten sonra ilk olarak 
tohumların sahip olduğu proteinlerin 
bakterileri nasıl öldürdüğünü çözdü. 

Hücrelerin etrafını saran zar onları 
dış etkilerden ve yabancılardan 
korur. Fakat araştırmalar Moringa 
Oleifera tohumlarındaki proteinlerin, 
bakterilerin hücre zarlarıyla 
birleştiğini, böylelikle hücre zarını 
işlevsiz hale getirdiğini gösterdi.

Araştırmacılar ayrıca bu tohumları 
en iyi hangi zaman aralığında 
yetiştirebileceklerini de araştırıyor. 
Şu ana kadar ellerinde net bir zaman 
aralığı yok; tabii ki bazı tahminleri 
bulunuyor. Tahmin edilen bir diğer 
şey ise farklı zamanlarda yetiştirilen 
tohumların suyu temizleme 
kalitelerinin farklı olacağı. Var olan 
en net bilgi ise yağmurlu dönemlerde 
yetiştirilen tohumların suyu daha iyi 
temizlediği yönünde.

Ekibin sonraki amacı bu tohumların 
bitkilerini temiz suya en ihtiyaç 
duyulan bölgelerde yetiştirmek. 
Tabii ki bitkinin sadece tohumundan 
yararlanılmayacak. Kendisinin 
de bölgede yaşayan halka besin 
sağlayabileceği düşünülüyor.

SU KİRLİLİĞİNE DOĞANIN İÇERİSİNDEN

Temiz su sorununa 
alternatif bir çözüm 
doğanın kendisinden 
geldi. “Moringa 
Oleifera” ağacının 
tohumlarının sudaki 
bakterileri temizlediği 
ortaya çıktı. 

// ALİ SUAT GÜVEN / Coğrafya Öğretmeni
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ÇOCUKLARIMIZ 
“NUTUK” OKUYOR
ATAMIZA VE ONUN EN BÜYÜK ESERİ 
CUMHURİYETE SAHİP ÇIKIYOR
// DUYGU GÜREL / Sosyal Bilgiler Öğretmeni
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ÖĞRENCİLERİMİZİN 

NUTUK HAKKINDA GÖRÜŞLERİ

NUTUK NEDİR?

AYŞE DOĞA GÜVEN 

(7. SINIF)

MELİS GÜNEŞ 

(7. SINIF)

ECE ÖZDİNÇER 

(7. SINIF)

ELÇİN ZEYNEP ERGÜL

(6. SINIF)

“Nutuk” kurulan yeni Türk 
devletinin yazılan ilk tarihidir. 
Yazarı Mustafa Kemal Atatürk’tür 
ve gelecekteki Türk insanına 
dönemin şartlarını ve mücadele 
sürecini anlatabilmek amacıyla 
kaleme alınmıştır. Nutuk’ta 1919’da 
Atatürk’ün Samsun’a çıkışından 
başlayarak 1927’ye kadar olan tarih 
dilimi ustalıkla kaleme alınmıştır. 
Nutuk, Mustafa Kemal Atatürk’ün 
Kurtuluş Savaşı Dönemi’ni birinci 
ağızdan aktardığı, Cumhuriyet 
tarihi açısından önemli bir eserdir. 

Nutuk geçirdiğimiz zor 
dönemlere ışık tutuyor, şanlı 
kurtuluş mücadelemizi anlatıyor 
bir yandan da gelecekte 
karşılaşılabilecek güçlüklere 
dikkat çekiyor. Nutuk’u hepimiz 
okumalı, anlamaya çalışmalıyız. 
Özellikle de bugün, onu okumaya 
çok ama çok ihtiyacımız olduğu 
bir dönemdeyiz. Bu sebeple 
öğrencilerimizle birlikte Nutuk 
okuyor, tarihsel mirasımıza sahip 
çıkıyoruz.

Ben normalde çok kitap okumam. Kitap 

almayı severim ama yarım bıraktığım da 

olur. Sosyal bilgiler öğretmenimiz Nutuk’u 

okumamızı istedi ve Nutuk aldım. Nutuk’u 

okumaya başladıktan sonra elimden 

bırakamadım. Resimler, karikatürle çok ilgi 

çekiciydi. Kitabı bitirdikten bir süre sonra 

tekrar okudum ve hiç sıkılmadım.

Ben Nutuk’u okurken hem çok eğlendim 

hem de tarifsiz duygular hissettim.  

Okuduktan sonra kitapları beğenmediğim 

oluyor ama Nutuk öyle değil. Ben tarihi 

çok seviyorum. Bu kitap beni hem 

eğlendirdi hem de gururlandırdı.

Bence Nutuk çocukları, gençleri hatta 

yetişkinleri eğitecek, bilgilendirecek 

ve etkileyecektir. Ben Nutuk’u çok 

beğendim. Bizim yaşımıza uygun çok 

güzel, bilgilendirici bir kitap. Büyük, küçük 

herkese Nutuk’u okumalarını tavsiye 

ediyorum.  Bence onlar da benim gibi çok 

beğeneceklerdir.

Nutuk çok güzel bir kitap. Çok 

sürükleyici, canımız sıkılmadan 

okuyabiliyoruz. Tabii Atatürk’ün 

yazdığı bir kitap olduğu için daha 

bir hevesle okuyoruz. Çocuklar için 

yazılmış olmasına hiç aldırmadan 

büyükler de okuyabilir. Herkese tavsiye 

ederim.
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“Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir 
gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak 
olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu 
düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz.”
// Mustafa Kemal ATATÜRK

NUTUK
ATATÜRK

ve 

Ulu Önder Atatürk’ün 15 
- 20 Ekim 1927 tarihleri 
arasında Ankara’da 
TBMM salonunda 

milletvekillerine aralıklarla 6 
gün içinde, 36 saatte okuduğu ve 
belgelere dayandırdığı tarihsel bir 
konuşma olan Nutuk’un sonunda 
Türkiye Cumhuriyetini Türk 
Gençliğine emanet eder.

Kitap Kurtuluş Savaşımızın 
gizli kalmış birçok yönlerini 
anlatan bir kitap olduğu kadar 
Ulu Önder Atatürk’ü de farklı 
yönleriyle bize tanıtan bir eserdir. 
Bu kitapta Atatürk’ün askerlik 
anlayışını devlet adamlığını ileri 
görüşlülüğünü ve direncini bizlerin 
çok iyi analiz etmesi gerekir.

Nutuk’un giriş bölümü 19 Mayıs 
1919’da başlar. Yurdumuzun 
o gün içinde bulunduğu genel 
durumu özetler. Mondros Ateşkes 
antlaşmasının ağır maddelerini, 
bu antlaşmanın düşman devletlere 
vermiş olduğu haklar sonucu işgal 
edilen topraklarımızın durumunu, 
padişahın tahtı ve canı uğruna 
işgal kuvvetleri ile yapmış olduğu 
sessiz anlaşmayı anlatır.

Durumun vahameti üzerine 

ülkenin kurtuluşu ve bağımsızlığı 
için kurulan cemiyetlerin 
çalışmaları ile amaçları uzun 
uzun anlatılır. Ordunun içinde 
bulunduğu acıklı durum özetlenir.

Ulu Önder Atatürk Samsun’a 
gönderiliş maksadını da kitapta 
anlatır. Samsun’a ayak bastığı 
dönemde sözde ülke çıkarını 
düşünen padişah ve yandaşlarının 
çıkar yol olarak düşündükleri 
Amerikan mandası ve İngiliz 
himayesinin neler getireceğinin 
hesabını yaptığını da söyler. 
Kararını da şöyle açıklar; “Ya 
İstiklal Ya Ölüm!”… Bu parolayı 
tüm halka yayarak ulusu bu 
parola etrafında toplamayı 
başardığını anlatan Atatürk, 
Amasya-Erzurum-Sivas kongreleri 
ile alınan kararları düzgün bir 
kronoloji ve mantık sırasıyla 
açıklar.

Kurultaylar devam ederken 
İstanbul hükümetinin kendisi 
ve arkadaşları için aldığı ölüm 
kararının çeşitli gazeteciler 
(Amerikalı) tarafından Amerikan 
mandasının teklifinin, kendisine 
karşı suikast girişiminde 
bulunulan Ali Galip olayının, 

İstanbul hükümeti ile ilişkilerin 
tamamen kesilmesinin ve tüm 
bunların ülkeyi kurtarmak için 
yapılan bir direnişe karşı açılmış 
savaşlar olduğunu anlatmaktadır. 
Ülke içinde padişah ve işgal güçleri 
tarafından yapılan telkinler 
sonucu çıkan isyanlar Ulu Önder 
Atatürk’e düzenli ordu kurmanın 
gerekliliğini hissettirmiş ve 
bu konuda gerekli hazırlıklar 
yapılmıştır.

16 Mart 1920’de İstanbul’un işgal 
edilmesi üzerine yeni hükümetin 
Ankara’da kurulması kararı 
alınmıştır. Atatürk’ün her bölgenin 
15 gün içinde milletvekillerini 
seçerek milletvekillerinin 
Ankara’ya gelmelerini istemesinin 
nedeni; İstanbul hükümeti ve 
düşman devletlere hâlâ Türk 
ulusunun ayakta durduğu Türk 
milletinin kurtuluşu için mücadele 
kararlılığı içinde olduğunu 
hissettirmek ve bu mücadelede 
İstanbul’a yakın olmaktır.

23 Nisan 1920’de TBMM’nin 
açılışı da bir direnişin, bir uyanışın 
ve ayağa kalkışın anıtı olarak 
Türkiye’nin ortasında doğan bir 
güneş olarak parlamıştır.
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NUTUK’UN BÖLÜMLERİ
* Anadolu’nun durumu ve kurtuluş çareleri
* Milli teşkilatların kurulması ve kongreler
* İstanbul hükûmeti ile ilişkiler
* Milli teşkilatın yeniden düzenlenmesi
* Misak-ı Millî ve gelişmeler
* Büyük Millet Meclisi’nin toplanması
* İsyanlar ve Doğu cephesindeki gelişmeler
* Düzenli orduya geçme kararı
* İstanbul hükûmetinin Ankara ile temas arayışları
* Batı cephesindeki gelişmeler ve Birinci İnönü Muha-
rebesi
* Londra Konferansı ve İkinci İnönü Muharebesi

* Sakarya Meydan Muharebesi ve müteakip gelişmeler
* Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Savaşı, Mudanya 
Mütarekesi
* Lozan Barış Konferansı ve Saltanatın kaldırılması 
Hilafet meselesi
* Halk Fırkasının kuruluşu ve Lozan Barış Anlaşması ve 
müteakip gelişmeler
* Cumhuriyetin ilanı
* Hilafetin kaldırılması
* Mustafa Kemal’e karşı ‘muhalefet’ ‘Paşalar meselesi’ 
ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
* Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Gençliğe Hitabesi

Ulu Önder Atatürk’ün kafasındaki 
siyasal yöntem TBMM kurulduğu 
anda şekillenmişti. Kitapta mevcut 
sisteminin işlemediği, bu düzenin 
ulusal olmadığı detaylı olarak 
anlatılmakta ve ulusal bir sistemin 
gerekliliği işlenmektedir.

İstanbul hükümetinin; Damat 
Ferit Paşa’yı tekrar iktidara 
getirmek ve yeni hükümeti 
başlamadan yok etmek maksadı 
ile başlattığı ayaklanmalar ulusal 
kurtuluş mücadelesinde Ulu 
Önderin en önemli sorunlarından 
biriydi. Tatbiki İstanbul hükümeti 
bu kurtuluş mücadelesini 
geciktirmek için çareleri anlaşma 
bahanesi ile aramış, Nurettin 
Paşa’yı aracı olarak göndermiştir. 
Ancak Nurettin Paşa’nın anlaşma 
yerine Osmanlı Devleti’nin 
devamlılığını istemesi ulusal 
kararla bağdaşmadığı için kabul 
edilmemiştir.

Londra Barış Görüşmelerinde 
düşman devletler İstanbul 
hükümetini muhatap aldığında 
TBMM’nin tutumu sert ve katı 
oldu. Türkiye’yi sadece TBMM’nin 
temsil ettiği bildirildi. Anlamı 
şu idi: Artık Osmanlı hükümeti 
yok, TBMM var. TBMM’nin 
Londra’ya barış görüşmelerine 
gitmesi tanınması anlamına 
gelmekte idi. Karşılarında zavallı 
ve aciz Osmanlı hükümeti yerine 
haklarını almak için kendilerine 
karşı çıkan bir hükümet bulan 
düşman devletler tekrar saldırma 
yolunu seçtiler. 23 Mart 1921’de 
saldırıya geçerek gerçek niyetlerini 
ortaya koydular.

Ulusal kurtuluş döneminde 
düşmanın İzmir’de denize dökülüp 

yurdun tamamının düşmandan 
temizlenmesine kadar geçen 
süre zaten fakir olan ülke için 
çok zorluklarla geçmiştir. Birçok 
cephede çatışmalar olmuş ve askeri 
başarılar sağlanmıştır. Bu başarılar 
kitapta uzun uzun anlatılmış 
ve belgeler sunulmuştur. Bu 
dönemde; çok önemli bir nokta 
vardır. O da Atatürk’ün TBMM’den 
yasal olarak aldığı olağanüstü 
yetkileridir. Kitapta bu yetkinin 
nasıl ve ne maksatla alındığı, 
kimlerin niçin muhalefet ettiği 
anlatılmaktadır.

Bir yandan ulusal kurtuluş 
mücadelesi devam ederken diğer 
taraftan meclis içinden Ulu 
Öndere muhalefet eden gruplar 
da mevcuttur. Bunların gerçek 
maksatları da kitapta ayrıntılı 
olarak anlatılmıştır.

Ulusal Kurtuluş Savaşı bitip 
düşman yurttan çekildikten sonra 
esas mücadele başlamış ve yıkık 
harap bir ülkenin yeniden inşası, 
ayağa kalkış süreci başlamıştır. 
Siyasal, ekonomik, eğitim, kültür, 
dil, din her alanda yeni adımlar 
atılmış ve devrimler başlamıştır.

Padişah Vahdettin’in bir İngiliz 
gemisine sığınarak kaçışı halife 
olarak Abdülmecit efendinin 
seçilmesi ve halife olduktan sonra 
genç cumhuriyete karşı yaptığı 
eylemleri belge ve tanıkları ile 
ortaya koyan Atatürk; halifeliği 
kaldırma nedenlerini açıklıyor. 
Demokratik ve laik bir Türkiye’nin 
varlığının öneminden bahsediyor.

Lozan Barış Antlaşmasının (24 
Temmuz 1923) bazılarına göre 
başarısızlık gibi 

gösterilme çabalarını Ulu Önder 
neden ve niçinlerini sorgulayarak, 
o günün şartlarında bir başarı 
olduğunun altını çizerek TBMM’de 
milletvekillerine açıklamış, Türk 
ulusunun bilgisine sunmuştur.

Yeni Türk devletinin kuruluşu 
ile birlikte yıkma girişimlerini ve 
bunlara ön ayak olanları açıklayan 
Atatürk, asıl tehlikenin irtica 
olduğunu anlattığı nutukta; 
en büyük eserin Cumhuriyet 
olduğunu söylemektedir.

Bu gelişmelerle; Türkiye 
Cumhuriyeti ilan edilmiş ve 
aydınlık bir yola girilmişken; 
gericiler, siyasi ihtirası olanlar, 
eski şaşalı dönemleri bitenler 
ve Kurtuluş mücadelesi ile 
Cumhuriyeti anlamayanlar 
tarafından; gerek mecliste 
gensorularla, yasa tasarıları ile 
gerekse suikastle Atatürk’ün 
ve Genç Cumhuriyetin önünü 
kesmeye çalışmışlardır. Ulu Önder 
bu kişileri bizzat işaret ederek 
Nutuk’ta anlatmış ve yapılan 
bu girişimlerin nasıl bertaraf 
edildiğini izah etmiştir.

Sonuç olarak Nutuk sadece bir 
kitap değildir. Bir imparatorluğun 
çökerken onun enkazından doğan 
bir devletin varoluş mücadelesini 
bütün açıklığıyla anlatan bir 
tarih hazinesidir. Bir milletin 
şeref ve onurunun korunması 
için ayağa kalkışının destansı 
anlatımı olan Nutuk; her Türk 
insanının okuması gereken, Ulu 
Önder Atatürk’ten Türk milletine 
ve dünyaya sunulan belgeler 
topluluğudur. 
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GEÇMİŞTEN 
GELECEĞE 
YOLCULUK

Ulemaya daima saygı gösterir ve ilmin üstünlüğüne 
inanırdı.
Venedikli Zorzi Dolfin’e göre az gülen, zeki, çalışkan, 
cömert, amacına ulaşmakta inatçı, her gün mutlaka kitap 
okuyan, Roma tarihini, papaların hayatını, Heredot’un 
tarihini ve daha pek çok tarih kitabını okumuştur. Tutku 
derecesine varan en önemli hobisi haritacılıktır.
Şairliğiyle bilinen ilk Osmanlı padişahıdır. Şiirlerinde Avni 
mahlasını kullanmıştır.
Güzel sanatlara oldukça meraklıdır. Ok için parmağa 
takılan yüzükler, kemer tokaları ve kılıç kınları yapmıştır. 
Bir de değerli taş uzmanı olduğuna dair rivayet vardır.
Arapça ve Farsçanın yanında Yunanca ve Latinceyi 
anlayacak kadar bildiği söylenir.
Ağaç, sebze ve çiçek yetiştirmeye meraklı olan Fatih Sultan 
Mehmet, zaman zaman sarayın bahçesinde bahçıvanlık 
yapmıştır.
Yemeklerini yalnız yiyen padişah, bu âdeti saraya getiren 
ilk kişidir.
Yalnız İstanbul’da değil diğer bazı şehirlerde de okçuluk 
tesisleri kurdurmuştur.

Divan edebiyatının en fazla gazel yazan şairi unvanını 
açık ara elinde tutan Kanuni, estetik yönü yüksek bir 
padişahtır.
Çağının en şık giyinenlerindendir ve mücevherlere 
merakı had safhadadır.
Babası Yavuz gibi kuyumculuğa meraklıdır. Ayrıca 
Fatih gibi değerli taşlara tutkundur.
Kaliteli bir müzik kulağına olduğu ve hat sanatındaki 
ustalığı bilinir.
Bütün bunların yanında seramiğe ve kundura (kavaf) 
imalatına da merakı vardır. Sanatçı ruhuna ek olarak 
yabancı dillere yatkınlığı da bulunan Kanuni; Arapça, 
Farsça, Tatarca ve Çağatayca’ya oldukça hakimdir.
Hemen her kaynakta nikris (gut veya damla) 
hastalığına yakalandığı belirtilir.
46 yıl padişahlık yapan Kanuni, Osmanlı tarihinde en 
uzun süre hükümdarlık yapan kişi olmuştur.

FATİH SULTAN 
MEHMET

KANUNİ SULTAN 
SÜLEYMAN
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Halka resmi sevdirmeye çalışan II. 
Mahmud’un bu yönüyle sanatsever 
padişahlardan olduğu söylenebilir. 
Avrupalı yemek adetlerine ilgi gösteren 
2. Mahmud, aynı zamanda kendisine 
çatal-bıçak takımı hediye edilen ilk 
Osmanlı padişahıdır.
Memurlara fes giyme mecburiyeti 
getirmesi gibi radikal kararları yüzünden 
halk arasında “Gâvur Padişah”’ olarak 
tanınmıştır.

Çin’in ilk imparatoru Qin Shi Huang’ın 
mezarında bulunan ve MÖ 210 tarihinde 
yapılmış olan terracotta (toprak) heykeller, 
1974’te Çin Halk Cumhuriyeti’nin Shaanxi 
eyaletine bağlı Xi’an yakınlarında bir çiftçi 
tarafından bulunmuştur. Bu ordunun 
“İlklerin İmparatoru” olarak bilinen Qin Shi 
Huang’ın mezarını koruduğuna inanılır. 
Boyları 183-195 santimetre arasında değişen 
bu heykel askerlerin her birinin yüz ifadesi 
farklıdır. Kazı alanında çoğu hâlâ toprak 
altında 8000 asker, 520 atıyla birlikte 130 
savaş arabası, 150 süvari atı bulunduğu 
tahmin edilmektedir. 
Qin Shi Huang’ın Mezarı ve Terra Cotta 
Ordusu, 1987 yılında UNESCO tarafından 
Dünya Kültür Mirasları Listesi’ne alınmıştır.

II. MAHMUD

TERRACOTTA ORDUSU

Tarihi kaynaklara göre, Roma İmparatoru 
Jül Sezar, Pontus asıllı Basforos Kralı II. 
Pharneke ile Zile Altıağaç mevkiinde çok kanlı 
bir savaş yapar. Savaşta her iki taraf da büyük 
kayıp verir. Ancak savaşı Roma İmparatoru 
Jül Sezar kazanır. Bunun üzerine dünyaca 
ünlü sözü “Veni-vidi-vici” (Geldim-gördüm-
yendim) diyerek, durumu Roma’ya bildirir.

VENİ-VİDİ-VİCİ
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MÖ 6. yüzyılda yaşadığı sanılan, 
Saka (İskit) kraliçesi.
Tomris Hatun, Büyük Kiros’un 
kafasını kan dolu bir fıçıya atarak 
“Hayatında kan içmeye doymamıştın, 
şimdi seni, kanla doyuruyorum!” 
demiştir.

Bisiklet ilk kez 1839 yılında İngiltere’nin 
Dumfries yöresinde, Courthill kasabası 
demircilerinden Kirkpatrick Macmillan 
tarafından yapıldı. 
Yaklaşık 27 kilo ağırlığındaki araç, tahta 
bir iskeletten oluşuyordu. Ön tarafına bir 
at başı geçirilmişti. Demir tekerleklerinden 
öndekinin çapı 80 cm, arkadaki ise 105 
cm idi. Pedallar, kranklar aracılığıyla arka 
tekere bağlanmıştı ve ayakların ileri geri 
hareketleriyle devinim kazanıyordu.

Orhun Yazıtları, Göktürk Yazıtları 
ya da Köktürk Yazıtları, Türklerin 
bilinen ilk alfabesi olan Orhun alfabesi 
ile Göktürkler tarafından yazılmış 
yapıtlardır. 
Bu yazıtlar Türkçenin tarihsel süreçteki 
gramer yapısı ve bu yapının değişimiyle 
ilgili bilgiler verdiği gibi Türklerin devlet 
anlayışı ile yönetimi, kültürel öğeleri, 
komşuları ile soydaşlarıyla olan ilişkileri 
ve sosyal yaşantısıyla ilgili önemli 
bilgiler içermektedir. 
“Bilge Kağan” ve “Kül Tigin” yazıtlarını 
Yollıg Tigin yazmıştır. Yollıg Tigin aynı 
zamanda Bilge Kağan’ın yeğenidir. 
Yazıtlarda bu abidelerin sonsuza kadar 
kalması temennisi ile “Bengü Taşlar” 
denmiştir.
Yazıtlar, 1889 yılında Moğolistan’da 

Orhun Vadisi’nde 
bulunmuşlardır. Bu 
yazıtlar II. Göktürk 
Kağanlığı’na aittir. 
Yazılış tarihleri MS. 
8. yüzyılın başlarına 
dayanmaktadır. Kül 
Tigin Yazıtı 732 
yılında, Bilge Kağan 
Yazıtı 735 yılında 
yazılmışlardır. 
1893 yılında Danimarkalı 
dilbilimci Vilhelm Thomsen 
tarafından, Rus Türkolog 
Vasili Radlof’un da yardımıyla 
çözülmüş ve aynı yılın 15 Aralık 
günü Danimarka Kraliyet 
Bilimler Akademisi’nde bilim 
dünyasına açıklanmıştır.

TOMRİS 
(BİLİNEN İLK KADIN HÜKÜMDAR)

BİSİKLETİN TARİHİ

ORHUN ABİDELERİ
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Pasifik Okyanusu’nun 
güneybatısında bulunan 
yüzde 94’ü sular altında 
kalmış dev kara parçasının 

adı “Zelandiya”. 

Zelandiya, yaklaşık 5 milyon 
kilometre karelik yüz ölçümüyle 
Avustralya kıtasının üçte birine 
denk düşüyor. Yeni Zelanda’nın 
kuzeyi, Güney Adası ve Yeni 
Caledonia da bu kara parçasına 
bağlı.

Araştırma sonucu, Geological 
Society of America’s Journal 
dergisinde yayımlandı.

Araştırmanın başyazarlarından 
Yeni Zelanda Yer Bilimcisi Nick 
Mortimer, bilim adamlarının 
kara parçası üzerinde 20 yıldan 
daha uzun süredir çalıştığını 
belirtiyor. Zelandiya’yı kıta olarak 
adlandırmanın listeye yeni bir 
isim eklemekten daha fazlası 
olduğunu vurgulayan Mortimer, 
“Bu kıta sular altında kalmış 
ancak kırılmamış. Bu durum 
kıtasal kabukların birleşmesi 
ve kırılmasını keşfetmek adına 
önemli” diyor.

Sanılanın aksine bir kara 
parçasının kıta olarak kabul 

edilmesi için yer üstünde olması 
şart değil. Araştırmacıların 
bunun için aradığı kriterler 
arasında, etraftaki alandan yüksek 
olma, kendine özgü jeoloji, iyi 
tanımlanmış alan, normal okyanus 
zemininden daha kalın kabuğa 
sahip olma yer alıyor.

Dünyada şu anda kıtaları resmi 
olarak kabul eden herhangi bir 
bilimsel organ yok. Ancak zamanla 
bu coğrafyayı diğer kıtalarla 
bir tutan başka araştırmalar da 
yürütülürse, Zelandiya gelecekte 
yeni bir kıta statüsüne kavuşabilir.

BİLİM İNSANLARI, PASİFİK OKYANUSU’NUN ALTINDA 
DÜNYANIN SEKİZİNCİ KITASI OLARAK KABUL 
EDİLEBİLECEK BİR KARA PARÇASI BULDU. KEŞFEDİLEN 
BU DEV KARA PARÇASININ ADI ZELANDİYA. BİLİM 
İNSANLARI YÜZDE 94’Ü SU ALTINDA KALAN BU DEV 
KÜTLENİN KIRILMADIĞINI AKTARIYOR.

DÜNYANIN SEKİZİNCİ KITASI 
SULAR ALTINDA 
GİZLENİYOR!

// ALİ SUAT GÜVEN / Coğrafya Öğretmeni
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AKTOPRAKLIK 
HÖYÜK  
AÇIK HAVA 
MÜZESİ VE 
ARKEOLOJİ 
OKULU
// TUNCAY DURAK / Tarih Öğretmeni
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22 Ekim 2017 Pazar günü 
Özel Seymen Darıca Anadolu 
Lisesi Sosyal Bilimler Zümre 
Başkanı Ali Suat Güven 

hocamızın koordinatörlüğünde 
Aktopraklık Höyük ve Arkeoloji 
Okulunu ziyarete gittik. 

Öğrencilerimize tarih ve arkeolojinin 
önemini fark ettirmek ve onların bu 
alanlara ilgisini artırmak amacıyla 
yaptığımız gezide Öğretim Görevlisi 
Yüksel Dede, Drama Lideri Meryem 
İnci Günay, Arkeolog Azim Tarlan, 
Arkeolog Ceren Bayır ve Rehber 
Ahmet Sağlam gibi çok değerli 
hocalarımız bize büyük destek 
verdiler. 

İstedik ki öğrencilerimiz tarih 
ve arkeoloji bilimini doğru bir 
atmosferde yaşasınlar ve güzel 
yurdumuzun ne denli bir kültürel 
mirasa sahip olduğunu yerinde 
görsünler. 

Önce size Aktopraklık Höyük 
hakkında kısa bir tarihi bilgi verelim; 
Aktopraklık Höyük, Bursa’nın 
Nilüfer ilçesi Akçalar Beldesinde yer 
almaktadır. Kısa mesafelerde yer 
değiştiren üç yerleşim biriminden 
oluşan höyük, Ulubat Gölü’ne yakın 
ormanlarla kaplı dağların eteğinde 
ve iki büyük tatlı su kaynağının 
arasında, farklı ekolojik ortamlardan 
yararlanabilecek bir konumda 
bulunmaktadır. 

MÖ 6300-5500 yılları arasında 
kesintisiz iskân edilen tarihöncesi 
yerleşimlerin ardından alan terk 
edilmiştir. Bursa’da ilk çiftçi 
yaşama dair verilerin bulunduğu 
höyükte avcılık ve toplayıcılık 
devam etmiş, ova yerleşimlerinde 
ise tarım ve hayvancılığın izlerine 
rastlanmıştır. Bu ilk yerleşimler 
yuvarlak planlı kulübelerden 
oluşmaktadır. Çapları 3-4 metre 
olan kulübelerin tabanları 
çukurdur ve büyük ihtimalle dal 
ve yaprak gibi organik malzeme 
ile zemini kaplanmıştır. Duvarları, 
araları yatay dallarla örülen kalınca 
ahşap dikmeler taşımaktadır 
ve bu ahşap iskelet daha sonra 
içten ve dıştan kerpiç çamuru ile 
sıvanmıştır. 

Bu ilk çiftçi topluluklar ölülerini 
yaşadıkları kulübenin altına 
gömüyorlardı. Toprağa cenin 
pozisyonunda yatırılan ölülerin 
yanlarına kap kacak gibi eşyalar 
bırakılıyordu. Bu durum, burada 
yaşayan toplulukların ölümden 
sonra tekrar yaşama dair 
inançlarının olduğunu yani “öte 
dünya” kavramına inandıklarını 
düşündürüyor.

Yapılan kazılarda en çok elde edilen 
bulgular, günlük işleri yaptıkları 
taş ve kemik aletler, boynuzdan 
oluşan bir sapa geçirilmiş yassı 
baltalar, kemik olta iğneleri, farklı 

renklerdeki boncuk bilezik gibi süs 
eşyaları ve çanak çömleklerdir. 

Neolitik dönemin ardından 
yerleşmelerde köklü değişiklikler 
gözlemlenmektedir. MÖ 5600 
yıllarına ait yerleşimlerin etrafı 
yaklaşık 120 metre çapında, 4 
metre derinliğinde hendeklerle 
çevrili dairesel bir düzen yansıtır. 
Bu hendeklerin savunma amaçlı 
açıldığı aşikârdır. Yerleşim 
merkezindeki yapılar küçük bir 
avlu etrafında kümelenir. Avluda 
ise değişik pozisyonda (oturur 
ya da sırtüstü) gömülü iskeletler 
bulunur. Ölüler belli bir yön 
kaygısı olmaksızın yatırılırken bazı 
mezarların etrafının küçük taşlarla 
çevrelendiği görülür.

Aktopraklık Açık Hava Müzesinde 
bölgenin tarihöncesi kültürel 
aşamalarının tanıtımı yapılıyor. 
Arkeolojik kazılar sonucu ortaya 
çıkan kalıntılar teşhir ediliyor ve 
aynı zamanda tarihöncesi köylerin 
canlandırması yapılıyor. Köy 
evlerinin içinde çeşitli heykel ve 
maketlerle o dönemin yaşam tarzı 
yansıtılıyor. 

Arkeolojik Kazı okulunda ise 
hocalarımızın önderliğinde 
çömlek yapımı arkeolojik kazı 
yapımı gibi birçok canlandırmayı 
öğrencilerimiz büyük bir keyifle 
gerçekleştirdiler.

33



SARAYLI 
KÖYÜ
// TUNCAY DURAK / Tarih Öğretmeni
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Kocaeli’nin en eski 
köylerinden biri olan 
Saraylı, Gölcük ilçesinin 
yaklaşık 3 km güneyinde 

yer almaktadır. Köyün adının 
nereden geldiği ile ilgili kesin 
bilgi olmamakla beraber bazı 
rivayetler karşımıza çıkmıştır. 
Bir görüşe göre Makedonya 
Kralı Büyük İskender, Doğu 
Seferine çıktığı esnada burada 
bir saray yaptırmıştır. Diğer bir 
söylenti, burada Roma ya da 
Bizans döneminden kalma bir 
saray olduğudur. Kimi kaynaklar 
ise Osmanlı döneminde saray 
mutfağının ihtiyaç duyduğu 
meyve sebzelerin bu köyden 
karşılandığını söylemektedir. 
Esasen bu rivayetlerin hiçbirinin 
kesin kanıtı yoktur. Fakat şu bir 
gerçek ki, köy ve çevresinde Roma 
dönemine ait sütun başlıkları ya da 
sütunlar hâlâ göze çarpmaktadır. 
Bu tarihi kalıntılar maalesef zaman 
zaman bir bina yapımında da 
kullanılmıştır. 

Saraylı Köyü’nün hemen yanında 
bulunan Örcün Köyü’nde de 
benzer kalıntılara rastlamaktayız. 
Özellikle camii bahçesindeki 
mezarlık tamamen Osmanlı 
döneminden kalma tarihi 
bir atmosferi cömertçe bize 
sunmaktadır. Bilindiği gibi 
Osmanlı döneminde mezar 
taşlarının başlıkları orada 
defnedilmiş kişi hakkında bize 
çeşitli bilgiler sunmaktadır. Ulema 
(ilmiye), Kalemiye (Ehl’i Kalem) 
ya da Seyfiye (Ümera) gibi hangi 
sınıfa ait olduğu, cinsiyeti gibi 
özellikler ilk bakışta anlaşılır. Bu 
mezar taşlarının çoğunun üzerinde 
kitabesi vardır ve kişinin adı, 

unvanı, ölüm tarihi bu kitabelerde 
zikredilmiştir. 

Köy meydanında oldukça görkemli 
bir çınar ağacı ziyaretçilerin 
dikkatini çeken ilk unsurdur. Âdeta 
misafirlerini buyur eden bir ev 
sahibi gibi köyün hemen girişinde 
bütün ihtişamıyla durmaktadır. 

Çınarın yaşı da aslında tartışma 
konusu. Üzerinde 1200 yaşında 
olduğunu yazan bir tabela asılı 
fakat bu biraz abartılmış olabilir. 
Coğrafya Öğretmenimiz Ali Suat 
Güven hocamızla bu konuda 
bilimsel bir çalışma yapılmadığı 
kanaatine vardığımızı da belirtmek 
isterim. Yaşı ne olursa olsun o 
ağacın varlığı köye çok büyük bir 
anlam katmaktadır. 

Köy içinde ellinin üzerinde tarihi 
ev var. Fakat bu evlerin çoğu 
restorasyon görmemiştir. Kültür ve 
Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu, 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 
Tarihi Mekânlar Müdürlüğü 
ve Gölcük Belediyesinin 
girişimleriyle Kentsel Sit Alanı 
Koruma Amaçlı İmar Planı yapım 
çalışmaları kapsamında iki ev 
restore edilmiştir. Köy Muhtarı 
Rıfat Büyükbudak, bu evlerinin 
varis sayısının çok olmasının 
restorasyon için engel olduğunu 
belirtmektedir.

Köye geldiğimizde köy meydanında 
bulunan çınar ağacının altında 
sohbet eden köylülerin 
arasına katıldık. Çok sıcak bir 
karşılamayla bizi ağırladılar. Çay 
eşliğinde yaptığımız sohbetin 
konusu tabii ki köyün tarihi ve 
kültürel özellikleriyle ilgiliydi. 

Özellikle Muhtar Rıfat Bey, 
köyün ileri gelenleri ve yaşlıları 
gelenek göreneklerinden, örf 
ve âdetlerinden bahsettiler. 
Kurtuluş Savaşı sırasında Rum ve 
Ermenilerle yapılan mücadeleleri 
babasından dinleyen bir amcamız 
o dönemin acılarını anlatırken 
gözyaşlarını tutamadı. 

Dikkatimizi çeken bir başka unsur 
ise köyün oldukça yeşil olmasıydı. 
Üzüm, erik, kiraz, nar, ayva, elma, 
cennet hurması, böğürtlen gibi 
birçok meyve burada yetişiyor. 

Köy halkından tanıştığımız Ahmet 
Memoğlu adlı bir büyüğümüzle 
beraber Sultan Baba Türbesini 
ve çeşitli mezarları ziyaret ettik. 
Osmanlıca okuma konusunda 
oldukça iyi ve tutkulu biri olan 
Ahmet Bey, bizi evine davet etti 
ve çok zengin olan kütüphanesini 
inceleme fırsatı sundu. Tamamı 
Osmanlıca olan yüzlerce eser 
bulunan kütüphanesini büyük bir 
hayranlıkla inceledik. Mecelle, 
Tarih-i Cevdet, Mukaddime, 
Kamus-i Türki gibi Türk tarih 
ve edebiyatının temel taşları 
diyebileceğimiz onlarca eserin 
en az 100 yıl önceki basımlarını 
incelemek heyecan vericiydi. 

Bu çevrede yaşayan herkesin 
hatta uzaklarda da olsa yolu 
Kocaeli’nden geçen herkesin 
mutlaka uğraması gereken 
bir köy Saraylı. Zaman içinde 
yolculuk yapmak isteyen, tarihi 
koklamak isteyen, Anadolu’nun 
sıcak, misafirperver, cana yakın 
insanlarının nerede olduğunu 
merak eden herkesin uğraması 
gereken bir köy Saraylı.
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iLBER
ORTAYLI

TARİHÇİLERİN 
EN POPÜLER İSMİ…

Prof. Dr. İlber Ortaylı, 
yaklaşık 50 yıldır tarihle 
iç içe yaşayan bir bilge 
insan. Günümüzde 

gençler onu “caps” olarak 
adlandırılan anlık video veya 
fotoğraf görüntülerinden tanıyor. 
Ömrünün üçte ikisi tarih bilimine 
hizmet etmekle geçmiş hocamızın 
bu kadar popüler olmasının 
öncelikli nedeni doğallığı olsa 
gerek. Onu bazen ağzından argo 
kelimeler çıkarken, bazen konuk 
olduğu sıkıcı bir televizyon 
programında uyurken görüyoruz. 
Onun bu doğallığı yazdığı 
kitaplara da yansıyor. Hocamızın 
bir kitabını okurken düz bir 
yazı okumazsınız. Âdeta sizinle 
konuşuyormuş gibi hissedersiniz, 

sesi kulaklarınızdadır. Tarihi 
anlatırken akademik sıkıcı bir dil 
kullanmak yerine güncel hayatta 
kullandığımız sözcüklerle sizi 
ekrana kilitler.

2011 yılında Topkapı Sarayı 
Müzesinin Müdürü iken onu 
ziyaret etmiş ve hayatımın 
en heyecanlı ve en anlamlı 
saatlerinden birini yaşamıştım. 
Böyle büyük bir tarihçiyi görmek 
bile benim için büyük mutlulukken, 
onunla bir demli çay içimlik sohbet 
etme şerefine ulaşmak güzel bir 
rüya gibiydi.  Son derece mütevazı 
ve sıcak bir şekilde benim gibi 
naçizane bir tarih öğretmenini 
ağırlaması onun ne kadar alçak 
gönüllü olduğunu gösteriyordu.

Dergimizin bu bölümünde hocamız 
hakkında kısa bir bilgi verelim…

İlber Ortaylı, 21 Mayıs 1947 
tarihinde Avusturya Bregenz’de 
bir göçmen kampında, Kırım 
Tatarı bir ailenin çocuğu olarak 
doğmuştur. Annesi Şefika Hanım, 
babası Kemal Bey’dir. 1949 
yılında 2 yaşındayken ailesiyle 
birlikte İstanbul’a taşındılar. 
Sonra taşındıkları Ankara’da Etlik 
ilkokulunda okudu. Almanca 
öğrenmesi için kaydettirildiği 
İstanbul Avusturya Lisesi’nde 
hazırlık ve ortaokul birinci sınıfı 
okuduktan sonra Ankara Atatürk 
Lisesi’ne geçti. Atatürk Lisesi’nden 
1965 yılında mezun oldu. Annesi, 
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Rus 

// TUNCAY DURAK / Tarih Öğretmeni
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Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde görev 
alan İlber Ortaylı, Rusça’yı, Rusya 
tarihini ve edebiyatını annesinden 
öğrendi.

Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi (1969) ile Ankara 
Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya 
Fakültesi Tarih Bölümü’nü bitirdi. 
Viyana Üniversitesi Slavistik ve 
Orientalistik Bölümü’nde öğrenim 
gördü. Chicago Üniversitesi’nde 
master çalışmasını Prof. Halil 
İnalcık ile yaptı. “Tanzimat Sonrası 
Mahalli İdareler” adlı tezi ile 
1974 yılında doktor, “Osmanlı 
İmparatorluğu’nda Alman Nüfuzu” 
adlı çalışmasıyla 1979 yılında 
doçent oldu. 1982 yılında devletin 
akademik politikalarına tepki 
olarak görevinden istifa etti.

Viyana, Berlin, Paris, Princeton, 
Moskova’da misafir profesör 
olarak ders verdi. Roma, Sofya, 
Cambridge, Oxford ve Tunus 
üniversitelerinde seminer ve 
konferanslar verdi. Yerli ve yabancı 
bilimsel dergilerde Osmanlı 
tarihinin 16. ve 19. yüzyılı ve 

Rusya tarihiyle ilgili makaleler 
yayınladı. 1989’da Türkiye’ye 
dönerek profesör oldu.

1989-2002 yılları arasında Siyasal 
Bilgiler Fakültesi’nde İdare Tarihi 
Bilim Dalı Başkanı olarak görev 
yaptı. 2002 yılında Galatasaray 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Hukuk Tarihi anabilim dalı başkanı 
oldu. İki yıl sonra da Bilkent 
Üniversitesi’ne konuk öğretim 
üyesi olarak görev yaptı. 

Topkapı Sarayı Müzesi’nin 2005-
2012 yılları arasında başkanlığını 
yaptı. 2012 yılında yaş haddinden 
emekli oldu. Halen Milli Saraylar 
Bilim Kurulu Başkanı’dır.

İlber Ortaylı, Uluslararası 
Osmanlı Etüdleri Komitesi 
Başkan Yardımcısı ve Avrupa İran 
Tetkikleri Cemiyeti üyesidir.

Galatasaray Üniversitesi Senato 
üyesidir. Ayrıca İlke Eğitim ve 
Sağlık Vakfı Kapadokya Meslek 
Yüksekokulu Mütevelli Heyeti 
üyesidir.

2004 yılında TRT 2’de başlayıp 
TRT Türk’te hafta sonları 
yayınlanan “İlber Ortaylı ile” adlı 
belgeseli sundu.

2009 Yılında NTV’de “İlber Ortaylı 
ile Tarih Dersleri” adlı bir program 
yaptı. 2011 yılında Bloomberg 
HT kanalında da “İlber Ortaylı 
ile Zaman Kaybolmaz” adlı bir 
program yaptı.

5 Kasım 2012 - 11 Mart 2013 
tarihleri arasında gazeteci-yazar 
Mehmet Barlas ile beraber “Her 
Zaman” isimli bir tarih programı 
yaptı.

İlber Ortaylı; Türkçe’nin yanı sıra 
ileri seviyede Almanca, Fransızca, 
İngilizce, İtalyanca ve Rusça; orta 
seviyede Kırım Tatarca, Slovakça, 
Romence, Sırpça, Hırvatça, 
Boşnakça, Arapça, Farsça, Latince, 
İbranice, Antik Yunanca ve 
Yunanca bilmektedir.

İlber Ortaylı, 1981 yılında Ayşe 
Özdolay ile evlendi. Tuna adında 
bir kızı vardır. 1999 yılında 
boşandı.

BAZI ÖDÜLLERİ

ESERLERİNDEN BİRKAÇI

 2001 - Aydın Doğan Ödülü
 2006 - “Avrupa ile Akdeniz arasında Lazio” ödülü
 2007 - Puşkin Ödülü (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından)

Osmanlı İmparatorluğu’nda Alman Nüfuzu (1980)
Tanzimattan Sonra Mahalli İdareler
Türkiye İdare Tarihi
Gelenekten Geleceğe (1982)
Osmanlı Toplumunda Aile (2000)
Osmanlı Mirası (2002)
Osmanlı’yı Yeniden Keşfetmek (2006) (Arapça, Yunanca, İngilizce ve Sırpça’ya çevrildi.)
Son İmparatorluk Osmanlı (2006)
Osmanlı Barışı (2007)
Üç Kıtada Osmanlılar (2007)
Tarihin Sınırlarına Yolculuk (2007)
İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı (2008) (Macarca, Yunanca, Sırpça, Makedonca ve Sırpça’ya çevrildi.)
Tarihimiz ve Biz (2008)
Türkiye’nin Yakın Tarihi (2010)
Defterimden Portreler (2011)
Tarihin Gölgesinde (2011)
Yakın Tarihin Gerçekleri (2012)
Cumhuriyetin İlk Yüzyılı (2012)
İlber Ortaylı Seyahatnamesi (2013)
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SOKRATES PLATON
Sokrates günümüzde yaşasaydı 

kendisine şizofreni tanısı 
konulabilirdi. Çünkü filozof, etik ve 
felsefe alanında kendisine rehberlik 
eden, “daimon” adını verdiği bir iç 

ses olduğunu söylerdi.

(Daimon; batı dillerinde şeytan, cin 
anlamındaydı.)

Platon’un gerçek adı aslında Aristocles 
idi. Platon eski Yunancada “geniş” 

anlamına gelen bir sözcüktü. 
Kendisine bu adın verilmesindeki 

amaç ise geniş omuzlarıydı. Platon, 
çirkinliği ile bilinen hocası Sokrates’in 
aksine oldukça yakışıklı bir görünüme 

sahipti.

İLGİNÇ BİLGİLER
ZEKALARIYLA BÜYÜLEYEN 
FİLOZOFLAR HAKKINDA

// DİLA AĞÜZÜM
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DEMONAX DESCARTES

JEAN-JACQUES 
ROUSSEAU

DİYOJEN

KANT NIETZSCHE

Demonax belki de tarihteki 
ilk açlık greviyle yaşamına son 

veren insandı. Yaşlandığı zaman 
kendine bakamayacak hale 

gelince, bu haliyle kimseye yük 
olmak istemediğine karar verdi. 
Yemek yemeyi tamamen bıraktı 
ve 100 yaşında ölene dek hiçbir 
şey yemedi. Belki de açlık grevi 

nedeniyle ölen ilk kişiydi.

“Düşünüyorum o halde varım” 
cümlesiyle zihinlere kazınan 

Descartes ise analitik geometriyi 
bir rüya sonucu geliştirdi.

Jean-Jacques Rousseau “Emile 
ya da çocuk eğitimi üzerine” adlı 

bir kitap yazmış ancak kendi 
çocuklarını terk etmişti.

Bizim toprağımızda doğan filozof 
Sinoplu Diyojen, bir fıçı içerisinde 

yaşıyordu. Platon’un kendisi 
için “Delirmiş Sokrates” dediği 

Diyojen, tiyatrolara gidip halkın 
arasındayken uygunsuz davranışlar 

sergiliyordu.

Kant o kadar dakikti ki 
esnaf onun yürüyüş vaktine 

göre saatlerini ayarlardı.

Nietzsche, Basel Üniversitesi Klasik 
Filoloji bölümüne profesör olarak 

atandığında henüz 24 yaşındaydı ve 
üniversite tarihinin gelmiş geçmiş en 
genç profesörüydü. Daha da ilginci o 

sıra doktora bile yapmıştı.
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“Sekoyalar, bir kere görüldüğünde artık hep sizinle kalan bir iz ya da bir imge bırakıyor. Hiç 
kimse bir sekoya ağacını tam anlamıyla resmetmeyi ya da fotoğraflamayı başaramamış. Bu 
ağaçların yarattığı his aktarılabilir bir şey değil. Dinginlik ve huşu yayıyorlar. Yalnızca inanıl-
maz endamlarından, gözlerinizin önünde dalga dalga farklılaşan renklerinden, bildiğimiz 
hiçbir ağaca benzememelerinden değil, daha ziyade başka bir devrin elçileri olmalarından. 
Sekoyalar bir milyon yıl önce karbon çağının kömürlerine karışıp kaybolan eğreltilerin gize-
mini taşıyor.”

“Bu kadim ağaçların bulunan fosilleri Kretase döneminden kalma, Eosen ve Miyosen dö-
nemlerinde İngiltere, Avrupa ve Amerika’ya yayıldı.
Derken buzullar aşağıya doğru harekete geçti ve devleri geri döndürülemez
şekilde sildi süpürdü. Uzun zaman önce dünyanın nasıl bir yer olduğuna dair
insanın aklını başından alabilecek bir hatıra olarak yalnızca bir avuç ağaç
kaldı.”

John Steinbeck 
“Travels With Charley: In Search of America” (1962) 

SEKOYA 
AĞAÇLARI

GÖKYÜZÜNE UZANAN 

// ALİ SUAT GÜVEN / Coğrafya Öğretmeni
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Dünyanın en büyük ağacı 
ve en uzun yaşayan 
canlısı Sekoya Ağacı’dır.  
Öyle ki bu ağacın çapı 7 

metre, boyu 120 hatta 140 metreye 
ulaşabilir. Resimdeki ağacın 3200 
yaşında olduğu tahmin ediliyor.

Anavatanı Kuzey Amerika olan bu 
tür, sadece Kaliforniya’daki Sekoya 
Ulusal Parkında bulunur. Buradaki 
en büyük ağacın yüksekliği 84 metre, 
gövdesinin çevresi ise 31 metredir.

Sulak yerde büyümeyen bu ağaç, 
General Sherman olarak da bilinir.

Dünyanın yaşayan en büyük canlıları 

Sekoya ağaçlarıdır dedik. Evet; 
boyu yüz metreyi, çapı 12 metreyi 
aşabilen Sekoya ağaçlarından bir 
tanesiyle 50 tane altı odalı ev inşa 
edilebilir. 50 santim kalınlığındaki 
dış kabuğu, böceklerin sevmediği 
mazı tozu ile kokulandırıldığından, 
istilâya uğramaz. Süngerimsi ve lifli 
yapısı sayesinde ise asbestliymiş gibi 
yangından korunur. 

Peki 3 bin yıl yaşayabilen bu 
dev ağacın tohumunun 
büyüklüğü ne 
kadardır dersiniz? 
Sadece bir toplu 
iğne başı kadar.

Sekoya ağacı, Cherokee kabilesi için yazı sistemi geliştiren 
Kızılderili bir savaşçının onuruna bu isim verilmiştir. 
Sekoya ağacı pul yapraklı ve iğne yapraklı olarak ikiye ayrılır.
Pul yapraklar, sürgün dip ve uç kısmı ile kozalak sapında yer 
alan yapraklardır.
İğne yapraklar, sürgünün üzerindeki balık kılçığı şeklindeki 
ana yapraklardır.
Sekoya ağacının kozalakları 1 yılda olgun duruma gelebilir. 
Kozalakların üzeri ve kenarları pullarla kaplıdır ve her pulun 
altında 3 ila 7 arasında tohum vardır. 

SEKOYA İSMİNİ 
NERDEN ALMIŞTIR?
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SENEGAL’DEKİ 
PEMBE GÖL’ÜN SIRRI
ORTAYA ÇIKTI
// ALİ SUAT GÜVEN / Coğrafya Öğretmeni
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ASIL ADI RETBA GÖLÜ OLAN VE 
DÜNYA MİRASLARI ARASINDA 
YER EDİNEN SENEGAL’DEKİ PEM-
BE GÖLÜN SIRRI ORTAYA ÇIKTI. 
DOĞA HARİKASI GÖLÜN BU RENGE 
BÜRÜNMESİNİN NEDENİ, İÇİNDE 
YAŞAYAN BAKTERİLERİN GÜNEŞ 
ENERJİSİ KULLANARAK KIRMIZI 
PİGMENT ÜRETMESİ...

YILDA 24 TON TUZ ÇIKARILIYOR

Senegal’in kuzeybatısında 
bulunan Pembe Göl, görenleri 
hayrete düşürüyor. Gerçek adı 
Retba olan, içerisinde bulunan 

bakterilerden dolayı pembe renge 
bürünen gölde, bakteri dışında hiçbir 
canlı yaşamıyor.

Ölü Deniz gibi içerisinde bulunan 
yoğun tuzdan dolayı, insan 
vücudunun batmadığı gölde, 
turistler gölün keyfini çıkarıyor. 
Turistlere eski model kamyonetlerle 
etraftaki kum tepeciklerinde çöl 
safarisi imkânının sunulduğu 

bölge, Senegal’in önemli turizm 
merkezlerinden birini oluşturuyor.

Göl aynı zamanda yüzlerce 
Senegalliye de gelir kaynağı 
olmuş durumda. Derinliğin en 
fazla 3 metre olduğu gölden tuz 
çıkaran insanlar, eski yöntemlerle 
çıkardıkları tuzu yerel piyasada 
satarak geçimini sağlıyor. Senegal’in 
başkenti Dakar’a 35 km uzaklıkta 
olan göl, Atlas Okyanus’un hemen 
yanı başında bulunuyor.

Gölden toplanan tuzları sandaldan kıyıya taşımak kadınlara 
düşüyor. Yılda yaklaşık 24 ton tuzun çıkarıldığı bu gölde tuz üretimi 
için sadece insan gücü kullanılıyor. Tuz tepecikleri gölün hemen 
bitiminden yükseliyor. 
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OZON 
TABAKASININ 
DELiNMESi
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Ozon tabakası 
stratosferde bulunur ve 
bütün dünyayı kuşatır. 
Deri kanseri ve katarakt 

riskini artıran, bağışıklık sistemini 
etkileyen güneşin yaydığı zararlı 
radyasyonun bir kısmı ozon 
tabakası tarafından tutulur.

Bu tabakadaki ozonun yok olması 
insan sağlığını tehdit ettiği gibi 
bitkileri ve diğer türleri de etkiler.

Ozon tabakasının incelmesine 
“volkanik faaliyetler” gibi çeşitli 
doğa olayları sebep olsa da 
tabakaya en büyük zararı veren 
insandır.

İngiliz bilim insanları 
Antarktika’nın yaklaşık 10 
kilometre üzerindeki ozon 
tabakasının belirgin şekilde 
inceldiğini ilk olarak 1980’lerin 
ortalarında gözlemlemişlerdi. 
Antarktika üzerindeki ozon deliği 
“İngiliz Antarktik Araştırması 
Grubu” bilim adamları Farman, 
Gardiner ve Shanklin tarafından 
Mayıs 1985’de keşfedilmiştir. 

Ozon deliği, kutuplar üzerinde 
ozon tabakasının önemli ölçüde 
azalmasıyla oluşmaktadır. 
Her yılın Eylül ve Ekim ayları 
arasında Antarktika kıtası 
üzerinde yapılan çalışmalarda, 
ozon konsantrasyonunda önemli 
azalma olduğu keşfedilmiştir. 
Daha sonra bu gözlemler uydu 
görüntüleri ile teyit edilmiştir. 
Ölçülen azalma daha önce 
hiç kimsenin beklemediği 
büyüklüktedir. Stratosferdeki 
ozon tabakasının 1979 ile 1990 

yılları arasında %50’den fazla 
azaldığı tespit edilmiştir. Deliğin 
özellikle Antarktika kıtası üzerinde 
oluşmasının nedeni ise aşırı soğuk 
hava ve bölgeye düşen güneş 
ışınlarının yoğunluğudur.

Bilim adamları ozon incelmesinin 
dünyanın diğer yerlerinde de 
görülme ihtimalinden endişe 
duymaya başlamışlardır. Ancak 
Antarktika dışında geniş çaplı 
incelmenin görüldüğü tek yer, 
bahar mevsiminde Kuzey Kutbu 
üzerindedir. Başka yerlerde de 
ozon incelmesi görülmüştür fakat 
bunlar çok daha küçük ölçeklidir.

Geçen yaklaşık 60 yılda insan 
faaliyetleri ozon tabakasının 
incelmesine sebep olmuştur. İlk 
kez 1974’te aerosol ve soğutma 
ünitelerinde kullanılan kloro-floro-
karbon gazlarının (CFC) ozon 
incelmesine sebep olduğu fark 
edilmiştir. 1986’da ABD’li bilim 
insanı Susan Solomon, bu gazların 
ozon tabakasına zarar verdiğini 
kanıtlamıştır. Ozon tüketici 
maddeler olarak bilinen bu gazlar 
saç spreylerinde, buzdolaplarında, 
klimalarda ve daha birçok alanda 
kullanılmaktadır. CFC gazlarının 
atmosferdeki ömrünün 50-100 
yıl olduğu tahmin edilmektedir. 
Stratosferdeki CFClerin zaman 
içinde tamamen yok olmasıyla, 
ozon tabakasındaki deliğin daha da 
ufalacağı düşünülmektedir.

1987’de 43 ülke temsilcisi CFC’leri 
sınırlandırmak ve üretimini 
durdurmak için Montreal 
Protokolü’nü imzalamıştır. Bunlar 
kademeli olarak atmosferden 

ayrıştırılmaktadır. Antarktik 
üzerindeki ozon deliğinin 
önümüzdeki yıllarda hafifçe 
küçüleceği tahmin edilmektedir. 
Ancak Antarktik üzerindeki 
ozon deliğinin tamamen ortadan 
kalkacağını söyleyebilmek 
için elimizde çok fazla delil 
bulunmamaktadır. Son uydu 
ölçümleri Güney Kutbu üzerinde 
büyük bir azalma olduğunu 
göstermektedir. İpuçları ozon 
tabakasının 1975’ten önceki 
halinin üçte biri kadar kaldığını 
göstermektedir.

Coğrafyacılar çevremizi 
korumak için gösterilen çabaları 
destekleyecek kanıtların 
bulunmasında aktif olarak 
çalışmaktadır. Bunun sonucunda, 
tüm dünyada ozon tabakasına 
zarar veren gazların havaya 
salınmasını kontrol altına alacak 
kararlar alınmaktadır. İşte alınan 
bu kararların sonucu olarak 
bilim insanları ozon tabakasında 
Antarktika üzerinde yaşanan 
incelmenin azalmaya başladığına 
dair ilk net kanıtlara ulaştıklarını 
açıklamışlardır.

Eylül 2015’te yapılan ölçümlerde, 
ozon tabakasındaki deliğin 
2000’dekine kıyasla 4 milyon 
kilometrekare ufaldığı 
gözlemlenmiştir. Bu yaklaşık 
olarak Hindistan’ın yüzölçümüne 
denk gelir.

Delikteki daralmanın en 
azından yarısının, ozona zararlı 
kimyasalların kullanımının aşamalı 
olarak azaltılması sayesinde 
gerçekleştiği düşünülmektedir.
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YOK OLMAK ÜZERE

Konya’nın Karapınar 
ilçesindeki yeryüzünün 
en özel coğrafi 
zenginliklerinden Meke 

Gölü, yağışların azlığı ve yeraltı 
su seviyesinin düşmesinden ötürü 
kurudu.

Kuşbakışı görüntüsü mavi bir gözü 
andırdığı için “Dünyanın nazar 
boncuğu” olarak nitelendirilen 
gölde “bir avuç” su kaldı.

Selçuk Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 

Bölümü Öğretim Üyesi ve Jeoloji 
Mühendisleri Odası Başkanı 
Doç. Dr. Fetullah Arık, gölde 
kalan suyun da yağışlarla biriken 
su olduğunu söyledi. Sönmüş 
bir volkan kraterinden oluşan 
ve içinde adacıklar bulunan 
Meke, normalde yeraltı sularıyla 
besleniyor.

Gölün sonunu getiren, yıllardır 
süren kuraklık ve bilinçsiz sulama 
oldu.

Arık, Konya kapalı havzasında 

bu yıl yağış miktarında ciddi bir 
düşüş olduğunu söyledi ve şöyle 
konuştu: “Konya kapalı havzası, 
Konya, Karaman, Aksaray ve 
Niğde’den oluşuyor. Havza 
içerisinde yağışların uzun yıllar 
ortalaması metrekareye 310 
milimetre şeklindeydi. Özellikle 
2015 yılının tarımsal sulama 
mevsimi bitiminden sonra ciddi 
yağış düşüşleri oldu. Uzun yıllar 
ortalaması 60 kilogram olan Nisan 
yağışı, bu yıl 6,1 kilogram oldu; bu 
hemen hiç yağış olmadığı anlamına 
gelir.”

Yeraltı su seviyesindeki 
düşüşün tarımsal sulamadan 
kaynaklandığına dikkat çeken 
Arık, “Geçen Nisan ayına göre 
yeraltı su seviyelerinde ortalama 
2 metre düşüş söz konusu. Son 
30-40 yıllık uzun yıllar ortalaması 
1 metre iken, 2015’den 2016’ya 

geçtiğimiz dönemde 2 metreye 
çıktı. Meke Gölü’nde su her sene 
daha derinlere gidiyor. Gölde şu an 
görülen su, yağışlarla biriken sular. 
Meke Gölü’nden 2006-2007’den 
sonra kuruma seyri tamamen 
negatif yöne devam etti” dedi.

Karapınar çevresi ve Meke Gölü, 
UNESCO Kültür Mirası ve Jeolojik 
Miras listelerinde yer alıyor. Konya 
havzasında aşırı su sarfiyatına 
neden olan şeker pancarı 
üretiminin yol açtığı kuraklık daha 
önce de gündeme gelmişti.

YERALTI SULARININ SEVİYESİ 2 METRE DÜŞTÜ

KONYA’DAKİ 
MEKE GÖLÜ 
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KAYBOLAN GÖL 
ARAL’IN HİKÂYESİ

Orta Asya’daki Aral 
Gölü’nün kuruması 
tarih boyunca insan 
eliyle gerçekleştirilen 

en büyük doğal afetlerden birisi. 
Pamuk rekoltesini artırabilmek 
için Sovyetler Birliği döneminde 
yapılan plansız sulama projeleri, 
dünyanın en büyük dördüncü gölü 
olan Aral’ın yüzde 90’ını kurutup 
çöle çevirmişti. BBC Özbekçe 
Servisi’nden Rüstem Kobilov, Aral’ı 
kurtarma çalışmalarını ve başarıya 
ulaşıp ulaşamayacaklarını araştırdı.

Aral Gölü’nün kuruyup çöle 
dönmesi sadece 40 yıl aldı. Bir 
zamanlar teknelerin yüzdüğü yerde 
şimdi çorak bir toprak ve ortasında 
paslanmış gemi kalıntıları var.

Eskiden 60 bin kilometrekarelik 
bir alanı kaplayan Aral, yer yer 
40 metre derinliğe ulaşıyordu. 
Şimdiyse bu heybetli doğa 
harikasının sadece yüzde 10’u 
geriye kalmış durumda.

Aral’ın kuruması son yüzyıllarda 
görülmüş en büyük yeryüzü 
dönüşümü olarak kabul ediliyor.

Orta Asya’nın iki büyük nehri Amu 
Derya ve Siri Derya Aral’ı besleyen 
kaynaklardı. Ancak Sovyetler 
Birliği döneminde bu iki nehir 
pamuk tarlalarının sulanması için 
kullanılmaya başladığında Aral 
Gölü’nün de geleceği belirsiz hale 
geldi.

Sovyetler Birliği’nin planlamacıları 
Orta Asya’yı dünyanın en büyük 
pamuk üreticisi haline getirmeyi 
tasarlamışlardı. Bu politikanın 
sonucunda Özbekistan 1980’lerde 
dünyanın en büyük pamuk üreticisi 
haline geldi.

Ancak Aral’ın yüzölçümü 
daraldıkça daha çok böcek ve 
haşere çekmeye başladı. Buna 
karşılık balık nüfusu da giderek 
azaldı.

Başka bir deyişle Sovyetlerin 
pamuk üretimi hayalleri dev bir 
gölün ve balıkçılığın yok olmasına 
neden oldu.

Aral’ın kurumasıyla bölgedeki 
iklim de değişti. Yağmurlar azaldı, 
yeşil alanlar kuraklaştı.

Aral’a yakın tatlı su göletleri de 
Aral’la birlikte kurudu.

Aral’ın beslediği bitki örtüsünde 
yaşayan antilop sürüleri 
yeryüzünden silindi.

Aral Gölü küçüldükçe kuşbakışı 
görüntüsü bir kardan adam halini 
almaya başladı ve şişman bir gövde 
üzerine oturtulmuş küçük bir kafa 
görüntüsü ortaya çıktı.

Kardan adamın kafası “Küçük Aral” 
adını aldı. Boyun noktasına ise bir 
baraj yapıldı.

Kokaral Barajı sayesinde Aral’ın 
derinliği 2005’teki en sığ 
seviyesinden 3 metre yukarı 
çekilebildi.

Ancak Küçük Aral, kuruyan gerçek 
Aral Gölü’nün sadece yüzde 5’i 
kadar. O yüzden bölgedeki büyük 
balık işleme fabrikaları bir daha hiç 
eskisi kadar çalışamayabilir.

Küçük Aral’da balıkçılık tekrar 
canlanıyor ama elbette eski 
günlerdeki gibi değil.

Ancak bölge halkı yine de umutlu.
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KÜRESEL 
ISINMA 
NEDiR?

Başta sera gazı etkisi olmak 
üzere çeşitli nedenlerle 
Dünya üstünde tüm 
sene boyunca kara, hava 

ve denizde ölçülen sıcaklıkların 
ortalamasında artış görülmesidir. 
Varlığı kesinleşen küresel ısınma, 

beraberinde birçok olumsuz neticeyi 
de getirir. Önlem almak için 
hâlâ şansımız varken, insanların 
duyarsız davranması bizden 
sonraki nesillere güzel bir doğa ve 
sağlıklı yaşayabilecekleri bir dünya 
bırakamamamıza sebep olacaktır.
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Küresel ısınmanın nedenleri iki çeşit 
olarak belirlenmektedir. Bunlardan 
birisi doğal nedenler diğeri ise 
yapay nedenlerdir. Doğal nedenler 
arasında, güneşten gelen zararlı 
ışınlar nedeniyle ozon tabakasında 

görülen değişiklikler bulunur. Küresel 
ısınmanın ozon tabakası ile bilinen 
sağlam bir ilişkisi vardır. Yapay 
nedenler ise sera etkisidir. Sera gazı, 
kuraklık ve sellere neden olabilecek 
kadar önemli bir durumdur.

Küresel ısınma neticesinde 
mevsimlerde görülen dengesizlikle 
beraber polen mevsimi uzamıştır. Bu 
durum alerjilerin artmasına neden 
olmuştur. 

Araştırmalar sonucunda açıklanan 
rapora göre; sıcaklık +2 dereceye 
ulaştığında, çeşitli yerlerde kum 
fırtınası görülecek ve tarım imkânsız 

hale gelecek, deniz seviyelerinde ciddi 
artış görülecek, çeşitli bölgelerde su 
sıkıntıları yaşanacak, birçok canlı 
türü yok olacak. Sıcaklık +5 dereceye 
ulaştığında, deniz seviyesi 70 metreye 
kadar çıkacak ve dünyadaki tüm 
yiyecek stokları bitecek. +6 dereceye 
ulaşıldığında; göçlerin yaşandığı 
günlere geri dönülecek, herkes yaşam 
alanı bulmak için göç edecek.

Sera gazının önlenmesi tüm 
önlemlerin temelinde yatıyor. Bunun 
için ampulleri tasarruflu olanlarla 
değiştirmek, daha az ışık, araba ve 
sıcak su kullanmak, otomobillerin 
yakıt filtrelerinin bakımını yaptırmak, 
çöplerin geri dönüşümünü sağlamak 
gerekiyor. Elektronik cihazları bir süre 
boyunca tamamen kapatmak, her yıl 
bir ağaç dikmek, ormanları korumak, 

tarım alanlarında organik maddeler 
kullanmak diğer önlemler arasında 
sayılabilir. Alınabilecek tüm önlemler 
bireysel görünebilir ama tüm dünya 
nüfusunu etkilemektedir. Bu çok basit 
önlemler ileride çocuklara daha temiz 
ve sağlıklı bir dünya bırakmak için 
önemlidir. Bir ışıktan ne olacak diye 
düşünerek duyarsız davranmak yanlış 
bir davranıştır.

Küresel ısınma bilim adamlarının 
50 yıl boyunca bilgi sahibi olduğu 
ve açıklama yaptığı bir konu. 
Dünyanın atmosfer kısmına yakın 
olan yüzeyinde sıcaklığın 0,6 derece 
arttığı 20.yüzyılda belirlenmiştir. 
Yapılan ölçümlere göre 1860 ve 1900 
yıllarında karadaki ve denizdeki 
sıcaklıklar 0,75 derece yükselmiştir. 

1979 yılına gelindiğinde ise karaların 
sıcaklığı, denizlerin iki katı olmak 
üzere yükselmiştir. NASA’nın yaptığı 
hesaplara göre 2005 yılı, 1998 
yılından daha sıcak bir yıl olmuş ve en 
sıcak yıl olarak belirlenmiştir. Ancak 
Dünya Meteoroloji Organizasyonu’na 
göre 1998 hâlâ en sıcak yıl olarak 
kabul edilmektedir.

Küresel Isınmanın Nedenleri Nelerdir?

Küresel Isınmanın Sonuçları Nelerdir? 

Küresel Isınmaya Karşı Alınacak 
Önlemler Nelerdir?

Küresel Isınmanın Tarihçesi
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KULA 
VOLKANİK 
JEOPARK

AVRUPA VE TÜRKİYE’NİN TEK 
UNESCO JEOPARKI

Kula Jeoparkı Batı 
Anadolu-Ege eşiğinde, 
Manisa ili sınırları 
içerisinde yer alır. 

Yaklaşık 300km2 alan kaplayan 
Kula Jeopark sahası, ekseriyeti 
Kula ilçesinde olmakla birlikte 
kısmen Salihli ilçesi ile Sandal 
beldesi, Gökçeören (Menye) 
beldesi, Adala beldesi ve 
Gökeyüp beldelerini içine 
almaktadır.

Türkiye’nin en genç volkanik 
sahalarından birisi olan Kula 

volkanlarının şöhreti antik 
Yunan Coğrafyacısı Strabon’un 
“Geographica” adlı eserinde 
Kula’yı “Katakekaumene” olarak 
tarif etmesinden beri iki bin 
yıldır artarak devam etmektedir.

Kula Jeopark sahası doğal, 
jeolojik, kültürel ve arkeolojik 
zenginliğinden ötürü antik 
dönemlerden günümüze dek pek 
çok seyyahın ve araştırmacının 
ilgisini çekmiş ve eserlerine 
konu olmuştur. Keppel (1830), 
Hamilton ve Strictland (1841), 

Texier (1862), Bresh ve 
Premerstein (1891), Washington 
(1900), Philippson (1914) 
bunlardan yalnızca bazılarıdır.

Kula ve çevresinde peri 
bacalarından karstik mağaralara, 
kanyonlardan volkan konilerine 
pek çok doğal miras bulunur. 
Üstün nitelikli jeolojik ve 
jeomorfolojik mirasın yanı sıra 
Kula, çok iyi korunmuş Osmanlı 
kent mimarisiyle zengin bir 
tarihi ve kültürel mirasa 
sahiptir.
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Kula Jeopark sahasında yer alan 
üstün nitelikli doğal oluşumların 
şanı 2 bin yıldır bilinmektedir. 
Antik dönemin büyük Coğrafyacısı, 
Amasya doğumlu Strabon (İÖ 
63 – İS 24) ansiklopedik şaheseri 
olan “Coğrafya” kitabında Kula’yı 
kömür karası bazalt taşlarından 
ötürü “Katakekaumene” yani 
“Yanık Ülke” olarak adlandırıp 
detaylı bir biçimde anlatmaktadır.

Strabon’un iki bin yıl önce yazdığı 
“Coğrafya” kitabından alıntı:

…bu sahayı geçtikten sonra 
Katakekaumene diyarına varılır. 
Bu memlekette, en kaliteli 

şaraplardan hiçbir eksiği olmayan 
“Katakekaumenit” şaraplarının 
üretildiği asmalardan başka tek bir 
ağaç bile yoktur. Toprağın yüzeyi 
bir tür külle kaplı olup dağ taş her 
yer ateşte yanmışçasına simsiyahtır. 
Sahada; “Physse” başka bir deyişle 
“nefes alan delikler” olarak bilinen üç 
tane çukur vardır. Bunların üzerinde 
yer alan dik tepeler makul suretle yerin 
içinden püsküren kızgın kütlelerin 
birikmesi sonucu oluşmuşlardır…

Kula’nın Jeopark ilan edilme 
sürecinin 10 yıllık bir geçmişi 
vardır. Bu süreçte muhtelif 
araştırmacılarca pek çok değerli 

eser ortaya koyulmuş olsa da 
planlama hataları ve tecrübe 
yetersizliği nedeniyle bu 
girişimlerin tamamı sonuçsuz 
kalmıştır.

2011 yılında Kula Belediyesi 
himayesinde ve Jeopark 
uzmanı Dr. Erdal Gümüş 
koordinatörlüğünde hayata 
geçirilen “Kula Jeoparkı Avrupa 
Jeoparklar Ağı Başvuru Eylem 
Planı 2012” inisiyatifi neticesinde 
nihayet 4 Eylül 2013 tarihinde 
Kula Jeoparkı Türkiye’nin ilk ve 
tek Avrupa ve UNESCO Jeoparklar 
Ağı üyesi ilan edilmiştir.

• Kasım 2011’de Kula Volkanik Jeoparkı, Avrupa Jeoparklar Ağı Başvuru projesi hayata geçirildi.

• Kasım 2012’de Türkiye’nin Avrupa ve UNESCO Jeoparklar Ağı’na ilk resmi başvurusu yapıldı.

• Mart 2013’de Kula Volkanik Jeoparkı Türkiye’nin ilk Avrupa ve UNESCO Jeoparkı adayı oldu.

• Haziran 2013 Kula, Avrupa ve UNESCO Jeoparklar Ağı denetiminden geçen ilk Türk Jeoparkı oldu.

• Haziran 2013 Kula’da Türkiye’nin ilk Jeopark Ziyaretçi Merkezi ve yürüyüş rotası hizmete girdi.

• Temmuz 2013’de Kula’da Türkiye’nin ilk Jeopark Araştırma ve Uygulama Merkezi (JARUM) Celal Bayar 

Üniversitesi ve Kula Belediyesi iş birliğiyle kuruldu.

• Eylül 2013’de İtalya’da düzenlenen törenle Kula Volkanik Jeoparkı Türkiye’nin ilk ve tek Avrupa ve UNESCO 

Jeoparkı ilan edildi.
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Kütleleri büyük olan dev yıldızlar nükleer yakıtlarını 
tüketince sıcaklıklarını kendi çekim kuvvetlerine karşı 
koyacak derecede koruyamazlar. En büyük yıldızlar 
karanlıkta sönüp kaybolur, geriye sadece çekim kuvvetleri 
kalır. Yıldızın kendisi büzülüp uzayın karanlığından bile 
daha karanlık bir hal alır.

Karadelikler Nasıl Oluşur?

KARADELİKLER
Her yıldız karadeliğe dönüşemez.

Sadece binde birinin kütlesi yeterli büyüklüktedir. 
Karadelikler bilim kurgunun efsanevi kozmik elektrikli 
süpürgeleri değildir. Kendi halindeki gezegenleri öylece 
silip süpürmezler. Sizin karadeliğe gitmeniz gerekir. 
Giderseniz de göreceğiniz son şey o olabilir.
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Karadelikleri parçadan bütüne 
giderek açıklayalım. İstanbul’u 
düşünelim; her gün karşımıza 
yeni bir şeyler çıkar ama bir şey 
hiç değişmez, yerçekimi. 4 buçuk 
milyar yıldır Dünya’nın yerçekimi 
değişmedi. 

Peki ya onu değiştirebilseydik? 

Yer çekimi Einstein’ın ortaya 
koyduğu üzere uzay-zamanın 
bükülmesinden ibarettir. Uzay 
sonsuza kadar genişleyebilir, 
büzülebilir, bükülebilir. Dünya’nın 
büyüklüğü veya özkütlesi biraz 

farklı olsaydı, yerçekimi de değişirdi. 
Sonsuz bir ihtimaller silsilesi var. 
İstanbulluların 1 G olarak ölçülen 
Dünya’nın yerçekimi ile araları gayet 
iyi. İstiklal Caddesi’nde yerçekimini 
devre dışı bıraktığımızı varsayalım. 
Hareket halinde olan insanlar ve 
cisimler havalanır.

Peki yerçekimini 8 veya 9 G’ye 
çıkarırsak… Tam hızda dönüş 
yapan bir savaş uçağı pilotunun 
hissedeceği kuvvet yaklaşık olarak 
bu. Birkaç dakika size bir şey olmaz 
ama rahat da edemezsiniz.

Karadeliklerin Çekim Gücü

Solda 1 G yerçekimi kuvveti, 
sağda ise 8 G yerçekimi kuvveti 
uygulanan kutular.

100 bin G’de yangın 
muslukları bile kendi devasa 
ağırlıklarıyla ezilirler.

Ama milyonlarca 
G’de ışık bile çekim 
gücüne boyun eğer. 
Işık yine mutlak 
hızında gider ama 
kaçış yolu yoktur.

Aşağıdaki mavi yıldızın yanında, keşfedilen ilk karadelik 
Cygnus-X1 var. Ama şu an görünmüyor. Peki, böylesine 
karanlık ve uzaktaki bir şeyi nasıl bulduk?

Karadelikler
Nasıl Gözlemlenir?

Buna başka bir ışık türüyle 
baktık: X ışınlarıyla…

X ışınları kullanarak baktığımızda mavi yıldız 
görünmüyor. Çünkü yüzey sıcaklığı 30 bin derece. 
Ama karadeliğin dışındaki gaz çemberi x ışınlarıyla 
gözlemlendiğinde 100 milyon santigrat dereceydi.

Büyük mavi yıldızın hortumlanan atmosferi 
giderek büyüyen yanan bir disk olmuştur. Bu 
da dönerek nihayetinde karadeliğe dönüşür. 
Yoğun çekim gücü mavi yıldızın gazını bir 
ölüm spiraline doğru çeker. Gaz uzay-zaman 
sınırlarını aşarak görünmez olur.
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Karadeliği evrenin 
geri kalanından ayıran 
kaçınılmaz sınıra 
Olay Ufku denir. Bir 
yıldızın olay ufku, 
yıldızın çökmeden 
önceki kütlesiyle 
orantılıdır.

Olay Ufku Nedir?

Bizim gördüğümüze 
göre diskteki madde 
olay ufkuna yaklaşırken 
yavaşlıyor. Ona temas 
etmiyor.

Olay ufkunu belirleyecek herhangi bir maddesel 
yapı olmadığından olay ufkuna giren, girdiğinin 
farkında olmaz. Fazla yaklaşmamakta fayda 
var. Ama o gaz spiralinde olsaydınız, göz açıp 
kapayıncaya kadar olay ufkundan geçip gidenin 
geri gelmediği, keşfedilmemiş bir yere giderdiniz.

Ama ondan önce olay ufkundan bir şekilde canlı 
kalmayı başararak çıkarsanız, geriye bakınca evrenin 
akıbetinin bütünüyle gözler önüne serildiğini 
görebilirsiniz. 

Neden mi? 

Çünkü; uzay-zaman karadeliğin yoğun çekimi 
yüzünden büküldüğünde zaman sınıra kadar esner. 
Ama ne olay ufkundan ötesini bilinen yasalarla 
açıklama olanağı vardır ne de orada ne olup bittiğini 
bilmenin bir yolu vardır. Tabii gitmediğimiz sürece.

Düzinelerce galaksinin merkezleri 
incelendiklerinde, her seferinde bir 
süper kütleli karadelik bulundu. Bizim 
galaksimiz de bir istisna oluşturmuyor.

En Yakın Karadelik 
Nerede?

Galaksimizin merkezine en yakın 
yıldızlar saatte 40 milyon km’den daha 
hızlı hareket eder. Onları bu hızda 
hareket ettiren ney peki? Tek mantıklı 
açıklaması merkezde 4 milyon Güneş 
kütlesine sahip bir şey olmasıdır. 4 
milyon güneşin kör edici ışığı nerede 
peki? Göremediğimize göre bir 
karadeliğin içine hapsolmuş demektir. 
Dünya yeterince uzakta olduğu için 
güvende. Ama öteki gezgenler bu kadar 
şanslı olmayabilir.
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Bilimin henüz keşfetmediği 
bir yerden bahsediyoruz. 
Karadeliğin merkezinde henüz 
keşfedilmemiş fizik kuralları var 
olabilir. Bir karadeliğin içinden 
sağ çıkarsanız, evrenimizde başka 
bir yer ya da zamanda ortaya 
çıkabilirsiniz. Einstein’a ait 
görelilik kuramının ilk emrini de 
alt etmiş olursunuz: Işıktan hızlı 
gitmeyeceksin. Uzayda hiçbir şey 
ışıktan hızlı hareket edemez ama 
uzay boşluk demek değildir. Uzay 
esneyebilir, bükülebilir, deforme 
olabilir. Böyle olunca zaman da 
deforme olur. Einstein uzay ve 
zamanın aynı şeyin iki farklı yönü 
olduğunu keşfetti. Uzay-Zaman.

Uzay-zamanın yapısı da sizi her 
yere, her hızda götürmek için 
deforme olabilir. Karadeliklerin 
evrenimizin geçitleri olması bu 
yüzden mümkün. Bu galaksiler 
arası metro sisteminde uzay-
zamanın en uzak noktalarına 
kadar gidebilirsiniz. Ya da daha 
hayret verici bir yere ulaşırsınız.

Kendimizi bambaşka bir evrende 
bulabiliriz. Ama o evren bizim 
evrenimizin sadece küçük 
bir parçası olan karadeliğin 
içine nasıl sığar? Bir karadelik 
olağanüstü çekim gücüyle 
içindeki bütün bir evrenin 
uzayını bükebilir.

Dünya’nın yer çekimi bize yük 
gibi gelebilir. Ama sönmüş bir 
yıldızın içinde olanla kıyasla çok 
zayıftır. Bildiğimiz kadarıyla 
bir dev yıldız sönüp karadeliğe 
dönüşünce merkezindeki aşırı 
özkütle ve basınç, evrenimizin 

doğumuna yol açan büyük 
patlamaya benzer bir etki 
yaratır. Karadelik içindeki bir 
evrenin de kendi karadelikleri 
oluşabilir ve onlardan da başka 
evrenlere geçilebilir. Belki bizim 
evrenimiz de böyle oluşmuştur.

Karadeliğin 
İçinde Ne Var? 

Kim bilir bir karadeliğin içi nasıl diye görmek 
istiyorsanız belki de etrafınıza bakmalısınız...
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TÜRKİYE’DE 
JEOTERMAL
ENERJİ

Türkiye, dünyada jeotermal 
zenginliği ile 7’inci sırada yer 
alıyor, ancak jeotermal kaynak 
potansiyelinin ancak yüzde 

12’sini kullanabiliyor.

Geçen yılın Şubat ayında 362 milyon 
960 bin kilovatsaat elektrik ithalatında 
bulunan Türkiye’nin, bu yılın aynı 
ayında 803 milyon 324 bin kilovatsaat 
elektrik ithal etmesi dikkat çekerken; 
doğal gaz arzında da son 10 yılda yüzde 

91 oranında artış yaşandığı tespit 
edildi. Türkiye’de 2018 yılına kadar 
1 milyon konutun alternatif enerji 
kaynaklarından jeotermal enerji ile 
ısıtılmasının hedeflendiğini belirten 
Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri 
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Nurdan Yıldırım Özcan, 
hedefe ulaşıldığı takdirde 32 milyar 
dolarlık ekonomik büyüklüğün 
sağlanabileceğini hatırlattı.
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Türkiye’nin jeotermal kaynak 
potansiyelinin ancak yüzde 12’sini 
değerlendirebildiğini belirten 
Yıldırım, jeotermal yatırımlarının 
artmasının hem çevreye hem 
de ekonomiye büyük katkılar 
sağlayacağını söyledi. Yıldırım şu 
bilgileri verdi:

“Türkiye, dünyada jeotermal 
zenginliği ile 7’inci sırada yer 
alıyor ve ısıtmada ihtiyacının 
yüzde 30’unu karşılayabilecek 
potansiyelinin olduğu biliniyor. 
Türkiye Jeotermal Derneği’nin 
yaptığı bir araştırmaya göre 

de Türkiye 60 bin megavatlık 
bir jeotermal ısı potansiyeline 
sahip. Bugün 100 bin konutun 
jeotermalle ısıtılması neredeyse 
200 milyon metreküp doğalgaza 
eşdeğer. Yani jeotermal konut 
ısıtması ile doğalgaz konut ısıtması 
bedellerini karşılaştırdığınız zaman 
jeotermal enerjinin doğalgaza göre 
ısınmada yüzde 42 oranında daha 
ekonomik olduğu görülmekte. 
Ayrıca 100 bin konutun jeotermal 
ile ısıtılması halinde 600 bin 
motorlu aracın egzoz emisyonu 
açısından trafikten men 

edilmesine eşdeğer karbondioksit 
azalması söz konusu. 2014-2018 
dönemi Türkiye’nin Jeotermal 
Değerlendirme Projeksiyonu’na 
göre 2018 yılına kadar 1 milyon 
konutun jeotermal enerji ile 
ısıtılması hedefleniyor. Bu 
projeksiyona göre jeotermalin 
elektrik üretimi, konut ve termal 
tesislerde ısıtma ile termal turizm 
gibi alanlarda kullanılması için 
5,53 milyar dolarlık yatırım 
hedeflendi. Buna karşılık 32 milyar 
dolarlık ekonomik büyüklük 
sağlanması hedefleniyor.”

İzmir’in mevcut potansiyelini de 
değerlendiren Nurdan Yıldırım, 
şehrin mevcut potansiyeli ile 5 
kat fazla konutun ısıtılabileceğini 
söyledi. 

Yıldırım, “İzmir’de jeotermal 
enerjinin yüzde 59 gibi büyük 
kısmı konut ısıtmaya yönelik 
kullanılmakta. İlde yapılan 
yatırımlar ve jeotermal enerji 

potansiyeli temel alındığında, 
potansiyelin yaklaşık yüzde 
60’ından yararlanıldığı ve mevcut 
elektriksel üretim potansiyelinin 
ise henüz değerlendirilmediği 
görülmekte. İzmir’deki jeotermal 
kaynaklar sıcaklık açısından 
çeşitlilik göstermektedir. Balçova 
ve Narlıdere’deki kaynakların 
gelecekte 100 bin konutu ısıtmaya 
yetebilecek bir potansiyele sahip 

olduğu belirlendi. Çeşme’deyse 9 
bin konutluk potansiyel mevcut 
olmasına karşın şu an için 
kullanılamamakta. Seferihisar, 
Balçova ve Dikili kaynakları 
ise elektrik üretimi için uygun. 
İzmir ilinde mevcut jeotermal 
alanlardaki jeotermal potansiyelin 
kullanılır hale gelmesi ile birlikte, 
5 kat fazla konutun ısıtılabileceği 
görülmekte” dedi.

KAPASİTEMİZİ KULLANAMIYORUZ

İZMİR’DE 5 KAT FAZLA KONUT 
ISITILABİLİR

JEOTERMAL ENERJİ 
NERELERDE KULLANILIYOR?
- Evsel ve bölgesel ısıtma
- Tarımsal uygulamalar (sera 
ısıtması, toprak ısıtma)
- Su ürünleri sektöründeki 
uygulamalar
- Endüstriyel uygulamalar (proses 
sıcak suyu sağlama, ürün kurutma)
- Termal turizm
- Kar eritme
Türkiye Jeotermal Derneği’nin 
yapmış olduğu araştırmaya göre 
ülkemizde jeotermal enerji ile 
ısıtılabilecek potansiyel yerleşim 

birimleri ve kapasiteleri ise şöyle:

Ege’de
- Denizli ve civarı 120 bin konut
- Aydın ve civarı 120 bin konut
- Balıkesir ve civarı 25 bin konut
- Afyonkarahisar ve civarı 50 bin 
konut
- Manisa ve Turgutlu 40 bin konut
- Salihli 30 bin konut
- Alaşehir 15 bin konut
- Kütahya ve civarı 25 bin konut
- Nazilli 25 bin konut

- Dikili ve Bergama 25 bin konut
- Aliağa 15 bin konut

Diğer İller
- Çanakkale ve civarı 15 bin konut
- Bursa ve civarı 75 bin konut
- Bolu ve civarı 10 bin konut
- Yozgat ve civarı 25 bin konut
- Sivas 20 bin konut
- Bingöl 20 bin konut
- Erzurum 10 bin konut
- Şanlıurfa 20 bin konut
- Kırşehir 20 bin konut
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ÜLKEMİZDEKİ 
TRAVERTENLER

Denizli Pamukkale Travertenleri 
kalsiyum bikarbonat bakımından 
çok zengin yeraltı sularının yüzeye 
çıkarak aktığı zeminde zamanla 
çökelip birikmesi ile oluşmuş 
bir doğa harikasıdır. UNESCO 
Dünya Miras Listesinde yer alan 
travertenler, etrafındaki kaplıcaların 

termal suları kullanması nedeni ile 
kararma tehdidi ile karşı karşıyadır. 

Ülkemizde ayrıca Van-Başkale’de ve 
Antalya’da da traverten oluşumları 
vardır. Antalya’daki traverten ise 
kükürtlü yeraltı sularının zeminde 
çökelmesi sonucu kahverengi 
görünümdedir.

Denizli’ye 26 km uzaklıkta, 
Pamukkale’nin 5 km kuzeyinde, 
Karahayıt kasabası içindedir. 
Kırmızısu travertenleri, ortalama 
60 C sıcaklıkta çıkan termal su 
çevresinde, termal suyun içindeki 
maden oksitleri nedeniyle kırmızı, 
yeşil ve beyaz renkli traverten 

tabakaları şeklinde oluşmuştur. 
Serbest karbondioksiti daha 
az, radyoaktivitesi yüksek bir 
sudur. Travertenler yaklaşık 500 
metrekarelik bir alandadır. Doğal 
güzelliği bakımından ilin görülmeye 
değer önemli turizm beldelerinden 
biridir.

PAMUKKALE TRAVERTENLERİ

KARAHAYIT KIRMIZISU TRAVERTENLERİ

// ALİ SUAT GÜVEN / Coğrafya Öğretmeni
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DAMOCRACY
BELGESELİ
“Onlar kalkınmaya engel olduğumuzu 
söylüyorlar. Oysa biz sadece 
kültürümüzü korumak istiyoruz. 
Kalkınma adına topraklarımıza göz 
dikmiş durumdalar.”

22 Mart Dünya Su Günü ve Haftası 
nedeniyle “Damocracy” adlı kısa 
belgeseli sınıflarımızda izledik ve istedik 
ki bu belgeseli daha iyi tanıtalım…

Yapımcılığını Doğa Derneği’nin 
üstlendiği ve Kanadalı yönetmen 
Todd Southgate tarafından çekilen, 
Amazon’dan Hasankeyf’e uzanan 
belgeselin adı İngilizce baraj anlamına 
gelen “dam” ve en iyi yönetim biçimi 
olarak kabul edilen demokrasiye 

gönderme yapıyor.

Bu belgesel Brezilya’daki 
Amazon ormanları içinde 
özgürce akan Şingu 
Nehrine kurulmak 
istenen Belo Monte 
Barajı ile ülkemizde yapımı 
devam eden Ilısu Barajı’nın doğal ve 
beşeri yaşama olan olumsuz etkilerini 
anlatıyor. Ayrıca belgeselde baraj suları 
altında kalan bitki örtüsünün çürümesi 
ile atmosfere salınan metan gazının 
küresel ısınmayı çok hızlı bir şekilde 
etkilediğini anlatarak aslında bizim 
temiz enerji kaynağı olarak bildiğimiz 
barajlar hakkındaki bir gerçeği daha 
ortaya çıkarıyor.



İZLENMESİ GEREKEN 

TARİH FİLMLERİ

Almanya, Birinci Dünya Savaşı sonrası kurulmuş 
olan Polonya’yı işgal etmiştir. Almanya’daki Nazi 
iktidarı, Yahudilerin öldürülmesi gerektiğini 
düşünmektedir. Almanya’nın saldırması üzerine, 
İkinci Dünya Savaşı patlak verir. 
Roman Polanski’nin yönetmenliği yaptığı, Adrien 
Brody’nin başrolünü oynadığı Piyanist, İkinci Dünya 
Savaşı zamanında geçer. Yaşanan olayları, tarihsel 
gerçeklikten kopmadan başarıyla anlatan film, o 
dönemde yaşayan bir piyanistin gözünden, savaşın 
getirdiklerine bakmamızı sağlar.

Yıl Milattan Önce 1250. Bronz 
Çağının sonlarına doğru. İki 
gelişmekte olan millet, Truva 
Prensi Paris’in ardından çatışmaya 
girer. Paris, Isparta Kraliçesi, 
Helen’i, kocası Menelaus’u terk 
etmesi ve kendisi ile birlikte 
Truva’ya gelmesi için ikna eder. 
Menelaus, karısının Truvalılar 
tarafından ele geçirildiğini 
öğrenince kardeşi Agamemnon’dan 
yardım ister. Agamemnon, bu 
durumu güç elde etmek adına 
bir fırsat olarak görür. Bunun 
üzerine 50 bin Yunanlı taşıyan 
1000 gemiyle Truva’ya savaş 
açarlar. Yunanlı kahraman Aşil’in 
de desteği ile Yunanlılar, asla 
yenilmeyen Truvalılar ile savaşa 
başlarlar. Ancak Hektor karşısında 
durmak zorunda kalırlar. 
Film, Wolfgang Petersen’in 
merceğinden, bu mücadeleyi ve 
çizilmekte olan kaderin hikâyesini 
anlatır.

İkinci Dünya Savaşı’nın birkaç yıl öncesini anlatarak 
başlayan filmde başkahramanımız hayat dolu Guido 
güzeller güzeli öğretmen Dora’ya vurulur ve tüm 
engellere rağmen evlenirler. Ardından bir de çocuk 
sahibi olan çiftin hayatlarındaki tüm pürüzler ortadan 
kalktığında savaş patlak verir. Yahudi oldukları için 
toplama kampına götürüldüklerinde Guido, oğluna esir 
kampının ve savaşın bir oyun olduğunu söyleyecek; 
oğlu, oyunu başarıyla tamamlarsa ödül olarak çok 
istediği bir oyuncak tankı hediye edecektir.
İkinci Dünya Savaşı’nın sivillerin üzerindeki yıkıcı 
etkisini beyaz perdeye en iyi uyarlayan filmlerden biri 
olan Hayat Güzeldir, tüm olumsuzluklara rağmen 
her daim bir umut ışığı olduğunu adında olduğu gibi, 
içeriğinde de barındırıyor.

PİYANİST (The Pıanıst)

TRUVA (Troy)

HAYAT GÜZELDİR 
(Lıfe ıs Beautıful)
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M.S. 2. yüzyılda Roma İmparatorluğu 
sınırlarını Britanya’ya dek genişletmiştir. 
Romalı komutan Flavius Aquila, daha sonra 
‘9. Lejyon’ olarak anılacak olan emrindeki 
5000 askeri Kuzey Britanya topraklarına 
gönderir. Fakat askerler gizemli bir şekilde 
ortadan kaybolurlar... Bundan 20 yıl sonra da 
komutanın oğlu genç Marcus Flavius Aquila, 
talihsiz bir şekilde kaybolan lejyonun izini 
sürmek ve aile şerefini kurtarma umuduyla 
tekrar bu topraklara doğru yola çıkar. Ona bu 
yolda eşlik edecek kişi ise Esca adındaki bir 
köledir...
Köle ve efendi konumundaki iki adam, 
sadakat ve ihanet, dostluk ve nefret ve 
kahramanlık ile madrabazlığın sınırlarında 
gezinecekleri tehlikeli bir görevi 
gerçekleştirmek üzere bilinen dünyanın 
ötesinde bir maceraya atılırlar.

Senaryosunu Levent Kazak’ın yazdığı, 
yönetmenliğini Ezel Akay’ın yaptığı, başrolleri 
Haluk Bilginer ve Beyazıt Öztürk’ün oynadığı 
2005 yapımı film. Akay’ın Anadolu Ortaçağ 
üçlemesi olarak düşündüğü serinin ilk filmidir. 
Türk gölge oyununun temel taşlarından Hacivat 
ile Karagöz’ün hayatından yola çıkan film, 13.-
14. yüzyıl Anadolusunu ve Türklerini esprili bir 
bakışla ele alır.

Milattan önce 26 yılında yaşayan Ben-Hur, 
Kudüs’te yaşayan varlıklı bir prens ve tüccardır. 
Çocukluk arkadaşı Romalı Messala görüşmedikleri 
yıllar boyunca yüksek kademeli bir Roma hâkimi 
olmuştur. Kudüs’ten uzak kaldığı uzun yıllardan 
sonra buraya dönen Messala, artık Roma 
ordusunun komutanı olmuştur. Yahudilerin 
özgürlüğü için canı pahasına mücadele eden Ben-
Hur’dan, çocukluk arkadaşı Messala tarafından, 
Romalıları eleştiren Yahudileri teşhis etmesi 
istenir; ancak Ben-Hur kabul etmez. Karşı 
karşıya gelen iki çocukluk arkadaşı artık farklı 
cephelerdedirler. 
Sinema tarihinin klasik yapıtlarından biri olan 
William Wyler imzalı bu epik film Akademi 
Ödülleri’nde on bir dalda Oscar ödülü kazanmıştır.

Filmde Antik Mısır’ın efsanevi kraliçesi 
Kleopatra’nın (Kleopatra VII) İ.Ö. 48 yılında 
Roma’nın yayılmacı emellerine direnişi, önce 
kendisini Mısır tahtına çıkaran Sezar’la sonra da 
Roma’ya isyan eden General Marcus Antonius ile 
yaşadığı aşklar destansı bir dille anlatılır.

Fetih 1453, İstanbul’un Fethi’ni konu alan ve 
Ulubatlı Hasan’ın hayat hikâyesi çevresinde 
kurgulanan Türk yapımı tarih filmi…

General Maximus’un imparatorluk içerisinde 
yükselmesi karşısında kıskançlığa kapılan tahtın 
varisi Commodus, general ile ailesinin derhal 
öldürülmesi emrini çıkarır. Ölümden zor kurtulan 
Maximus’u artık kölelik yaşamı beklemektedir. 
Arenaya gönderilerek orada bir gladyatör olarak 
eğitilir.

Van, 1915 Ocak ayı, 1. Dünya Harbi’nin 
ilk ayları... Van’da kalan kişilerse Taşnak 
çetelerine karşı kenti müdafaa etmektedir. 
Film sınıra cephane taşıma görevini üstlenen 
yaşları 12-17 arası değişen 120 kahraman 
çocuğu anlatır.

KARTAL 
(Eagle)

HACİVAT KARAGÖZ 
NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ

BEN-HUR

KLEOPATRA (Cleopatra)

FETİH 1453

GLADYATÖR (Gladıator)
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