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İSTİKLAL MARŞI

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!

Mehmet Akif Ersoy
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“Eğitim, kültür ve bilgi aydınlığa açılan en geniş penceredir.”
- Mustafa Kemal ATATÜRK
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                                                DATA KOLEJİ VİZYONU
1-KALİTELİ BİR MESLEK EĞİTİMİ
2-KALİTELİ BİR AKADEMİK EĞİTİM
3-KALİTELİ YABANCI DİL EĞİTİMİ
4-GELİŞTİRİLMİŞ KİŞİLİK
5-ETİK DEĞERLERİ OLAN GENÇLİK

• Meslek lisesi olarak en önemli olan ve veliler tarafından gelen ilk soru staj ile ala-
kalı olduğu için staj sözleşmelerinin arttırılması, (KALİTELİ STAJ)
• Stajın yanında üniversiteye gitmeyi düşünmeyen, işe başlayacak olan öğrencilere 
iş imkanları sağlanabilmesi ve bununla ilgili bağlantıların arttırılması, (İŞ GARANTİ-
Sİ)
• Öğrencilerin okula girdikleri ilk günden itibaren mesleğin içinde olabilmeleri 
için her kademe öğrencisine yönelik projeler hazırlanması ve öğrencilerin aktif olarak 
içinde olması, (PROJELER)
• Öğretmenlerin e-Twinning, Erasmus+ gibi proje yapılan ve uluslararası alanda 
okulun tanıtımı açısından önemli olan projelerle ilgili bilgilendirilmesi ve her öğretme-
nin kendi alanıyla ilgili projeler yapmaya teşvik edilmesi, (PROJELER)
• Bu projelerde yer alan ve başarı elde eden öğrencilere teşvik amaçlı burs imkânı 
sağlanması/anlamlı bir hediye verilmesi, (BURS)
• Projeler ile ilgili gelişebilmek ve daha iyi öğrenebilmek adına şehir içi ve şehir 
dışında yapılan projeleri incelemek için öğrencilerin masraflarını karşılayarak gezilere 
götürmek, (GEZİ-GÖZLEM)
• 12. Sınıf öğrencilerine proje yerine daha çok sınav ağırlıklı bir program belirlen-
mesi, (TYT-AYT SINAVINA HAZIRLIK)
• 11.sınıf öğrencilerine meslek hakkında detaylı bilgilendirmeler ve okul, iş yeri 
gezileri yapılması, (TEKNİK GEZİ)
• Öğrencileri daha çok geliştirebilmek için öğretmenlerin de sürekli bir gelişim 
içinde olması adına öğretmenlere çeşitli konularda hizmet içi eğitimler verilmesi, (SÜ-
REKLİ GELİŞTİRİCİ HİZMET İÇİ EĞİTİM)
• Okulda öğrencilere verilen Autocad, Solidwork, Proteus gibi sertifikalı eğitimle-
rin arttırılması ve bu sertifikaların geçerliliğinin arttırılması, (SERTİFİKALI EĞİTİM-
LER)
• İngilizce dil eğitimini öğrenciye seviye belirleme sınavı yaparak seviyesine göre 
vermek ve öğrenciyi mezun ederken başarılı olabilen öğrencileri dil yeterlilik belgesi ile 
mezun etmek, (KALİTELİ YABANCI DİL EĞİTİMİ)
• Okuldaki kulüpleri arttırmak ve öğrenciye bu kulüplerde sorumluluk vermek, ge-
liştirme çalışmaları yapmasını istemek, okul işleyişine katkıda bulunmasını sağlamak, 
(KULÜP ÇALIŞMALARI)
• Öğretmenlere MEB onaylı sertifikalı eğitimler vermek, (ÖĞRETMEN EĞİTİMİ)

            Nail AYTAR 
           Okul Müdürü 
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• Rusça eğitimi ile ilgili çalışmaları arttırmak, (İKİNCİ YABANCI DİL EĞİTİMİ)
• Öğrencilerin Rusça eğitimine ilgisini arttırmak için Rusya’dan bir kardeş okul bu-
lup belirli aralıklarla internet üzerinden görüşme yapmalarını sağlamak. (RUSÇA VE 
KARDEŞ OKUL PROJELERİ)
• Mezun öğrencilerimiz ile iletişimi güçlü tutmak, onları iş ve sosyal alanlarında 
takip ederek mensubiyet şuuru oluşturmak, faaliyetlerde işbirliği yapmak, (MEZUN 
TAKİP SİSTEMİ)
• Öğrenci, öğretmen, idareci, çalışan ve velilerimiz ile Atatürk ilke ve inkılaplarının 
takipçisi devletimizin kuruluş değerlerine saygı duyan, demokratik bir iletişim ortamı 
oluşturarak kişilerin kendilerini doğru ifade edebilmelerini sağlamak, (DEMOKRATİK 
İLETİŞİM ORTAMI)
• Eğitim veriminin arttırılması, öğrenmenin kalıcı bir davranış şekline dönüşmesi-
ni sağlamak. (KALICI EĞİTİM VE SÜREKLİLİK)
• Çağımızın önemli teknolojik bilgilerine sahip, araştırmacı, inovatif bir öğrenci 
profili yaratılması, (İNOVASYON)
• Eğitimi bir süreç olarak algılayıp kendini gelişen teknolojiye adapte edebilen bir 
kimlik yaratılması, (İŞ HAYATINA HAZIRLAMA)
• Doğruyu yanlıştan ayıran, her zaman haklının yanında duran bir gençlik (ETİK 
DEĞERLERİ OLAN GENÇLİK) 

• Özgüveni yüksek, bilgili bir duruşu olan özgün bir DATA kimliği yaratılması 
amacımızdır.

Özetle vizyonumuz; öğrencilerin okula girdikleri ilk günden mezun olana kadar mes-
lekleriyle alakalı detaylı bilgiye sahip olmaları ve meslek ile alakalı işler yapmaları, hem 
teorik, hem pratik bilgileri eksiksiz mezun olmaları; mesleki eğitimin yanında hem 
İngilizce hem de Rusça ’da iyi bir seviyeye gelerek iki dil bilen, kalifiye eleman olarak 
mezun olmaları; öğrencileri sürekli geliştirebilmek adına öğretmenlerin de sürekli 
kendini geliştirme çalışmaları yapmaları ve kendi alanlarındaki yeterliliklerini sürekli 
arttırmaları olmalıdır. Kurumsal vizyon duvarları asılı yazı ve çok tekrarlanan sözcük-
lerin ötesinde her kurum mensubunun benimseyerek gerçekleştirilmesi için katkıda 
bulunacağı genel çerçeve olmalıdır.
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                                    OKUL DERGİSİ RÖPORTAJI

1. Okulumuzun yönetim kurulu üyelerinden Sayın Tuğçe Gamze Acar sizi tanıyabi-
lir miyiz?
Bildiğiniz üzere sizler gibi bende Data Koleji’nin bir üyesiyim. İlk, orta ve lise eğitimle-
rimi Ankara’da çeşitli okullarda, Lisans eğitimimi ise Gazi Üniversitesi Fen Fakültesinde 
tamamladım. Eğitim hayatım sonrası çeşitli şirketlerde yöneticilik görevinde bulun-
dum. Bunların bir kısmı eğitim kurumlarıydı. Son olarak ise Data Kolejinin kuruluş sü-
recinde bulundum ve halen yönetim kurulu üyesi olarak görevime devam etmekteyim.

2. Okulumuzun kurulduğu günden bugüne kadar planladığınız hedefler ve gelinen 
nokta ile ilgili düşünceleriniz nelerdir?
2019-2020 eğitim öğretim yılında başlayan maceramız aslında çok hızlı bir gelişim gös-
termişti. Fakat maalesef kurduğumuz yılı izleyen eğitim öğretim yılı içerisinde COVİD 
19 salgınının ortaya çıkmasıyla hızımız biraz yavaşladı diyebiliriz. Ancak iki yıllık dö-
neme bakacak olursak çok kısa sürede önemli bir gelişim sarf ettiğimizi görmek müm-
kündür. Bunları farklı farklı değerlendirmek daha doğru olacaktır. Öncelikle öğrenci-
lerimize sağladığımız yurt dışında eğitim imkanı, ulusal ve uluslararası firmalarda staj 
imkanları ile ikinci yabancı dil uygulamamız özellikle gelinen nokta ile ilgili önemli ip 
uçları vermektedir. Okulumuzu açtığımız günden itibaren tek düşüncemiz olan kali-
teli eğitim politikalarının bir parçası olarak bu saydıklarımızı uyguluyor olmak bizleri 
son derece mutlu etmektedir. Ayrıca atölye imkanlarımız ile iki okulumuzda bulunan 
uçaklarımızla, öğrencilerimizin bizzat uygulamaya yönelik eğitim almaları bizim hep 
vurguladığımız, yaparak öğrenmenin önemini de gözler önüne sermektedir. Tüm bun-
ları bir araya getirdiğimizde planladığımız hedeflere her geçen gün daha çok yaklaştı-
ğımızı söylemek mümkündür. Ancak daha yapacak çok işimiz olduğunu da belirtmek 
istiyorum. Bizim uzun vadeli hedeflerimiz arasında meslek lisesindeki tecrübelerimizi 
ilerleyen yıllarda meslek yüksekokuluna dönüştürme ve alanlarımızla ilgili bir ön lisans 
programını içeren teknik üniversite hayalimiz olduğunu da öğrencilerimiz ve velileri-
mizle paylaşmak isterim.
w
3. Data Kolejini ve Data Kolejinin Türk mesleki eğitimine katkılarını nasıl değerlen-
dirirsiniz?
Öncelikle şunu belirtmek isterim ki mesleki eğitimin tarihi çok uzun soluklu olmakla 
birlikte, Selçuklu Devleti’nde Ahilik, Osmanlı Devleti’nde Lonca teşkilatlarına kadar 
dayanır. Bizde tam olarak tarihimizden aldığımız geleneksel mesleki anlayış ile modern 
eğitim anlayışını birleştirerek bu uzun solukluk maceranın bir parçası olmak için yola 
çıktık. Öncelikli hedeflerimiz arasında yer alan ülkemize işinin ehli teknik personelleri 
kazandırırken, onlara işlerini belirli etik kurallarla yapmaları gerektiğini

Gökhan AĞIRBAŞ
Tarih Öğretmeni
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aşılamaktır. Bunu aslında sadece mesleki eğitime katkı olarak değil, Türk sanayisine 
katkı olarak da değerlendirmek daha doğru olacaktır. Data Koleji ailesi olarak hem 
mesleki eğitime hem de Türk sanayisinin gelişimine gerek yetiştirdiğimiz öğrenciler 
gerekse yaptığımız projelerle katkı sunmak istiyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana 
da velilerimizden gelen geri dönüşleri de göz önünde bulundurursak iyi yolda olduğu-
muzu görmekteyiz.

4. Mesleki eğitim ile yola çıkmışken Anadolu Lisesinin hedefleri ve açılmasının ku-
ruma katkılarını kısaca değerlendirir misiniz?
Aslında bizim öncelikli hedeflerimiz arasında bir Anadolu Lisesi planı yoktu. Ancak 
bununla ilgili velilerimizden çok fazla talep olduğunu gördük. Bizim en büyük refe-
ransımız olan velilerimize de bu konuda teşekkür etmek isterim. Onların tavsiyeleri 
ile okulumuza gelen velilerimizin keşke Anadolu lisenizde olsaydı, talepleriyle bu yola 
çıktığımızı söyleyebiliriz. Bizde gelen taleplere kayıtsız kalmamak adına bu yola çıktık. 
Meslek lisesi tecrübemizi Anadolu Lisesi konseptimize de aktarmak istedik. Umarız 
hem bizlere hem de eğitim camiamıza hayırlı olur. Onunla ilgili de çok önemli proje-
lerimiz var. İlerleyen günlerde Anadolu liselerimizin lansmanını da gerçekleştirerek 
orada hedeflerimizi açıklayacağız. Güzel sürprizlerimiz olacak.

5. Bursa’ya da şube açılmasıyla beraber hedeflerimizin Türkiye’ye açılmak ve bir 
sonraki şubenin de başka illere açılmak olduğunu söyleyebilir miyiz?
Tabi ki Bursa bizim için bir başlangıç oldu. Umuyoruz ki şanslı bir başlangıç olur. Biz 
kurum olarak aslında röportajımız sırasında da bahsettiğimiz gibi Türk sanayisine de 
katkı sunmak istiyoruz. Biliyorsunuz ki yerli araba, yerli iha ve sihalarla ülkemiz önemli 
projelere imza atıyor. Biz de Data Koleji olarak bu projelere kayıtsız kalmak istemiyor 
ve ilerleyen yıllarda yerli ve milli projelerin bir parçası olmayı ümit ediyoruz. Bu yüz-
den farklı illere de kurum açma projelerimiz bulunmaktadır. Tabi bunları yaparken 
ayakları yere sağlam basan, kalitesinden ve vizyonundan ödün vermeyen bir kurum 
olacağız.

6. İş hayatında yer alan başarılı bir kadın olarak, mesleki eğitim alan kız öğrencileri-
miz için neler söylemek istersiniz?
Öncelikle mesleki eğitime karar veren kız öğrencilerimizi kutluyorum. Sanayi çalışanla-
rının büyük çoğunluğunu erkeklerin oluşturduğunu göz önünde bulundurursak hedef-
lerinin peşlerinden giden kız öğrencilerimizi takdir etmek lazım. Artık kadınların bü-
tün iş kollarında çok başarılı işler çıkardığını görmekteyiz. Bizlerde kız öğrencilerimizi 
sonuna kadar destekliyor, onların hem eğitimlerini hem de iş hayatlarına atılmalarını 
yakından takip edeceğimizin sözünü veriyoruz. Türk sanayisinde de her daim bulunan 
kadınlarımızın, modern eğitimlerle daha ileri noktalara geleceğine inancımız tamdır.
7. Son olarak öğrenci, öğretmen ve velilerimize neler söylemek istersiniz?
Öncelikle öğretmenlerimize buradan teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Pandemi süre-
cinde çok yoruldular ve her daim öğrencilerinin yanlarında oldular. Akşamın geç saat-
lerinde dahi velilere ve öğrencilere vakit ayırdıklarını biliyoruz ve bu konuda da



9

hiç şikayet etmediler. Her zaman çözüm odaklı oldular. Velilerimize ve öğrencilerimize 
de ailemizin bir parçası oldukları için teşekkür ediyoruz. Daha önce de söylediğimiz 
gibi bizim en büyük ve önemli referansımız öğrencilerimiz ve velilerimiz oluyor. Bu 
yüzden bizlere olan güvenlerini asla sarsmayacağımızı ve öğrencilerimize en iyi eğitimi 
vermeye çalışacağımızdan şüpheleri olmasın. Bir teşekkür de sizlere etmek istiyorum. 
Derginizi beğenerek takip ediyorum. Emeğini geçen bütün arkadaşlarımızı kutluyo-
rum.
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    ÖZEL DATA KOLEJİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİNİ TANIYALIM

“Data Tekno Eğitim Kurumları” olarak 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde Ovacık, 
Bağlıca ve Mamak’ta mesleki eğitim veren; %100 devlet desteği ve LGS puan şartı ol-
madan, ‘’ Yetenek Doğru Eğitimle Olgunlaşır’’ sloganı ile açılışlarını yapmış olduğumuz 
okullarımız, Ankara’da üç farklı kampüste, Makine Teknolojileri, Elektrik-Elektronik ve 
Uçak Bakım Alanlarında uzman eğitim kadromuz ile eğitim ve öğretime devam etmek-
tedir.
 Çeşitli meslek alanlarında eğitim veren, öğrencilerimizi mesleğe hazırlama konu-
sunda gayret gösteren okulumuz, üniversiteye hazırlık konusunda ve üniversite tercih-
lerinde avantaj sağlaması; bunun yanında M.T.O.K sisteminden de faydalanabilmeleri 
hususunda ayrıcalık göstermektedir.
M.T.O.K. NEDİR?
 ‘Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları’nın kısaltılmasıdır. Üniversite kılavu-
zunda bir bölümün yanında eğer M.T.O.K. yazıyorsa bu, o bölüme yalnızca ilgili mesle-
ki ve teknik liselerden mezun olan öğrencilerin yerleşebileceği anlamına gelir. M.T.O.K. 
uygulamasıyla alım yapanbu okullara sadece ilgili mesleki ve teknik ortaöğretim ku-
rumlarından mezun öğrenciler yerleştirilmektedir. 
M.T.O.K. bölümlerine o alana giriş hakkı olan mesleki teknik eğitim öğrencileri dışında 
başka mesleki teknik eğitim öğrencileri ve normal lise eğitimi almış öğrenciler (Anado-
lu, Fen, Sosyal Bilimler lisesi vb.) seçim yapamazlar, tercih yapıp M.T.O.K. bölümlerini 
kazansalar bile bu bölümlerde okuyamazlar.
NEDEN ANADOLU LİSESİ?
 Anadolu Lisesi mezunları üniversitede çok geniş bir alanda tercih yapabilirler. 
Özellikle 11. ve 12. sınıflarda yapılacak ders tercihleri bu bakımdan yönlendirici nite-
liktedir. Anadolu Lisesi mezunları istedikleri her alanda tercih yapabildiklerinden dola-
yı “ne isterlerse o olur” cevabını verebiliriz. 
Anadolu Lisesinde öğrencilerimiz fen bilimleri ve teknolojiyi, matematiksel düşünme-
yi, yabancı dil kullanımını, araştırma ve sorgulamayı ilke edinmiştir. Böylelikle uygu-
lanan akademik eğitim dışında duyarlı bireyler olmalarını hedeflemekteyiz. Amacımız 
öğrenci merkezli eğitimle birlikte sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmektir.
NEDEN ÖZEL DATA ANADOLU LİSESİ?
 Üstün nitelikli öğrenci yetiştirmeyi kendine ilke edinen DATA Koleji Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi, velilerimizden gelen olumlu dönütler sonunda alternatif sunma 
isteği ile Anadolu Lisesi olarak da aynı ilke ile yola çıkarak deneyimli ve kendine güve-
nen öğretmen kadrosu ile
• 18 kişilik öğrenci sınıfları VİP eğitim,
• İngilizce ve ikinci yabancı dil olarak Rusça eğitimi,
• Öğrenci eğitimini, gelişimini ve bireysel takibini sağlayan koçluk sistemi,
• Öğrenci takip sistemi “EYOTEK” programı,
• Öğrenci gelişimine ek olarak akademik açıdan da öğrenciyi çeşitli yönlerden des-
teklemek amacıyla SOLİD-AUTOCAD-PROTEUS-CATİA yazılım kursları,

    Eda KESKİN
Müdür Yardımcısı
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    Eda KESKİN
Müdür Yardımcısı

• Yurt dışı üniversite eğitim imkanı ile
Yeni öğrenci ve velilerine kapılarını açmıştır.

4. ŞUBEMİZ BURSA 
  Kendine güvenen, Ankara’da 3 şubesi bulunan ve markalaşma yolunda emin 
adımlar ile ilerleyen Özel DATA Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 4. şubesini 
2021-2022 eğitim-öğretim yılında Bursa’da açarak kaliteli eğitimi ile Türkiye’nin her 
iline yayılma yolunda ilk adımını atmıştır.
           ‘Data Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ olarak bir marka olma yolunda 
emin adımlarla ilerlerken, Anadolu Lisesi olarak da Ovacık ve Bağlıca kampüslerinde 
veli ve öğrencilerini beklemektedir.
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Ankara sevgisinin nasıl farklı bir sevgi olduğunu sadece Ankaralılar ve çevresinde bir 
Ankaralı ile yaşayanlar tecrübe edebilir. Bir Ankaralı’ya göre ’deniz yok, soğuğu çok so-
ğuk, havası çok gri’ gibi bahaneler üreten insanların en güzel yanı ise, onların İstanbul’a 
dönüşüdür tabii ki... Çünkü bir Ankaralı bu muhteşem kenti sevmek için herhangi bir 
bahaneye ihtiyaç duymaz. Onun için her şey Ankara’yı sevmek için bir SEBEPTİR... 

Ankara, Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti,Türkiye’nin en kalabalık ikinci ve dünyanın 
en kalabalık otuz sekizinci kenti..

Topraklarının büyük bölümü İç Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Sakarya bölümünde yer 
alır. Türkiye’nin coğrafi merkezine yakın olduğu için, hem konum hem de işlev itibariy-
le “Türkiye’nin kalbi” benzetmesi yapılır.
Ankara; kedisi, keçisi ve bu keçinin yünü, tavşanı, armudu, balı, çiğdemi ve Kalecik 
Karası denilen misket üzümü ile ünlüdür. Ortalama 938 m rakıma sahip olan kentin 
nüfusu, 2010 yılı ADNKS tabanına dayalı nüfus sayımına göre 4,431,719 kişidir. Bili-
nen tarihi en az 10 bin yıl öncesine, Eski Taş Çağı’na ulaşan Ankara, Hattileri, Hititleri, 
Frigleri, Lidyalıları, Ahamenişleri (Persler), Makedonyalıları, Galatları (Keltler), Roma-
lıları, Selçukluları ve Osmanlıları ağırlamış, Batı ve Doğu medeniyetlerine ev sahipliği 
yapmıştır. Geçmişte, Galatlar’ın bir boyu olan Tektosaglara ve sonrasında Friglere baş-
kentlik yapmış olan kent, 1923’ten beridir de Türkiye Cumhuriyeti’ne başkentlik etmek-
tedir.

ANKARA ADININ KAYNAĞI

Ankara adının kaynağı ile ilgili olarak ilk bilgileri  antik yazar Stephanos Byzanti-
nos’dan öğrenmekteyiz. Yazar; kenti, Galatlar’ın kurduğundan bahsederek, ilk adının 
Grekçe ANKYPA, Latince ANCYRA olduğunu söyler. ANKYPA, Grekçe’de gemi çapası 
anlamına gelmektedir. Yazara göre kentin kurucuları olan Galatlar, Pontos Kralı Mith-
radates’in (MÖ 302-265) yanında, Mısır’da hüküm süren Ptolemaioslar’a karşı Karade-

ANKARA Sena KAHRAMANOĞLU
       TDE Öğretmeni
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ANKARA Sena KAHRAMANOĞLU
       TDE Öğretmeni radates’in (MÖ 302-265) yanında, Mısır’da hüküm süren Ptolemaioslar’a karşı Karade-

niz’de savaşmışlardır. Galat askerilerinin yardımı ile Ptolemaioslar’a galip gelen Mithra-
dates, Galatlar’a hediye olarak, değerli topraklar ve savaşta ganimet olarak ele geçirilen 
bir gemi çapası hediye ederler. Galatlar kendilerine verilen Ankara ve çevresindeki top-
raklara yerleşir ve gemi çapasını da kurdukları kentteki Men Tapınağı’na hediye ederler.

ANKARA’NIN TARİHÇESİ

Helenistik dönemde Galat boylarından Tektosag’ların başkenti olan Ankara, Roma 
döneminde taşra örgütünün başkenti, Bizans döneminde imparatorların konakladığı 
önemli bir kent, Osmanlı döneminde ise Anadolu Eyaleti’nin merkezi olmuştur.

            İlk kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, kent çevresinde yapılan 
araştırmalarda bulunan tarih-öncesi izler, şehrin insanoğlunun yerleşik düzene geçtiği 
dönemlerde kurulduğunu göstermektedir.

           Buluntular ve araştırmacıların yaptıkları incelemeler, Ankara’da Hititlerin, Frig-
lerin, Lidyalıların ve Galatların yaşamış olduklarını göstermektedir. Şehrin yerleşik 
düzeni çok eskilere dayanmasına rağmen tarihi, ancak; Hitit devrinden itibaren takip 
edilebilmektedir.

           Ankara’nın doğusunda bulunan Çorum ili sınırları içinde Boğazköy’de (Hattuşa) 
yapılan kazılarda, şehirle ilgili önemli ipuçları elde edilmiştir. Bir kısım yabancı tarihçi-
lere göre Hititeserlerinde sıkça rastlanan Ankuwa, muhtemelen bugünkü Ankara şehri-
nin bulunduğu yerdedir. 
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Atatürk Orman Çiftliği 

Atatürk Orman Çiftliği; Hayvanat Bahçesi, Atatürk evi, piknik alanı ve doğal parktan 
oluşmaktadır.[82] Mustafa Kemal Atatürk’ün 5 Mayıs 1925 tarihinde, Ankara’da mo-
dern bir çiftlik kurulması için verdiği talimat ile kurulmuştur. Türk Kurtuluş Savaşı 
bittikten sonra Atatürk, “Ulusal ekonominin temeli tarımdır. Bunun içindir ki tarımda 
kalkınmaya büyük önem vermeliyiz. Köylere kadar yayılacak programlı ve pratik ça-
lışmalar, bu amaca ulaşmayı kolaylaştıracaktır. Ancak bu yaşamsal işi isabetle amaca 
ulaştırabilmek için, ilk önce ciddi etütlere dayalı bir tarım siyaseti uygulamak ve onun 
için de her köylünün ve bütün vatandaşların kolayca kavrayabileceği ve severek uygu-
layabileceği bir tarım rejimini kurmak gerektir diyerek tarıma öncelik verdiğini belirt-
miş, Yeşili görmeyen gözler renk zevkinden mahrumdur. Burasını öyle ağaçlandırınız 
ki kör bir insan dahi yeşillikler arsında olduğunu fark etsin.” diyerek Atatürk Orman 
Çiftliği’nin kurulmasında öncü olmuştur. Bunun için çiftlik idare merkezi ile, parkların 
ve sebze bahçelerinin de üzerinde bulunduğu 20.000 dönüm arazi satın alındı. Çiftlik, 
Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümü üzerine hazineye bağışlanmıştır.

Gençlik Parkı 
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Ulus’taki Gençlik Parkı, Cumhuriyetin ilk yıllarında bataklıklarla kaplı olan 28 hektar 
büyüklüğündeki arazide kurulmuştur. Park yapılmasına karar verilen arazinin bir bölü-
münde “Ay-Yıldız” adında bir futbol sahası bulunmaktaydı. Parkın inşaatına 1936 yılın-
da başlandı. 600 bin TL ödenek ayrılarak iki yılda bitirilmesi planlanan park 19 Mayıs 
1943 günü hizmete açıldı.
İlk projede, Ankara ikliminde yaşayabilecek kuşlar için bahçe, açık hava halk tiyatrosu, 
çocuk bahçesi, labirent, yüzme havuzu ve atlı gezintiler için 2200 metrelik bir gezi yolu 
bulunmaktaydı. 1951 yılında gösteri için gelen İtalyan oyun parkı Lunapark’ın ben-
zeri, Gençlik Parkı içinde kuruldu. 1956’da “Bugünkü Ankara” adında bir sergi açıldı. 
1957’de TCDD tarafından parkı dolaşan iki minyatür tren işletilmeye başlandı. Daha 
sonra park içerisinde nikah salonu kuruldu.
2007, 2008 ve 2009 yıllarında yenilenen parka, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Türki-
ye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun işbirliği ile Türkiye’nin ilk bilim mer-
kezi kurulmaktadır.

Altınpark 

Altınpark Ankara’nın Altındağ ilçesinin Aydınlıkevler semtinde bulunan, 640 bin m² 
bir alan üzerinde, %85’ini yeşil alan ve gölet düzenlemeleri, %15’ini de yapılar ve mey-
danların oluşturduğu Ankara’nın en büyük rekreasyon alanlarından biridir. 1977’ye 
kadar golf kulübü olarak kullanılan bu alana 1985’te açılan yarışmada birinci gelen 
projenin uygulanması ile bugünkü Altınpark ortaya çıkmıştır.
640 bin m² alanın 261.160 m²’si yeşil alan, 32.700 m²’si gölet, 46.758 m²’si çalıdır. Ayrı-
ca 17.466 m²’lik bir alanda ağaçlar vardır.
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ANITKABİR

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk ve II. 
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün kabrinin bulunduğu Anıtkabir’den bir görünüş.
Ankara şehir merkezi sınırları içerisinde çeşitli kurumlarca işletilen 42 müze bulun-
maktadır. Bunların en önemlileri şunlardır:
Anadolu Medeniyetleri Müzesi: Atpazarı semtinde, Ankara Kalesi’nin dış duvarının gü-
neydoğusundaki iki Osmanlı yapısında yer alır. Bu yapılardan biri Mahmut Paşa Bedes-
teni, diğeri Kurşunlu Han’dır. Anadolu’nun arkeolojik eserlerini sergileyen ve dünyanın 
sayılı müzeleri arasında yer alan bir müzedir.

Etnografya Müzesi:
 Önceleri Arkeoloji müzesi yapılması düşünülen yapıya sonraları Resim ve Heykel Mü-
zesi kurulması kararlaştırılmış, Mustafa Kemal Atatürk’ün mezarı Anıtkabir yapılana 
kadar burada saklanmıştır.

Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi:
 Müze, Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifleri üzerine Mimar Arif Hikmet Koyunoğlu 
tarafından projelendirilerek, 1927 yılında Türkocağı olarak inşa edilmiştir. Cumhurbaş-
kanı Fahri Korutürk tarafından 2 Nisan 1980 tarihinde müze olarak açılışı yapılmıştır.
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Kurtuluş Savaşı Müzesi:
 I. TBMM binasında hizmet veren bir müzedir. 23 Nisan 1961'de "Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Müzesi" adıyla halkın ziyaretine açılmıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ün doğu-
munun 100. yılını kutlama programı çerçevesinde, 1981 yılında Türkiye Cumhuriyeti 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından res-
torasyon ve teşhir-tanzim çalışmaları sonucu 23 Nisan 1981 tarihinde "Kurtuluş Savaşı 
Müzesi" adıyla yeniden ziyarete açılmıştır.

Cumhuriyet Müzesi: 
II. TBMM binasında hizmet veren müzedir. Müzede ilk üç Cumhurbaşkanı dönemi-
ni yansıtan olaylar, onların kendi sözleri, fotoğrafları, bazı özel eşyaları ile o dönemde 
mecliste alınan kararlar ve kanunlar sergilenmektedir.
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Anıtlar ve heykeller ;

Ankara'da birçok anıt ve heykel bulunmaktadır. Bunların en önemlilerinden Ulus sem-
tindeki Atlı Atatürk ve Mareşal Atatürk Anıtları, Pietro Canonica tarafından 1927 yılın-
da yapılmıştır.

Ulus'taki bir başka heykel olan Zafer Anıtı, Heinrich Krippel 1927 yılında tarafından 
yapılmıştır.
Önemli anıtlardan Güvenpark Anıtı, Anton Hanak ve Joseph Thorak tarafından yapıl-
mış ve Kızılay Meydanına yerleştirilmiştir. Heykelin Açılışı 1935 yılında yapılmıştır. Bu 
anıta Güvenlik ya da Emniyet Anıtı da denir.
Çağdaş anıtlardan Hitit Güneş Kursu Anıtı, Nusret Suman tarafından yapılmış ve Sıh-
hiye Meydanına yerleştirilmiştir. Açılışı 1978 yılında yapılmıştır. Taşankara ise Jørgen 
Haugen Sørensen tarafından yapılmış ve Sakarya Caddesine yerleştirilmiştir. Açılışı 
1992 yılında yapılmıştır.

Arkeolojik alanlar Ankara’da birçok arkeolojik alan vardır. Bunların en önemlilerin-
den Roma Hamamı, Ulus Meydanı’ndan Yıldırım Beyazit Meydanına uzanan Çankırı 
Caddesi üzerinde yer alır, 3. yüzyılda Septimius Severus’un oğlu Roma İmparatoru Ca-
racalla tarafından Sağlık Tanrısı Asklepios adına yapılmıştır. Diğer bir önemli yapı olan 
Augustus Tapınağı, Ulus’ta Hacı Bayram Camisi bitişiğindedir. Aslen M.Ö. 2. yüzyılda 
Frigya tanrısı Men adına yapılmış olan tapınak zamanla yıkılmıştır. Bugün kalıntıları 
bulunan tapınak ise son Galatya hükümdarı Amintos’un oğlu kral Pilamenes tarafından 
Roma İmparatoru Caesar Divi Filius Augustus adına bir bağlılık nişanesi olmak üzere 
yaptırılmıştır.[16][91][101] Augustus’un ölümünden önce Vesta rahibelerine verdiği 
dört adet belge Monumentum Ancyranum (Ankara Anıtı) ve Resgestae (Yazıt) olarak 
bilinirdi. Tapınaktaki bu taş yazıt, dünyadaki en uzun ve sağlam Latince kitabedir.
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Romalılar'a ait Jülian Sütunu, Ulus'ta bulunur. Sütün 362 yılında Roma İmparatorluğu 
İmparatoru Julian'ın Ankara ziyareti onuruna dikilmiştir. Julian Sütunu, Belkıs Minare-
si olarak da adlandırılır.

Kentteki en önemli Selçuklu yapısı olan Akköprü, Yenimahalle ilçesinin Varlık Mahal-
lesi'nde bulunur. Köprü Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubad zamanında 
yaptırılmıştır.

Çağdaş yapılar ;

Ankara'da çağdaş yapılar içinde en önemlileri Atakule, Kocatepe Camisi, ve Arma-
da'dır.Atakule, Çankaya'nın Cinnah Caddesi ile Çankaya Caddesi'nin kesiştiği, Zü-
beyde Hanım Meydanı'nda bulunur. Cumhurbaşkanlık ve Başbakanlık konutlarının 
yakınındadır. Bu iş merkezi, Ankara'nın başkent oluşunun 66. yıldönümü nedeniyle 13 
Ekim 1989'da açılmıştır. Ankara'nın açılan ilk, Türkiye'nin ikinci alışveriş merkezi olan 
Atakule, 125 m yüksekliğe ve kulenin tepesinde döner restorana sahiptir.

Çankaya'nın Kocatepe semtindeki Kocatepe Camisi'nin yapımına 1967'de başlanmış 
ve 1987'de bitirilmiştir. 88 m uzunluğunda dört minaresi vardır.[108] Ana mekânı 4 fil 
ayağı üzerine oturan bir merkezi kubbe ile dört yarım kubbeden oluşur.

Cumhuriyet döneminde yapılan diğer bir önemli cami olan Maltepe Camisi, Çanka-
ya'da bulunur. Mimari açından Osmanlı mimarisi'ne benzeyen cami, yeşil bir kubbeye 
sahiptir. Eni 20 m, boyu 20 m yüksekliği 30 m olan Maltepe Camisi, beyaz taş ve tuğla-
dan inşa edilmiştir. Caminin birer şerefeli 50 m yüksekliğinde iki minaresi vardır. Mi-
narelerde 142 merdiven ile şerefeye çıkılır.

Armada, 133 m yüksekliğinde, 33 katlı bir iş merkezidir. 28 Eylül 2002'de açılan yapı-
nın 4. katında, alışveriş merkezi olan yapının diğer katlarında stüdyo daire şeklinde, 
evler bulunmaktadır. Anteni ile birlikte yüksekliği toplam 140 m'dir.
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Şenlikler ;

Kentte geleneksel hale getirilen birçok şenlik vardır. Ankara’daki sinema alanındaki 
önemli organizasyonlardan biri Ankara Uluslararası Film Festivali’dir. 1998 yılından 
beri düzenlenen festival, belgesel, uzun film ve kısa film yarışmaları barındırır. Yaklaşık 
17 dalda ödül dağıtılır.
Tiyatro alanındaki önemli bir şenlik, Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Va-
kıf tarafından 1996 yılından beri gerçekleştirilen Uluslararası Ankara Tiyatro Festiva-
li’dir.Bunların dışında Ankara’da 1983’ten beri Ankara Uluslararası Müzik Festivali ve 
1996’dan beri de Ankara Caz Festivali gerçekleştirilir.

Eğitim;

 Eğitim ve öğretim açısından Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olan Ankara'da 
150'den fazla ilk ve orta dereceli okul ile halk eğitim merkezi vardır. Ayrıca on üniver-
site ve bir harp okulu hizmet vermektedir. Bu üniversiteler il genelinden öğrencilere 
eğitim verdiği gibi, il dışından ve öğrenci değişim programları ile yurtdışından gelen 
öğrencilere de eğitim vermektedir.
Üniversiteler ;

Ankara’da eğitim veren üniversiteler şunlardır: Devlet: Ankara Üniversitesi, Gazi Üni-
versitesi, Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Özel: Atılım Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Çankaya Üniversi-
tesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Turgut Özal Üniversitesi, Ufuk Üniver-
sitesi
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin karacı muvazzaf subay ihtiyacını karşılayan ve 1834’te Mek-
teb-i Harbiye adıyla İstanbul’da kurulan Kara Harp Okulu, 1936’da Ankara’ya taşınmış-
tır.1991 yılından beri, 4 yıllık askeri eğitimin yanı sıra, lisans düzeyinde sistem mühen-
disliği eğitimi vermektedir.
Spor;

 MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği'nin resmi stadı Ankara 19 Mayıs Stadyumu.
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Futbol ; Kentte en çok rağbet gören spor futboldur. Kentin Sportoto Süper Lig’de bu-
lunan iki spor takımı vardır. Bunlar: MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği’dir. Ankara bu 
sayıyla İstanbul’un ardından Turkcell Süper Lig’de en çok takımı bulunan kenttir. 2008-
2009 sezonunu bu takımlardan MKE Ankaragücü 13., Ankaraspor 10., Gençlerbirliği 
15., Hacettepespor 18. sırada tamamladı. Bu takımlardan MKE Ankaragücü, Genç-
lerbirliği ve Hacettepespor, 19.209 kişilik Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nu[138], Anka-
raspor 19.626 kişilik Yenikent ASAŞ Stadyumu’nu kullanmaktadır.

Basketbol; Kent, İstanbul’da düzenlenen 1959 Avrupa Basketbol Şampiyonası’ndan 
sonra Türkiye’de düzenlenen ikinci Avrupa Basketbol Şampiyonası’na 2001 yılında ev 
sahipliği yapmıştır. Bu şampiyonada Türkiye Millî Basketbol Takımı, Yugoslavya’nın 
ardından ikinci olmuştur. Ankara, 2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası’na ev 
sahibi olan dört şehirden biridir. Kentin basketbol takımları, Beko Basketbol Ligi’nde 
TED Ankara Kolejliler ve Türk Telekom Basketbol Takımı, Türkiye Bayanlar Basketbol 
Ligi’nde Çankaya Üniversitesi Spor Klübü’dür. Bu takımlardan Türk Telekom Basketbol 
Takımı, üç kez Cumhurbaşkanlığı Kupası, iki Kez Türkiye Kupasını kazanmıştır.

Voleybol ;Kent Aroma Bayanlar Voleybol 1. Ligi’nin 2009-10 sezonunda İller Bankası 
ve Ankaragücü takımları tarafından temsil edilmektedir.

Seğmenlik Geleneği

Seğmenlik/seymenlik, aralarında yaşa bağlı bir hiyerarşi bulunan ve bununla sosyal 
ilişkilerini düzenleyen Ankara'ya özgü bir tür sosyal organizasyon geleneğidir. Bu orga-
nizasyona dahil olan kişilere seğmen denir.
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Tarihsel kökenine ilişkin kesin bilgiler bulunmayan seğmenlik geleneğinin şekillenişin-
de; Ahilik geleneğinin, kent, kasaba ve köylerin olası saldırılardan korunması isteğinin 
ve yerleşim birimlerinde bir iç düzen sağlama amacının etkisi büyüktür.

Seğmenler arasından sevilen ve sayılan bir kişi “seğmen başı” seçilir. 15-16 yaşlarında-
ki seğmenlere “yeni yetme”, 35 yaşına kadar olanlara “delikanlı”, yaşlı seğmenlere “kart 
traş efe” denir. Seğmenler kendi aralarında ferfene toplantıları düzenlerler ve burada; 
topluluk üyeleri arası ilişkiler düzene oturtulur, üyelere seğmenliğin iyilik, dürüstlük 
gibi nitelikleri ile sosyal hayata dair bilgiler aktarılır. “Seğmenbaşı” tarafından yönlen-
dirilen bu toplantılarda yemek yenilir, sohbet edilir. Müziğin başlamasıyla sohbet sona 
erer, önce ağır “divan” havaları çalınır, bir süre sonra da oyun bölümüne geçilir. Cezayir 
havasının çalınması, toplantının bittiğini haber verir.

Kıyafet, takı ve silah, seğmenin görsel özellikleridir. Özel günlerde giyilen bu seğmen 
kıyafetleri; Osmaniye işliği, camadanlar, altın veya gümüş sim işlemeli kanatlı cepken-
ler, sırmalı yelekler, diz bağları, tiftik çoraplar, yarım dizlikler, zıvgalar, önü harçlı, kadi-
fe veya çuha yelekler, İzmir yelekleri, sekiz gözlü hasır örgülü silahlıklar ve efe kuşakla-
rından oluşmaktadır. Yemeni adı verilen ayakkabılar, kep denilen başlıklar ve kefiye adı 
verilen ipek poşular, kıyafeti tamamlayan diğer unsurlardır. Bu kıyafetler seğmenliğin 
Ankara bölgesiyle özdeşliğinin de göstergelerindendir.

Seğmenlik geleneği, kendi çerçevesindeki sosyal ilişkileri düzenlediği, bölgesindeki 
oyun ve müzik sanatını sürdürdüğü gibi bu gelenekle bağlantılı el sanatlarını da destek-
ler.

Günümüzde Ankaralı sivil toplum kuruluşlarının çabalarıyla yaşatılmaya çalışılan seğ-
menlik geleneği, sağlıklı bir toplum olabilme yolunda iyilik, doğruluk, dürüstlük gibi 
öğretileri ile kendi katkısını yapmakta, ferfene toplantıları ile toplumun şehir hayatının 
yalnızlığından kurtularak birlikteliğin önemini kavramasına yardımcı olmaktadır.
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     Değerli okuyucularım, dergimizin her sayısında sizlere bir klasik kitabı tanıtmayı 
amaçlamış olsam da bu sefer bir değişikliğe gitmek istedim. Bu değişiklikte okuduğum 
bir haberin etkisi oldu: Ratko Mladiç’e verilen ömür boyu hapis cezası onandı. Evet, 
belki çoğunuz Ratko Mladiç’i duymadınız. Ratko Mladiç Srebrenitsa soykırımının baş 
aktörü. Kitabımıza geçmeden tarihi birkaç gerçeği anlatmak, değinmek gerekiyor:
Srebrenitsa Soykırımı

İkinci Dünya Savaşından sonra Avrupa’da yaşanan en büyük katliam olarak tarihe geçti. 
Avrupa’nın göbeğinde bir İslam beldesi olan Bosna Hersek’te Sırpların yaptığı katliam, 
soykırım derecesine ulaştı. Çoğu mezarda sadece bazı vücut parçaları defnedebilmiştir. 
Ratko Mladiç komutasındaki Sırp Ordusu, Radovan Karadziç, Momcilo Perisiç, Slo-
bodan Miloseviç ve Sırbistan İçişleri Bakanlığı’ndan doğrudan destek alan paramiliter 
grup olan “Akrepler” (Scorpions) bu katliamın baş aktörleri oldu. Yaşanan katliam BM 
ve Lahey’deki Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesince 2004 yılında “Soykırım” olarak 
tanımak zorunda kalmıştı. Avrupa’da yaşayan Boşnaklar Sırp katil sürülerinin saldırı-
larına uğruyor, dünya gözü önündeki bu katliama, bu soykırıma sessiz kalıyordu. Müs-
lüman ülkelerden Bosna için maddi yardımalar toplanırken, bir yandan da Müslüman 
gençler Bosna cihadına katılmak için yurtlarını terk ediyordu. Hollandalı askerlerin 
koruduğu Potoçari kampına sığınan Boşnak erkekleri Sırp askerlere teslim edilmesi ve 
göz göre göre bu sivillerin katledilmesi büyük yankı uyandırdı. Hollanda, tarihine kara 
bir leke olarak geçen olaydan kendini aklamak için zaman içerisinde çeşitli açıklamalar 
yaptı. Sırpların Bosna’nın birçok yerinde saldırıları devam ederken dünya kamuoyunun 
sessizliği de devam ediyordu. Güvenli bölge ilan edilen bölgelerde BM’nin yetersizliği-
ni gören Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç, BM yetkililerini defalarca 
uyarmış ve sorumluluklarını yerine getirmeye davet etmişti. Aliya’nın, “Ya aldığınız 
kararlara sadık kalın, kararlarınıza uyun ve kararlarınızı tanımayıp saldırılarına devam 
eden Sırp çetnikleri durdurun ya da Müslüman halkın elinden topladığınız silahları 
geri verin. Aksi halde meydana gelebilecek her türlü olaydan siz sorumlu olursunuz.” 
diyerek yaptığı uyarılara karşı Birleşmiş Milletler yetkilileri, sadece gerekeni yaptıkları 
ve Sırpların güvenli bölgelere giremeyecekleri yönünde cevap verdiler.

İNCİR KUŞLARI Aykut YILMAZ 
TDE Öğretmeni
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Katliam Sonrası:

Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı, 2007 yılında, Srebrenitsa’da yaşananların “soykı-
rım” olduğuna hükmetti. Ancak soykırım sorumlusunun Sırbistan olmadığı açıklandı. 
Srebrenitsa katliamı, Avrupa’da hukuksal olarak ilk kez belgelenmiş bir soykırım olarak 
tarihe geçti.Hollanda Temyiz Mahkemesi Boşnakları Sırp katillere teslim eden Hollan-
da’yı kısmen sorumlu buldu. Mahkeme, 350 kurbanın ailesi için Hollanda’nın yüzde 30 
tazminat ödemesine karar verdi. Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi, Bosnalı Sırp-
ların eski lideri Radovan Karaciç’i Srebrenitsa’da yaşananlardan sorumlu tutarak 40 yıl 
hapis cezasına çarptırdı.Mahkeme Sırp kasap General Ratko Mladiç’in de ömür boyu 
hapse mahkûm etti.

Mavi Kelebekler

Sırp askerleri, toplu mezarlar bulunmasın diye cesetleri çok uzağa gömdüler ve bölge-
nin bitki örtüsüne uygun bitkilerle üzerini örtmeye çalıştılar. Toplu mezarların bulun-
masında kullanılan uydu resimlerinde manyetik değişkenlik taramasının yapılamaması 
için mezarların içine metal parçaları bıraktılar. Böylesine profesyonelce ve ince hesaplar 
yapılarak planlanmış bir soykırımda bir şeyi hesaba katamadılar.
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Toplu mezarların bulunduğu bölgede cesetlerin toprağı beslemesi sonucunda Artemis 
adında çiçeklerin oluşumu başladı. Çiçeklerin çoğalmasıyla birlikte sadece bu bitkiyle 
beslenen mavi kelebekler de bölgede hızla çoğaldı. Bölgede yapılan araştırmalar so-
nucunda bu durumun dikkat çekmesi ve yerel basına yansımasıyla halk araştırmalara 
katıldı. Mavi kelebekler takip edilerek 300 toplu mezar bulundu. Toplu Mezar Enstitüsü 
bu zamana kadar yaptığı çalışmalarda 20 bin kişinin cesedine ulaştı ancak yalnızca 18 
bin kişinin kimliğini belirleyebildi. Cesetlerin parçalanmış ve yakılmış olması kimlik 
belirleme çalışmalarını güçleştiriyor. Nasıl ki Ebabil kuşları filleri yok ettiyse Mavi Kele-
bekler de bir zulmün gizli kalmasını öyle engelledi.

İncir Kuşları

Tarihi gerçekleri biraz bildikten sonra kitabı okumak hem daha anlamlı hem de daha 
yürek isteyen bir eylem oluyor. Kitapta 1992-1995 yıllarında Sırplar tarafından katledi-
len Müslüman Boşnakların soykırım gerçeklerini okuyoruz. İnançları yüzünden katle-
dilen bir millet, inançları yüzünden tecavüze uğrayan bir millet…

‘’Bir savaşta kadınları kullanmak alçakça bir yöntemdir.’’

Aynı ırktan geliyorlardı, aynı dili konuşuyorlardı, bir tek dinleri farklıydı. Biri Müslü-
man Boşnak genci diğeri ise Hristiyan Sırp’tı. İkisi de konservatuardaki aynı Boşnak 
kızına aşık olmuşlardı. Bir gün ikisi de Suada’ya aşklarını itiraf ettiler. Bu gençlerden 
biri aşkına karşılık bulmuş diğeri ise ‘’Kalbimde iki kişiye yer yok.’’ cevabını almıştı. 
Takvimler 6 Nisan 1992’yi gösterirken bir bomba düştü. Suada patlak veren bir savaşın 
estirdiği rüzgarda bir yaprak gibiydi. Savruldu, savruldu, savruldu. Sonra da kader onu 
bir zamanlar ‘’Kalbimde iki kişiye yer yok.’’ dediği Sırp gencin eline düşürdü. Genç Sırp 
ela gözlü ahuya bakıp ‘’Kader bizi ne inanılmaz bir şekilde birleştirdi, görüyor musun 
Suada?’’ demişti. Modern zamanlarda Avrupa’nın ortasında kadere inananların romanı 
İncir Kuşları…
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‘’Sırplar yüreğimi ateşe tutturdular/ Ben hiç yanmadım.

Geceleri soyunup koynuma girdiler/ Ben hiç sevişmedim.

Atalarıma küfürler savurdular / Ben hiç duymadım.

En sonunda beni hamile bıraktılar / Ben hiç doğurmadım.’’

‘’Savaşlarda onca yaşananlar insan oğlunun en karanlıkve en vahşi taraflarına ait öykü-
lerse, makineli tüfekler ve top mermileri art arda patlayıp etrafa ölüm saçıyorsa, tecavüz 
mağduru zavallı kadınlar ‘nefret çocukları’nı dünyaya getiriyorsa… ne yazık ki savaş-
tan geriye kalan bu pislikleri temizlemeye göğü yararak  bardaktan boşalırcasına yağan 
yağmurun dahi gücü yetmez.’’ Masal gibi başlayıp belgesel gibi devam eden roman 
boğazımızı düğümlüyor.

                                                                           SON

   Bazı yerleri teknik olarak eleştirilebilir belki ama gerçek bir hikaye olan İncir Kuş-
ları’nın anlattıkları tartışılamaz. Okuduğunuz zaman keyif alacağınız bir roman değil 
etkileneceğiniz bir romandır İncir Kuşları. Yazımı Boşnakların deyimiyle herkes ‘’Al-
lah’a Emanet…’’ diyerek son veriyorum. 
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COĞRAFİ İŞARET NEDİR? 

Coğrafi işaretler, belirli bir bölgeden kaynaklanan bir ürünü tanımlayan ya da kalite-
si, ünü veya diğer karakteristik özellikleri itibariyle coğrafi kaynağına atfedilebilen bir 
bölgeyi işaret eden mülkiyet hakkıdır.

 • Coğrafi işaret ürünün standardını korur ve geleneksel üretim metoduna uygun ola-
rak üretilmesini sağlar. 

• Bir yörenin herhangi bir ürünü, meyvesi, taşı, madeni diğer yörelerde üretilenlerden 
farklı olabilir veya bir yörede üretilen bir geleneksel ürün herhangi bir özelliği ile ün 
kazanmış olabilir. Bu ürünlerin üzerinde o yörenin adının kullanılması, o ürünün ben-
zerlerinden farklı özellikler taşıdığını tüketiciye aktaracak ve ürünün hak ettiği değeri 
görmesine destek sağlayacaktır. 

• Tüketiciler söz konusu yöre adıyla satılan ürünleri sadece o yörede değil tüm dünyada 
o yörenin adına duydukları güvenle, aynı türdeki diğer ürünlere göre tercih edebilirler.

 • Coğrafi işaretler, geleneksel ve özellikli ürünün orijinal haliyle üretilip paketlendiği 
boyuttadır; ürünün kalitesi, geleneksel üretim metodu ve coğrafi kaynağı arasında ku-
rulan sıkı bağı simgeleyen bir güvencedir.

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER

GEZELİM , GÖRELİM , ÜLKEMİZİ TANIYALIM 

BAŞVURU YAPILAN COĞRAFİ İŞARETLER :

SAFRANBOLU ÇAVUŞ ÜZÜMÜ

Halil Yiğit KAVRAR
Coğrafya Öğretmeni
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Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 27.11.2014 tarihinde başvurusu yapılmış olup ön inceleme 
aşaması devam etmektedir. 

KESTANE BALI:

Kış mevsimlerinin vazgeçilmezi kestane…  Eskiden sobaların üzerinde çıtır çıtır sesiyle 
sıcaklığı hissettiren kesteneler . Peki ‘bu mucizenin balı olur mu’ demeyin ! Evet , evet 
Kestane balından bahsetmek istiyorum sizlere ; 

Yüz ölçümünün %63’ü ormanlarla kaplı olan Zonguldak’ın büyük bir bölümü kestane 
ağaçları yönünden oldukça zengindir. Bu da Zonguldak’ta üretilen kestane balının lez-
zetinde, kıvamında ve en önemlisi kalitesinde çok büyük özellikler sağlamaktadır. Yapı-
lan çalışmalara göre, Zonguldak kestane balı üretilen en kaliteli kestane balıdır. Talebin 
fazla olması nedeniyle de yüksek bir fiyat aralığında pazarlanabilmektedir.

ELPEK BEZİ:

Elpek Bezi, Batı Karadeniz Bölgesinde bir zamanların tarım ürünü olan ketenin liflerin-
den yüzlerce hatta binlerce yıldır üretilmektedir. Antikçağlarda ketenden ürettiği yelken 
bezi ve dokumalarıyla ünlenen Karadeniz Ereğli’de “elpek”, Çaycuma’da “pelemet” böl-
gedeki diğer yerleşim birimlerinde de “çözme bez” olarak bilinen yerel dokuma “düzen” 
adlı el tezgâhlarında keten ve pamuk ipliği ile dokunmaktadır. İç giyimde kullanılan bu 
bez yazın serin kışında vücut ısısını tutmasıyla ünlüdür.

Halil Yiğit KAVRAR
Coğrafya Öğretmeni
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TENEKEDE TAVUK:

Son zamanlarda televizyonlarımızda , yemek kanallarımızda popüler olan ve yine 
ülkemize ait tenekede tavuktan bahsetmek isterim siz değerli okuyucularımıza ;  

Türkiye’de tavuk üretiminin %15’ini elinde bulunduran Gökçebey ilçesinde, 100 yıllık 
gelenekselleşmiş bir yemek olan tenekede tavuk, duyanların inanamadığı pişirme stili 
ile yiyenlerin doyamadığı bir lezzettir.

BURSA SİYAH İNCİRİ 

Bursa ilinde yeni açılan okulumuza yolunuz düşerse muhakkak tadına bakmadan geç-
meyin ! Şeker tadında olan TerraRosa topraklarında yetişen  bursamızın siyah inciri ;
Özel toprak ve iklim koşulları Bursa Siyah İncirinin aşağıda belirtilen duyusal, fiziksel 
ve kimyasal özelliklerinin ortaya çıkmasını sağlar:
Duyusal Özellikler: Bursa Siyah İnciri, sıkı meyve yapısına ve kuvvetli aromaya sahiptir. 
İncirler tatlı ve asidik bir tatta olmalıdır.
Fiziksel Özellikler: Bursa Siyah İnciri koyu mor kabuğa, kırmızı meyve içine ve büyük 
bir boyuta sahiptir. Meyveler büyük ve kutuplardan yassılaşmış (oblate) şekildedir. Ka-
buk koyu mor olup, kolay soyulur. Çekirdekleri orta büyüklüktedir, meyve içi boşluğu 
ya yoktur ya da çok küçüktür.
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ANKARA ARMUDU :

Ankara armudunun ana dalları seyrek yan dalları ise sıktır. Pulcukları kiremitvari dizil-
miş kahverengimsi, yuvarlak ve sivri, yaprak tomurcukları ile pulcukları sıkıca birbiri 
üzerine kapanmamış, ucu sivri şişkin çiçek tomurcukları vardır. Sarımsı-yeşil renkli 
yaprak sapı uzunca ve tüysüzdür. Yapraklar yumurta biçiminde üstü parlak koyu yeşil 
alt yüzeyi donuk mavimsi-yeşil kenarı hafif dişlidir. Meyve, yuvarlak, orta büyüklükte, 
kabuğu ince ve hafif pürüzlü olup, ortalama ağırlığı 140-160 gr civarındadır.

Meyve üretimi için başka bir armut çeşidine ihtiyaç duyar. İklim isteği bakımından 
yazları sıcak ve kurak, nem oranı bakımdan düşük şartlarda en iyi gelişmeyi ve meyve 
üretimini sağlar. Drenaj bakımından iyi, besince zengin hafif topraklarda yetişir. An-
kara armudu aşıyla üretilir. En çok kışın yapılan kalem aşısı metodu uygulanır. Anaç 
olarak ayva, ahlat ve diğer armut çeşitleri kullanılır.

Aslında anlatılacak , görülecek , gezilecek o kadar çok illerimize ait ürünler var ki , bu 
ürünlerimiz devede kulak kalır. 
Sevgili okurlarımız ;
Bana ayrılan köşenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki yayınlarımızda daha 
farklı , ilgi çekici , ilginç ürünlerimiz ile burada buluşmak dileği ile ...
Sağlık ve sevgiyle kalınız …
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Kentin, Atpazarı ve Koyunpazarı semtlerinin altındaki, Denizciler ve Anafartalar cad-
deleri arasında kalan kesimine Samanpazarı denmiştir. Osmanlı döneminde, “Yukarı 
Yüz” adı verilen Hisar’ın ve çevresinin altındaki “Aşağı Yüz” kısmındadır. Numune Has-
tanesi’nin karşısındaki semtin adı ise Kağnıpazarı’dır (Arabapazarı). Buradaki düzlükte 
kurulan pazar, Ankaralının kışlık odununun kağnılarla getirilip satıldığı yerdir. Saman-
pazarı, Kağnıpazarı’ndan iki yüz metre yukarıda, bugünkü Anafartalar ve Ulucanlar 
caddeleri arasında kalan ve Altındağ Belediyesi’nin bulunduğu yeri de kısmen kaplayan 
meydanlıktır. Burada, kağnılarla gelen saman satılırdı.

SAMANPAZARI

ANKARA’NIN GEZİLECEK YERLERİ
Sena KAHRAMANOĞLU
        TDE Öğretmeni
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DENİZCİLER CADDESİ; 

Bu semtte İslamiyet, Hristiyanlık ve Musevilik açısından önemli yapılar bulunmaktadır. 
Ankara’nın kültürünü oluşturan bu yapıların bir kısmı günümüzde, artık, görülmemek-
tedir. Denizciler Caddesinin Doğu ucundan Anafartalar Caddesine uzanan kısımda 
bulunan İstiklal Mahallesi (günümüzde Sakalar Mahallesi), Cumhuriyet’in ilk yıllarına 
kadar “Yahudi Mahallesi” olarak bilinmektedir. Hatta Denizciler Caddesinden, Leble-
bicioğlu Caminin önünden içeri doğru giren Acıçeşme Sokağın başında, 2015 yılı or-
talarına kadar, bir “Yahudi Mahallesi” tabelası da bulunmaktaydı. Ankara’da deniz yok, 
nereden çıktı bu Denizciler adı diyebilirsiniz. Meclis Hükümeti’nin ilk yılları, Cumhu-
riyet’in başlangıcı … Ankara’da bina bulunmuyor. Deniz Komutanlığı için, bugünkü 
Denizciler Caddesi’nin sonlarına doğru sağ taraftaki Alişan Bey’in büyük konağı uygun 
görülüyor. Buraya gelip giden denizci subaylar nedeniyle caddeye de onların adı veri-
liyor.  Anafartalar Caddesi ile Çıkrıkçılar Yokuşunun kesiştiği köşede, kalıntıları yakın 
zamana kadar gelmiş bir Rum kilisesi olan Aziz Klemens Kilisesi ve bunun yakınların-
da bir Ermeni kilisesinin bulunduğu da bilinmekteydi.

Ulucanlar Caddesi, 
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1924 tarihli Ankara haritasına göre, Osmanlı devrinde bugünkü gibi değildi. Bugün-
kü Saraçlar Sokak ile Arslanhane Camisi’ne doğru çıkan Can Sokak daha aşağıda bir-
leşiyordu ve buradaki Koyunpazarı Meydanı’ndan Can Sokak boyunca yukarı doğru 
çıkarken daha Ahi Elvan Camisi’ne varmadan olan kısımda “Ulucanlar Çarşısı” bulu-
nuyordu. Şeref Erdoğdu (2002), bu çarşıda demircilerin ve çilingirler ile sobacıların es-
naflık yaptığını yazar. Koyunpazarı Meydanı’ndan Ulucanlar Çarşısı’na girişte sağ taraf 
demircilere ve sol taraf ise çilingir ve sobacılara ayrılmış. Sağ tarafta bulunan mescide 
(büyük olasılıkla Bayezıd Mescidi ve Ulucanlar Caddesi açılırken yıkılmıştır) giden dar 
yolun kenarında iki ya da üç tane yan yana dizilmiş, büyük yeşil kavuklu lahit vardır. 
İşte “Ulucanlar” adı bunlardan gelmektedir. Çarşıda bir de seğmenlerin kahvesi varmış. 
Efeler, minder serilmiş peykeler üzerinde nargilelerini çekerlermiş.

Şengül Hamamı

Yahudi Mahallesinden Anafartalar Caddesi’ne çıkılan merdivenlerin dibindeki hamam 
Fatih’in Anadolu Beylerbeyi İshak Paşa tarafından yaptırılmıştır. Hamam, yapıldığı 
tarihte olmayan cadde yerine bir tepeye dayanmaktadır. Kitabesi olmayan hamam XV 
inci yüzyılın ikinci yarısına tarihlendirilir. Daha sonra Şeyhülislam Ankaravî Mehmed 
Emin Efendi tarafından satın alındığından XVII nci yüzyıldaki Şerî Sicil kaydında 
onun vakıfları arasında görülmektedir. Mimarisinden, hamamın soyunma kısımlarının 
XIX uncu yüzyılda yeniden yapıldığı anlaşılmaktadır. Şengül Hamamı, Hergele Meyda-
nı’ndaki İne Bey Hamamı ve Hamamönü’ndeki Karacabey Hamamı ile birlikte, Ankara 
halkına hâlâ hizmet veren Osmanlı devrinden kalma üç hamam olduklarından önemli-
dir.

Şengül Hamamı, bulunduğu yer bakımından, “eskiden her Yahudi cemaatinde bulun-
ması gereken bir önkoşul olan hamam” şartını yerine getirmektedir. Yahudi Mahalle-
sinde bulunan hamamda, zamanında, düğünden bir gün önce gelinlerin ve doğumdan 
sonra kadınların yıkanması gibi pek çok Yahudi geleneğine uygun tören gerçekleştiril-
miştir (Bahar, 2003). Beş yüz yıllık bir geçmişi olan bu hamamda, yakın zamana kadar, 
Yahudi kadınların dinlerine uygun bir şekilde yıkanmalarına olanak veren bir Tevila 
bölümü de bulunuyordu. Bu bölüm, son yıllarda ana salona bağlanmıştır
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ANAFARTALAR CADDESİ

Samanpazarı ile Hisar çevresinin, hemen hemen, sınırını oluşturan Anafartalar Cadde-
si (Samanpazarı’ndan gelirken caddenin Çıkrıkçılar Yokuşu sapağına kadar olan kıs-
mı Anafartalar Caddesi 2 ve buradan Ulus’a kadar olan kısmı da Anafartalar Caddesi 
1 olarak adlandırılmakta), Cumhuriyet ile birlikte Ankara’nın çağdaş yüzü olmuştur. 
Cumhuriyet ile birlikte bu cadde boyunca yeni binalar yapılmış ve aralarında, özellikle 
caddenin Samanpazarı tarafında, eskilerden kalan binalar da görülmektedir. Binaların 
yapıldığı dönemde, köşelerde yuvarlak hatlar ve kubbeler modadır. Resimlerden de gö-
rüldüğü gibi, bu binaların çoğu onarıldığı halde üzerleri gelişigüzel asılmış ve anlamsız 
reklam tabelaları ile doludur. Kentin tarihini yansıtan bu bölgedeki bu görüntü kirliliği-
nin temizlenmesi önemlidir.

UZUN ÇARŞI(ÇIKRIKÇILAR YOKUŞU)
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Bu çarşı, günümüzdeki Çıkrıkçılar Yokuşu’dur ve hala eskisi gibi yoğun ve renklidir. 
Çıkrıkçılar Yokuşu adını, eskiden burada bulunan sof tezgâhlarından almıştır. Kentin 
eski adıyla “Yukarı Yüz” ile “Aşağı Yüz”ünde bulunan ticari yapılarını, etrafındaki her 
çeşit esnaf dükkânı ile gerçekten uzun bir çarşı olan Uzunçarşı birbirine bağlar. Mah-
mut Paşa Bedesteni’nden (bugünkü Anadolu Medeniyetleri Müzesi) Ulus’taki Sulu 
Han’a (Hasan Paşa Hanı) kadar, Anafartalar Caddesi’ni kestikten sonra Şekerciler ve 
Tenekeciler sokaklar ile uzanır. Eski zamanlarda, Uzun Çarşı’nın Anafartalar Caddesi 
tarafında Aziz Klemens Kilisesi ile Von Vincke’nin 1839 tarihli Ankara Haritası’nda 
görülen fakat adı belirlenememiş bir Ermeni kilisesinin bulunduğu bilinmektedir.
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KURTULUŞ SAVAŞI VE BAŞKENT OLUŞU

Mustafa Kemal Atatürk, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandıktan sonra, Padişah VI. 
Mehmet tarafından 30 Nisan 1919'da 9. Ordu Müfettişliğine atandı. 19 Mayıs 1919'da 
Refet Bey (Bele), Kâzım Bey (Dirik), 'Ayıcı' Mehmet Arif Bey ve Hüsrev Bey (Gerede) ile 
birlikte Samsun'a çıktı. Anadolu'da Havza ve Amasya Genelgesi'ni yayınlayan ve Sivas ile 
Erzurum Kongresi'ni düzenleyen Mustafa Kemal, İstanbul Hükümeti ile Amasya Pro-
tokolü'nü imzaladı. Bu protokol üzerine Meclis-i Mebusan açılmıştır. Mustafa Kemal, 
meclis çalışmalarını daha yakından izleyebilmek için 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gel-
miştir. Ankara'ya gelmesinin nedenleri arasında buranın demiryolu ağına sahip olması, 
İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmemiş olması, merkezi bir konumda bulunması ve 
Batı Cephesi'ne yakınlık gibi nedenler de etkili olmuştur. Meclis, 28 Ocak 1920'de oybir-
liği ile Misakımillî'yi kabul etmiştir. Bunun üzerine İstanbul işgal edilmiş ve meclis kapa-
tılmıştır. Mustafa Kemal, 19 Mart 1920'de illere ve kolordu komutanlıklarına bir genelge 
göndermiş ve Ankara'da olağanüstü bir meclisin açılacağını duyurmuştur. Seçimlerin ar-
dından 23 Nisan 1920'de TBMM açılmış ve hükümet kurulmuştur. Türk Kurtuluş Savaşı 
bu meclisten yönetilmiş, savaşın kazanılmasının ardından Lozan Antlaşması imzalanmış 
ve I. TBMM seçim kararı almış ve yerini II. TBMM'ye bırakmıştır. İnkılap Meclisi olarak 
da anılan bu meclis 13 Ekim 1923'te Ankara'yı başkent ilan etmiştir.

Sena KAHRAMANOĞLU
        TDE Öğretmeni
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Sena KAHRAMANOĞLU
        TDE Öğretmeni

19 MAYIS

Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihindeki dönüm noktalarından biridir 19 Mayıs 1919 ta-
rihi. Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı tarih olan 19 Mayıs, aynı zamanda “Gençlik ve 
Spor Bayramı” olarak kutlanmaktadır. Atatürk, Millî Mücadele sıralarında Türk mil-
letini ileri götürecek olanların ve köhnemiş fikirlere karşı gelecek olanların genç fikir-
ler olduğunu görmüştü. Bu nedenle de “gençlik” kavramı Atatürk için ayrı bir önem 
taşımaktadır. Atatürk gençlerden sık sık bahsederken, yaş sınırı dışında fikri olarak 
gençliği yani, fikirde yeniliği ifade etmiştir. O’nun şu sözü çok anlamlıdır:“Genç fikirli 
demek, doğruyu gören ve anlayan gerçek fikirli demektir.” 
Atatürk’ün gençliğe armağan ettiği ve “Gençlik ve Spor Bayramı” olarak kutlanan 19 
Mayıs tarihinin önemini daha iyi anlayabilmek için Atatürk’ün 16-19 Mayıs 1919 tarih-
leri arasında gerçekleştirdiği İstanbul-Samsun yolculuğunu bir kez daha hatırlamamız 
gerekir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihindeki önemli olaylardan biri Atatürk’ün Samsun’a ayak 
basışıdır. TürkMilleti Birinci Dünya Savaşı sonrasında kötüleşen koşullar içinde kur-
tuluş çareleri ararken büyük bir lider, Mustafa Kemal Atatürk ortaya çıktı ve Samsun’a 
ayak basarak “Kurtuluş” yolunu açtı. Dolayısıyla Atatürk’ün 16-19 Mayıs 1919 İstan-
bul’dan başlayan yolculuğu bir kurtuluş dönemini simgeler. Samsun’a ayak basışının 
taşıdığı önem Atatürk’ün Büyük Nutku’nu 19 Mayıs 1919 Samsun’a çıkışı ile başlatma-
sından anlaşılmaktadır ki şimdi bu yolculuğu kısaca anlatmaya çalışalım.
Samsun işgal kuvvetleri için önemli noktalardan biriydi. Stratejik bakımdan büyük 
öneme sahipti ve Karadeniz’den Orta Anadolu’ya açılan en rahat ve güvenilir bir ka-
pıydı. İngilizler 9 Mart 1919 tarihinde Samsun’a askerî birlik çıkarmışlardı. Buna tepki 
olarak Türk Makineli Tüfek birliğinden Hamdi adındaki bir teğmenin askerlerini ala-
rak dağa çıkması dikkatleri bu bölgeye çekti ve İngiliz Yüksek Komiserliği’nin de Türk 
halkının silahlandığı konusundaki şikayetleri üzerine bu bölgeye güvenilir bir kuman-
danın olağanüstü yetkilerle gönderilmesine karar verildi. Bu kumandan Mustafa Ke-
mal Atatürk’tü ve Atatürk, uzun zamandan beri ülkenin içinde bulunduğu bu umutsuz 
duruma üzülüyor ve birşeyler yapmak içinAnadolu’ya geçmek istiyordu. Bu O’nun için 
bulunmaz fırsattır. İstanbul-Samsun yolculuğu öncesinde Atatürk’le Padişah Vahdettin 
arasında geçen konuşmayı Atatürk şöyle anlatır:

Gökhan AĞIRBAŞ
  Tarih Öğretmeni
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“-Paşa, Paşa!... Şimdiye kadar devlete çok hizmet ettin!Bunların hepsi artık bu kitaba 
girmiştir (bu bir tarih kitabıdır)! Bunları unutun, dedi, asıl şimdi yapacağın hizmet 
hepsinden daha önemli olabilir...Paşa, Paşa...Devleti kurtarabilirsin!...
Bu sözlerden hayrete düştüm. Acaba Vahdettin benimle içtenlikle mi konuşuyor?...O 
Vahdettin ki... bütün yaptıklarından pişman mı olmuştur?Aldatıldığını mı anlamıştı?-
Fakat, böyle bir yorum ile başka konulara girişmeyi ürkütücü saydım, kendine karşılık 
verdim:

-Kişiliğe güveninize ve bana bunca yüz verişinize teşekkür ederim...Elimden gelen hiz-
meti esirgemeyeceğime lütfen güveniniz...”
Atatürk bu konuşmada plânlarının sezilmiş olabileceği duygusuna kapılmıştı ama, O’nu 
bekleyen ve O’na güvenen bir“Türk Milleti” vardı.
Atatürk ile beraber 16 Mayıs 1919 Cuma günü başlayacak yolculuğa gemi kaptanı İs-
mail Hakkı Durusu dışında 18 kişi eşlik edecekti. Atatürk, beraberindeki kişilerle be-
raber 16 Mayıs 1919 Cuma günü öğleden sonra “Bandırma” adındaki eski bir vapurla 
Galata rıhtımından ayrılır. 17Mayıs 1919 Cumartesi günü Bandırma Vapuru saat 21.40 
sıralarında İnebolu’ya varır. 18Mayıs 1919 Pazartesi günü beklenen yolculuğun sonuna 
gelinir. Yolcular Kalyon Burnu denilen yerden sandallarla Merkez iskelesine çıkarılırlar. 
Bu sandallardan birinin sahibi olan İsmail Yurtsever, o zaman için Atatürk’ü tanımadı-
ğını söyler,Atatürk’ü sandalda ve Samsun’da iken geniş yakalı lejyon kaputu ve başında 
kalpakla gördüğünü anlatır. 
Atatürk, İstanbul’dan başlayan ve Samsun’da sona eren yolculuk esnasında görevli bir 
askerdi ve giyimi de buna uygundu ancak Samsun’a ayak bastığı günden birkaç gün 
sonra asker değil, sivil olarak hareket edecekti.
Atatürk’ün Samsun’a çıkışında gördüğü manzara pek parlak değildi. Şehirde İngiliz 
işgal kuvvetleri vardı. Pontusçular sokaklarda kol geziyordu. Halk kendisini koruyama-
yacak durumdaydı. Atatürk bugün müze haline getirilen Hıntıka Palas’ta kaldıkları süre 
içinde hep bu sorunları düşündü, yolculukta geçirdiği uykusuz geceler sona ermemişti; 
şimdi de burada uykusuz geceler başlıyordu. Ama, O’nda ve O’nun gibi düşünenlerde 
bu azim oldukça hiçbir engel aşılmaz değildi.
Kısaca vermeye çalıştığımız bu yolculuk Türk Milleti için bir dönüm noktası oldu ve 
kurtuluşun başlangıcıydı. Millî Mücadele’yi başlatmak üzere Samsun’da Anadolu top-
raklarına bastığı 19 Mayıs 1919 tarihinin önemi nedeniyle de 19 Mayıs’ı Türk gençliği-
ne armağan etti. Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi gençlik kavramı genel anlamda 
fikirlerdeki yeniliği anlatmaktadır.
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Atatürk“Gençler!Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler!Bir 
gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok mem-
nun ve mesudum” derken Türk gençliğine olan güvenini de anlatmıştır.
Atatürk’ün şu sözleri hepimiz için bir rehber olmalıdır:“Beni görmek demek, mutlaka 
yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi benim duygularımı anlıyorsanız ve hisse-
diyorsanız, bu kâfidir” demiştir. Atatürk’ü anlamak, yaşadıklarını ve fikirlerini bilmekle 
mümkündür. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında yaşanan zorlukları 
her zaman göz önünde tutarak, 19 Mayısları Atatürk’ün emanetine daima sahip çıkarak 
kutlamalıyız. Son olarak Bandırma Vapurunun yaşlı kaptanı İsmail Hakkı Durusu’ nun 
hikayesini kısaca paylaşmak isterim. 

-Mustafa Kemal Paşa’yı ilk defa görüyordum. Üzerinde resmi üniforması var-
dı. Kordonlu, nişanlı olan bu üniforma milli varlık yani Korgenerallik ve Fahri 
Yaver-i Hazreti Padişahı üniforması imiş Yaşından daha çok genç görünüyor-
du. Samimi bir konuşması, hürmet telkin eden ve insanı ister istemez tesiri 
altına alan ses tonu ve tavrı vardı. Anladım ki, artık geminin kaptanı ben deği-
lim, O… Bana mümkün olduğu kadar sahilden gitmenin imkanı olup olmadı-
ğını sordu. Eyvah ki, ben ilk defa Karadeniz’e çıkıyordum. Nerelerin kayalık 
ve sığ olduğunu bilemiyordum. Bunu samimiyetle söyledim. Başını sallayarak 
güldü, “Pusula ile gideriz” dedi. Pusula mı? Felakete bakınız ki, geminin sağ-
lam bir pusulası da yoktu. Bunu da şahsi kabahatim olmadığı halde yüzüm 
kızararak söyledim. Dudaklarındaki tebessüm kaybolmadan, Paşa “Ziyanı 
yok… Allah büyüktür… Siz yine mümkün olduğu kadar sahili takip ediniz.” 
Emrini verdi. Deniz dalgalı da değildi. Hava sakindi. Neden kıyıyı tercih et-
tiğini anlayamadım. Fakat o dakikadan itibaren kendimi, memleket için çok, 
pek çok kıymetli, paha biçilemez bir değeri taşıyan emin el olarak telakki et-
tim. Aradan seneler geçti. İtimat ediniz ki, hayatım denizlerde geçmiş olması-
na rağmen hiçbir seferde böylesine vazife mesuliyeti duymamıştım. Samsun’a 
vardığımız zaman, Mustafa Kemal Paşa’nın rotayı değiştirmekte ne kadar 
isabet etmiş olduğunu anladık. Çünkü hakikaten bizi takibe çıkarılmış olduğu 
anlaşılan İngiliz Torpidosu da bizden 1 saat sonra Samsun’a geldi.
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Mustafa Kemal Paşa, Samsunda bulunduğu ilk günlerde ziyaret ettiği Badırlı Köyünde 
Türk çetelerle görüşmüş ve onların Milli mücadele saflarına katılmalarını  sağlamıştı. 
Köyün büyükleri o günlerden hatırlarında kalanları şöyle nakletmişlerdir:

Köylümüz, “Bir gün köye atla yüksek rütbeli subaylar geldi. İçlerinden birisi 
bize Mustafa Kemal Paşayı tanıttı. Çanakkale savaşlarında ününü duymuş-
tuk. Hayranlıkla kendisini seyrettik. Mavi mavi çakmak çakmak gözleri vardı. 
Kendisine kahve ikram ettik. Bu sırada karşı köylerde bazı evler yanıyordu. 
Devlet otoritesinin zayıflığı, hatta yokluğu sebebiyle Rum çeteler, mala, cana, 
ırza, namusa tasalluttan geri kalmıyorlardı. Mustafa Kemal Paşa, bu yanan 
evler hakkında bilgi istedi. Anlattık. Gözleri ağlamaklı oldu. Köy meydanında-
ki bu konuşmalar sırasında köyün ileri gelenlerinden Osman Ağa Gaziye dö-
nerek şöyle dedi:” Paşam, Rum çeteler köyümüzü yıkacaklar. Görüyorsunuz 
karşı köyü de yakıyorlar. Bize 8-10 jandarma verseniz de köyümüzü koruya-
lım.” Paşanın gözleri alevlendi ve dedi ki; “Mesele köyleri değil, vatanı koru-
ma meselesidir. Anam var demeyeceksin, karım var demeyeceksin, çocuğum 
var demeyeceksin, vatanın imdadına koşacaksın. Çünkü vatan elden giderse, 
bunların hepsini kaybedersin”



41

HIDIRELLEZ 

ÖZET

Hıdırellez, Türk Dünyasında kutlanan ilk yaz bayramlarından biridir. Kaynağı çok eski-
lere dayanır. Bu bayrama Anadolu’da ve Anadolu dışında Türk halkı büyük ilgi gösterir. 
Birçok gelenek ve görenek bu vesileyle yaşatılır. Dolayısıyla Hıdırellez, Türk toplumunu 
canlandıran, birlik ve beraberliği pekiştiren bir olgudur.

TÜRK TARİHİNDE HIDIRELLEZ NEDİR?

Her canlı doğar, büyür ve ölür. Mevsimler de böyledir. Bahar bir doğuş, yaz gelişme, 
güz olgunluk, kış da bir uykuya dalıştır. Bu nedenle mevsimler arasında baharın önemi 
büyüktür. Ya da bahar diğer mevsimlerden farklıdır.

İnsanın güzelliğinin, gençliğinin, heyecanının, dorukta olduğu yılları ömrün baharı 
olarak nitelendirilir. İnsanlarda böyle de tabiatta farklı mı? Tabii ki değil, tabiatta da ba-
har şenlik, tazelik ve canlılıktır. Baharın gelişiyle tabiatta köklü değişiklikler olur. Bah-
çeler, kırlar renk renk çiçeklerle bezenir. Her taraf yemyeşil olur. Her yerde bir canlılık 
ve şenlik havası görülür. İnsanlar kışın vermiş olduğu uyuşukluktan, rehavetten kurtu-
lur. Herkes coşar, yerinde duramaz olur

HIDIRELLEZ İSİMİ NEREDEN GELİYOR ? ANLAMI NEDİR ?

Hıdırellez havaların iyice ısındığı, Hızır ile İlyas’ın buluştuğuna inanılan 6 Mayıs gü-
nüdür. Dolayısıyla Hızır ve İlyas kelimelerinin halk dilinde birleştirilmesiyle Hıdırellez 
şeklini alan bu gün 6 Mayıs’ta kutlanır.4 Bir rivayete göre de, Hıdırellez kavramı “Hıdır” 
ve “Ellez” adlarında iki sevgilinin adının birleştirilmesiyle oluşmuş ve bu sevgililer anı-
lan günde birbirlerine kavuşmuşlardır.

Halil Yiğit KAVRAR
Coğrafya Öğretmeni
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HIDIRELLEZ KUTLAMALI , İNANÇLARI NEDİR ?

Türk Dünyası’nda Hıdırellez kutlamaları esnasında, kaynağı çok eskilere dayanan adet 
ve gelenekler ortaya çıkmıştır.
Bunları şu şekilde sıralayabiliriz ;

1 -Kırlara Çıkma, 
 2 -Yiyecek Hazırlama 
3 -Temizlik Yapma ve Giyim Kuşamdaki Değişiklikler 
4 –Hediyeleşme 
5 -Ad Verme
 6 -Ateş Yakma 
 7 -Hızır Baba İnancı

Özellikle  Hıdırellez zamanında ‘ HIZIR BABA ‘ inancını sizlere özetlemek 
istiyorum ;

Kaynağını Hristiyan inancından alan ve dünya toplumlarının hemen hepsinde yılbaşı 
sembolü olarak bilinen “Noel Baba” figürüne benzer bir figür, Türk Dünyası’nda Hı-
dırellez kutlamaları esnasında da ortaya çıkar ki bu “Hızır Baba” figürüdür. Hıdırellez 
kavramı da Hızır’la ilgili olup, Hızır ve İlyas adlarının halk ağzında birleştirilmiş şekli-
dir.
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Gümrü’de yaşayan Türkler arasında da benzer adetler görülür. Sac üzerinde kavrulmuş 
buğday un şekline getirilir.İçine şerbet karıştırılarak biraz pişirilir. Govud adı verilen bu 
yiyecek ve biraz da su, niyet edilerek bir odaya konur. Hıdırellez gelip bu sudan içip, go-
vuddan yerse, niyet sahibinin bütün niyetleri gerçekleşir.Bu maksatla oda üç gün kapalı 
tutulur. Önceden işaret konulmuş olan su ve govudda bir azalma olmuşsa, Hıdırellezin 
geldiğine inanılır ve dileklerin gerçekleşmesi beklenir.
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DÜNYA HEMŞİRELER GÜNÜ

Hemşirelik uzun yıllar öncesinde başlamış olan bir meslektir o zamanlarda şu an kullanılan şekli ile kullanıl-
masa da amaç olarak yine insanların sağlığına kavuşmalarına hizmet etmek amaçlı olarak sürdürülmüştür. 
Kullanılan imkânlar daha ilkel yöntemlerle de olsa sonuçta hep hedeflere ulaşılmıştır. Dünya çapında ilk 
modern hemşirelik dönemi FlorenceNightingale olup ilk hemşirelik okulunu İngiltere ‘de 1962 yılında Lond-
ra’da açmıştır. Ülkemizde ilk hemşirelik okulu ‘’Hilal-i Ahmer Cemiyeti ‘’ yani şimdiki bilinen adıyla Kızılay 
1911 yılında hemşirelik kursları olarak açılmış kursları bitiren hemşirelerde Balkan savaşları ve Birinci Dünya 
savaşı sırasında cephelerde görev yaparak yaralı askerlerin bakımlarını üstlenerek büyük başarılara imza 
atmışlardır.

Sonraki yıllarda ilk hemşirelik okulu İstanbul’da açıldı ve ardından 1939 yılında Ankara ‘da Askeri hemşirelik 
okulu açıldı. İzleyen yıllarda önce 1943 yılında Verem Savaş Derneği 1946 yılında da Sağlık Bakanlığı İstan-
bul’da hemşirelik okulları açıldı. Hemşireler günü Hemşirelik okullarının kurucusu olan FlorenceNightingale 
tarafından açıldığı için onun doğum günü olan 12 Mayıs Hemşireler Haftasının başlangıç günü olarak kabul 
edilmiştir. 

Hemşirelik mesleğinin temelinde insan sevgisi, insana verilen saygı ve değer ön plandadır. İnsan ayrımı 
yapmadan edindiği bilgi ve tecrübesine dayanarak yardıma muhtaç olan hastalara hizmet vermeyi hedeflemiş 
olmanın gururu ile hizmet vermektedirler. Kendi yaşantılarında çeşitli sorunları olmasına rağmen kendisin-
den yardım almak isteyenlere her zaman güler yüzlü ve sevecen tavırlarıyla karşısındakini sadece insan ol-
masından dolayı hizmet vermeyi hedeflemiştir. Bulundukları ortam çoğu zaman psikolojik sorunlara neden 
olmaktadır. Sürekli hastane ortamında olduklarından olayların direk içindedirler o an düşündükleri tek şey 
hayata tutunmaya çalışan bir insana yardım edebilmektir.

Gerçekten düşünüldüğünde normal bir insanın yaşadığında travmalara neden olacak olayların canlı tanık-
ları olarak hayat kurtarma çabasında olan bu meslek grubundaki hemşirelerin her zaman takdir edilmesi ve 
görevleri sırasında kendilerine moral desteği sağlanması gerektiği kanısındayım. Hemşirelik haftası olarak 
her yıl 12 Mayıs-18 Mayıs tarihleri arasında kutlanır. Topluma çeşitli sempozyumlarla hemşireliğin önemi 
anlatılır. Hemşirelerin sorunları ve bu sorunların çözümleri hakkında araştırmalar yapılarak sorunların en 
aza indirgenmesi amaçlanır.

Diyarbakır devlet hastanesinde görev yapan hemşire arkadaşım Elif GÜNEŞ EROĞLU ile mesleğine ve bu 
dönemde yaşadıklarına dair biraz sohbet etme fırsatım oldu yazının bu kısmında bunlara yer vereceğim:
-ELİF GÜNEŞ EROĞLU evliyim meslekte 13. Senem evliyim bir çocuğum var,Diyarbakır’da 3 yıldır görev 
yapıyorum.
*Pandemi döneminde en zorlandığınız konu nedir?

 Evden işe gitmek için çıktığımda oğlum normalde hiç yapmamasına rağmen erken kalktı. Kucağımdan inmi-
yordu, ‘Hayır işe gitme, dışarıda virüs var,ölmeni istemiyorum diyordu. Ağlaya ağlaya işe geldim ve o günden 
sonra yaklaşık 25 gün kadar evime gitmedim.

Babası oyun oynarken telefonu ortalığa bırakıyor ki ben onu oyun oynarken görebileyim. Telefonda kendini 
görünce, ben onu görmeyeyim diye kenara çekiliyor, evden gidişime kendince böyle bir tepki gösteriyor.”
Hemşire, bu süreci birlikte aynı evde yaşadığı meslektaşlarıyla dayanışma halinde atlatmaya çalıştık.
“Evde herkes birbirinin moralini düşürmemek için uğraşıyor. Ağlamamaya ve birbiri için güçlü gözükmeye 
çalıştık. Birbirimize moral vermeye çalıştık.” Bu süreci atlattık bu  şekilde fakat hala derin yaraları var içimiz-
de. 

           Tülay DİNLER
Elektrik Elektronik Öğretmeni
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           Tülay DİNLER
Elektrik Elektronik Öğretmeni

*Süreçte hastalığa yakalandın mı,neler hissettin?

İk 6 ay kadar hastalıktan ekipmanları çok dikkatli kullanarak korundum fakat 6 aydan 
sonra testim pozitif çıktı çok ağır atlatmadım yaşım genç olduğu için şanslıydım,fakat 
yine de bir sürü vakadan ölen insan olduğu için  hastalarımdan bende tabi ki belli bir 
dönem korku yaşadım.
Yaşadığımız süreçte aileme ve çevreme bulaştırırım korkusu en büyük kabusum oldu.
Hemşirelerin hakettiği önemi görmediğini düşünüyordum bu hastalık süreci en çok 
bunun anlaşılmasına yaradı fakat toplumda gördüğüm saygı ve minnetten dolayı çok 
muluyum. 

Sağlık, bireylerin zorunlu ve vazgeçilmez temel ihtiyaçlarından biridir. Bu ihtiyaca ce-
vap veren en önmeli meslek grubu içerisinde ise hemşirelerimiz yer almaktadır. Hemşi-
reler, sağlık problemleri olan insanların, bir tıbbi kuruluşa başvurmalarından ayrılma-
larına kadar olan bütün süreçlerde birebir yanlarında olan bir sağlık personelidir. Sağlık 
hizmetlerin de etkin rol oynayan ve mesleklerini büyük bir fedakarlıkla yerine getiren 
bütün hemşirelerimizin, 12 Mayıs Hemşireler Gününü ve 12-18 Mayıs Hemşireler Haf-
tasını kutlar sağlık ve mutluluk dilerim.
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Sena KAHRAMANOĞLU
        TDE Öğretmeni
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Sena KAHRAMANOĞLU
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MÜSİLAJ SORUNU

Son haftalarda ne yazık ki gündemimizde can sıkıcı bir durum var. Marmara Denizi-
mizde başlayan Müsilaj sorunundan bahsetmek isterim. 

Peki, nedir bu müsilaj? Niçin ortaya çıkar? Ne gibi zararları vardır? 

MÜSİLAJ NEDİR?

Günlük hayatta deniz salyası adıyla bilinen müsilajneredeyse tüm bitkilerin, özellikle de 
fitoplanktonikprotistalar grubundaki çok sayıda mikroorganizmanın salgıladığı yapış-
kan (zamksı kıvamlı) bir maddedir. 
Müsilaj adını verdiğimiz salgının içinde bazı mikroorganizmalar yaşasa da bu madde 
aslında mikroorganizmaların kendisi değil salgılarıdır. 

Denizlerimizdeki bu müsilajın temel kaynağı protistalardır. Protistalarmüsilajı hareket 
edebilecekleri bir yol olarak kullanırlar. Salgı yönü ne tarafa doğru ise protistaların ha-
reket yönü tam tersi yöndür. 
Bitkiler de müsilaj salgısı üretir ancak bu salgı protistalarınki kadar fazla ve yoğun ol-
madığından bir tehdit unsuru olarak algılanmaz. Bazı böcekçil bitkilerde bu salgı bö-
ceklerin kendilerine yapışmasını sağlar.

Normal şartlarda denizlerimizdeki müsilaj salgısı, dengeli bir şekilde ekosistemin bir 
parçası olduğundan bir kirlilik unsuru değildir. 
 
Marmara Denizinde karşılaştığımız durum müsilajın aşırı salgılanması sonucu gözle 
görülür bir hale gelmesi, dolayısıla kirlilik olarak adlandırabileceğimiz bir boyuta ulaş-
masından kaynaklanmaktadır.

Elif KULOĞLU TOMBAK
        Kimya Öğretmeni
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Elif KULOĞLU TOMBAK
        Kimya Öğretmeni

Aşırı ve kontrolsüz avlanma, iklim değişiklikleri, deniz kirliliği ve küresel ısınma gibi 
sebeplerden dolayı deniz ekosistemi bozulup fitoplanktonların sayısı hızla artabilir. 
Bu artış doğal olarak salgı miktarının da aşırı boyutlara ulaşarak gözle görülür bir hal 
almasına sebep olur. Deniz yüzeyi bu salgıyla kaplanabildiği gibi denizin derinliklerine 
doğru onlarca metre boyutlarına ulaşabilir.

Bu durum deniz ve okyanus yaşamını tehdit eder. Deniz içerisinde çözünmüş halde bu-
lunan oksijen miktarını azaltarak sucul canlıların ölümlerine yol açar. Güneşten gelen 
ışınların denize ulaşmasını engelleyen bir set oluşturduğundan denizdeki bitkiler için 
de ciddi anlamda bir stres koşulu oluşturur. 

Bu abartılı fitoplankton büyümesinin sebebi özünde, deniz ekosisteminin dengesinin 
bozulmasıdır. Özellikle de küresel ısınmaya bağlı olarak deniz sıcaklıklarının norma-
lin üzerinde daha uzun kalması, denizde bulunan besin miktarlarının artması ve hava 
olayları bakımından kısmen sakin geçen günler, deniz yüzeyinde bu tabakanın birik-
mesine neden olabilir. Özellikle de denizdeki azot ve fosfor seviyesinin normalin üzeri-
ne çıkması, fitoplanktonpopülasyonlarınıntaşıma kapasitesini aşmasına neden olmakta 
ve denizin "deniz salyası" denen bu maddeyle kaplanmasına neden olmaktadır
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MÜSİLAJ ZARARLI BİR MADDE MİDİR?

Aslında müsilaj kontrollü bir şekilde üretimi sağlanıp, toplandığı ve işlendiği takdirde 
yenebilen bir maddedir. 

Örneğin marshmallow gibi şekerlemeler geleneksel olarak Althaeaofficinalis bitkisinin 
müsilaj salgılarından da üretilebilmektedir. 

Kuzey Amerika'da yaşayan Ulmusrubra ağacından elde edilen bir müsilaj salgısının 
öksürük şurubu üretiminde kullanıldığı, yine çeşitli müsilaj salgılarının zamk olarak 
özellikle postal pulları ve zarflarının yapışkanlarında kullanılabildiği bilinmektedir.

Yoğurda benzeyen geleneksel bir İsveç içeceğinin yapımında yineDrosera ve Pinguicu-
lacinsi etçil bitkilerin ürettiği müsilajdan yararlanıldığı bilinmektedir.

FAKAT KONTOLSÜZ BİR ŞEKİLDE ARTAN MÜSİLAJ SALGISININ TEH-
LİKELERİ

Bu tabaka özellikle denizlerimizde kontolsüz bir şekilde biriktiğinde zararlı mikroorga-
nizmaların oluşumuna da zemin hazırlar. Bu da sağlık açısından ciddi bir tehdit oluştu-
rur. Yine denizi kapladığından balıkçılık faatliyetlerine engel olabilir. Oksijence fakirle-
şen deniz balıkların ölümlerine sebep olabilir. 
 
Uzmanlar durumun bu kadar ciddi boyutlara ulaştığında insan eliyle müdahalenin çok 
faydalı olamayacağı görüşünde hemfikir olmaktadır. 



51

MÜSİLAJA NASIL MÜDAHALE EDİLİR?

Dışarıdan yapabileceğimiz tek müdahale müsilajın fiziksel olarak ayıklanması, sonrasın-
da ise balıkçılık faaliyetlerine ara vererek deniz ekosisteminin kendini onarmasını bek-
lemekten öte geçemiyor. 

Denizlerimizin kirlenmesini önlemek için denizlere açılan her türlü kirlilikkaynağının 
çok iyi filtrelenmesi, arıtma işlemlerinin ihmal edilmemesi de denizlerimizin önce temiz 
kalması sonrasında da ekosistemin bozulmayıp istenmeyen etkilere yol açmaması için 
önem arzediyor.
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KİRLETMEDEN TÜKETMEK: SIFIR ATIK

Üzerinde yaşadığımız dünyaya ve aynı dünyayı paylaştığımız canlı ya da cansız tüm var-
lıklara karşı sorumluyuz. Emanet aldığımız bu dünyayı gelecek kuşaklara yaşanabilir bir 
şekilde bırakmak zorundayız. 

Temiz bir çevrede yaşamak, temiz kaynaklara ulaşabilmek insanın en doğal yaşam hak-
larından biridir. Peki yeterince temiz bir çevrede yaşıyor muyuz? Dünyamızı yeterince 
temiz tutuyor muyuz?

Tüketen, tüketirken kirleten toplumlar olduğumuz sürece ne bizlerin ne de bizden son-
raki nesillerin 
yaşam kalitesi beklentileri karşılayamıyor ve karşılayamayacak gibi görünüyor.
Havayı, suyu, toprağı kirletiyoruz. Enerji kaynaklarını hızla tüketip doğayı hırpalıyoruz. 
Kirliliğin temel sebeplerinden biri çok fazla atık bırakmaktır. Dolayısıyla önce tükettik-
lerimizden arta kalanları zararlı olmayan atıklar olarak doğaya bırakmalıyız. 

Doğa kendinden olmayanı kabul etmiyor, sentetik, içeriği kimyasal dolu olan, temiz ya 
da organik diyebileceğimiz bir yapıya sahip olmayanı dönüştüremiyor. 

Öyleyse ne kadar az sentetik atık çıkarırsak o kadar iyi. Bu konuda pek çok toplumun 
da benimsediği SIFIR ATIK projesi ülkemizde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
yürütülmekte. Projenin tanımına ve detaylarına gelin birlikte bakalım.

Elif KULOĞLU TOMBAK
        Kimya Öğretmeni
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Elif KULOĞLU TOMBAK
        Kimya Öğretmeni

SIFIR ATIK PROJESİ NEDİR?

“Sıfır Atık”; israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşu-
munun engellenmesi veya azaltılması, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı 
toplanması ve geri kazanılmasını kapsayan atık yönetim felsefesi; kültürel, ekonomik ve 
sosyal gelişimin elde edilmesi için atıkların yaşam döngüsünü dikkate alan bir yaklaşım 
biçimidir.

Sıfır atık yönetiminde, ürünlerin yeniden kullanılması, kullanım ömürlerinin uzatılma-
sı, ürünlerin üretiminde zararlı maddelerin kullanılmaması veya azaltılması, geri dönü-
şümü mümkün ürünlerin üretilmesi esastır.
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NELER YAPABİLİRİZ?

Sıfır Atık Projesi’ne bireysel olarak da katkı sağlamamız gerekiyor. Sıfır Atık Projesi için 
her birimiz hayatımızda yapacağımız küçük değişikliklerle katkıda bulunabiliriz.
Bilinçlenen kurumlar sayesinde çalışma alanlarında, ofislerde çöpleri ayrıştırmak, her 
atık için farklı farklı kutular bulunduğundan buralarda atıkları dönüştürmek oldukça 
kolaydır. Ancak evlerde her atık için ayrı bir kutu bulundurmak zor olacağından atık-
ları geri dönüşüm ve genel çöp olarak ikiye ayırıp cam, metal ve plastik atıklar aynı geri 
dönüşüm kutularına atabiliriz.
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Kağıt atıklar ıslandığında ya da yemek bulaştığında geri dönüşümü zorlaştığından bu 
atıkları ayrı bir kutuda toplamak daha iyidir. 

Kağıt, cam ve plastik atıklar için hazırlanılan üç farklı geri dönüşüm kutusunda, ilgili 
atıklar geçici bir süre biriktirilebilir, bağlı bulunulan belediye ile irtibata geçerek kutula-
rın toplanması istenilebilir. Bazı belediyelerin geri dönüşüm kumbaraları ise sokaklarda 
bulunabilir.

Çocukların bu süreçte ebeveynleriyle birlikte çalışması sağlanabilir. Böylece onlara çev-
re bilinci oluşturulurken sıfır atık fikri aşılayabiliriz.

Mutfaklarımızda ortaya çıkan atık yağların toplanmasıyla  sularımızın temiz kalması 
sağlanabilir. Bu süreçte akrabalarımız,  komşularımız bilinçlendirilerek bu konuda ön-
cülük edilebilir. Çünkü lavabolardan dökülen her 1 litre atık yağ, 1 milyon litre temiz 
suyu kirletiyor. Türkiye’de her yıl 350 bin ton atık yağ doğaya bırakılıyor. Halbuki yağ-
lar toplanabilir ve biyodizel dönüşümleri sağlanabilir.

Sıfır atık ve geri dönüşüm konusunda çalışmalar yapan doğa dernekleri desteklenerek 
bireysel çabalarla çok daha fazla insana ulaşım sağlanabilir.

Atık piller, tarihi geçmiş ilaçlar gibi zehirleyici ve kirletici maddeler gereken kurumla-
ra teslim edilebilir. 

Olabildiğince az yapay atık oluşturulmalıdır. Alışveriş yaparken evden getirilen bez 
torbalar kullanıldığında poşet tüketimi azalır. Küçük plastik şişelerdeki suları almak 
yerine cam şişeler tercih edilebilir.  Plastik-karton karışımı bardaklarda kahve almak 
yerine kişisel termoslar kullanılabilir.

Gereksiz elektrik ve su tüketimi yapmaktan kaçınılmalıdır.
Ulaşımda toplu taşıma tercih edilmelidir.
Bu tür önemli konulara en yakınımızdaki kişilerden başlayarak çevremizde yaşayan 
insanları bilinçlendirebiliriz.

Her birimiz taşın altına elimizi koyarsak doğayla çatışmadan, kirletmeden, ihtiyacımız 
kadarını tüketerekdünyamızın temizliğini ve yaşanabilirliğini koruyabiliriz.
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