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“Sevmek” ne yüce bir duygu,
“Sevmek” ne taşınması zor bir yük,
“Sevmek” ne söylemesi kolay, 
‘’Sevmek’’ ne yaşaması zor bir kelime…

Her şey sevgiyle olmalı bu dünyada. Sabah gözünüzü yeni doğan 
güne sevgiyle açmalısınız. Yüzünüze suyun soğukluğu değdiğinde 
hissettiğiniz hissi sevmelisiniz. Boğazınızdan geçen bir lokma 
ekmek, bir yudum suyun sizde bıraktığı etkiyi sevmelisiniz. Bir 
işinizin, bir amacınızın olduğunu unutmadan akan suya kapılmış 
gibi hayatın akışına kendinizi bırakmayı sevmelisiniz. İnsan 
olduğunuzu, dinlemeyi bildiğinizi, konuşabildiğinizi sevmelisiniz. 
Sevgiyle her şeyin başlayıp biteceğini düşünmelisiniz. Bu evrende 
yalnız olmadığınızı bilmeli ve size verilen bu şansı sevmelisiniz. Her 
adımınız “sevgi” ile atılmalı, çünkü atılan her adımın geri dönüşü 
olmadığını bilmelisiniz. Size sunulan bunca güzelliğin içerisinde 
sizin verebileceğiniz bir tek şeyin “sevgi” olduğunu düşünürseniz 
fazla bir şey veremeyeceğinizi anlamalısınız. Anlamı büyük, 
anlatması zor olan bu duyguyu tüm yaşantınıza yansıtmalısınız. 
Yazılarınız duygularınızı, duygularınız yüreğinizi, yüreğiniz de “sizi” 
anlatmalı.

Her yıl kalemi elimize alıp dünyadaki tüm güzellik ve çirkinlikleri 
sizlere anlattığımız gibi…
Her şeye rağmen sevdiğimizi söyleyerek sizlere “Çığlık” olarak 
seslendiğimiz gibi… 
“Çığlık”larımızın sadece gelecek nesillere bırakabileceğimiz 
“sevgi”lerin korunması gibi… 
Asla yalnız değilsiniz. Evrende olmanız size sunulmuş ise önce 
yaşatmayı öğrenmelisiniz. Bitkileri, havayı, suyu, toprağı, 
hayvanları sevmekle başlamalısınız ve hayatınızın her sayfasında 
bir yer ayırmalısınız onlar için. Göreceksiniz ki ufacık bir canlı bile 
amaçsız bu dünyada bulunmuyor. 
Sizlerden ufacık bir isteğimiz var: “Sevgi” ile çevirin şimdi “Çığlık” 
dergimizi, bakın, görün ve hissedin. Sadece SEVGİ vermek 
istediğimizi anlayın…

Sevgiyle kalın, sevgiyle yaşayın… 
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EVRENDE YALNIZ DEĞİLSİNİZ!

“Yurt toprağı! Sana her şey feda olsun. 
Kutlu olan sensin. Hepimiz senin için 
fedaiyiz. Fakat sen Türk ulusunu sonsuzluğa 
dek yaşatmak için verimli kalacaksın”
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Sözlerime Peygamber Efendimizin (s.a.v.) bir hadis-i şerifiyle 
başlamak istiyorum:
‘’İlimden bir harf öğreneni  Allah ü Teala mağfiret eder.Kim bir 
kişiyi Allah (c.c) için dost edinirse,o kişi affa mazhar olur.Ve kim bir 
kardeşinin yüzüne muhabbetle, sevgiyle-saygıyla bakarsa Allah ü 
Teala o kulunu da afferder.’’
Bu hadis-i şeriften ders çıkarmalı ve hiç kimsenin kusuruyla meşgul 
olmamalıyız. Biz bu dünyaya alemin kusurunu görmeye gelmedik. 
Kendi kusurlarımızı  görmek durumundayız, kendimizi ıslah etmek 
durumundayız.
Şu yaşadığımız dünyanın haline bir bakalım. Ne kadar acımasız, ne 
kadar vefasız, ne kadar cüretkar. Savaşlar, kavgalar, kargaşalar, 
emperyalist davranışlar, zayıfı ezmeler, doğanın düzenini 
bozmalar vs.
Oysa hadis-i şerif neyi buyuruyor:
‘’İnsanda iki huy vardır, ki ondan efdali yoktur.
Birincisi Allah’a iman, diğeri Müslümanlara faydalı olmak.”
Yine Cenab-ı Peygamber (s.a.v) buyuruyor ki :
‘’İnsanların hayırlısı, insanlara hayırlı olandır.”
Bugün milyonlarca insanın açlığına, sefaletine duyarsızlık 
göstermek birçok zayıf devletleri menfaatleri uğruna perişan 
etmek, yine sayıları  milyarları aşmış masumları acımasızca 
katletmek, basit sebeplerle seri cinayetler işlemek, dünyayı yaşanır 
halden, yaşanmaz hale getirmek insanlığın ne hale getirildiğinin 
göstergesi değil midir?
Keza; bir avuç toprak uğruna ormanları yakıp kül etmek, Allah’ın 
lütfettiği doğal güzellikleri çıkar uğruna mahvetmek, insanlığın 
emrine verilmiş tüm zenginlikleri israfa dönüştürmek sorumlu 
kılınan insan aklı olabilir mi?
İyi, güzel nedir bilir misiniz?
Bize sunulan nimetleri yerli yerince kullanmak, ‘’ Komşusu aç 
iken, kendisi tok yatan bizden değildir’’  düstur  ve emrine uyarak, 
mahlukata duyarlı olmaktır.
Bu arada mübarek Ramazan-ı şerifinizi tebrik ederim. Nice nice 
ramazanlara, bayramlara esenlik içerisinde ulaşmanızı dilerim.
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Diltaş Eğitim Kurumları 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Gücümüz 
köklerimizden 

geliyor.



“Eğer bir yıl sonrasını düşünüyorsan bir tohum ek.
Eğer on yıl sonrasını düşünüyorsan bir ağaç dik.
Eğer yüz yıl sonrasını düşünüyorsan insanları eğit. 
Bir tohum ekerek bir kez ürün alırsın,
Bir ağaç ekerek on katı ürün alırsın,
İnsanı eğitirsen, yüz kat ürün alırsın.“

2600 yıl önce Çin’de yazılan bu şiirde   olduğu gibi sadece günü 
yaşamak değil yarını da düşünmek gerekir.
38 yıl önce başladığımız eğitim yolculuğumuzda bugün kat 
ettiğimiz yol başarı ağaçlarıyla dolu olsa da güzel yarınlara ulaşmak 
için daha yetişecek binlerce fidanın olduğunu düşünüyoruz.

Peki neden insan yetiştirmeliyiz?
Çünkü eğitimin amaçlarından biri de geçmişini, kültürünü, 
değerlerini, vatanını, milletini, toprağını tanıyıp ülkeni ve kendini 
daha iyi bir geleceğe hazırlamaktır. Elbette bu süreçte titiz 
olmalıyız. Bir bireyi tıpkı bir ağacı yetiştirir gibi yetiştirmek gerekir. 
Sabırla, azimle, inançla çabalamak ve asla pes etmemek gerekir. 
Çünkü ona verdiğiniz sevginin, değerin ve en önemlisi emeklerin 
karşılığını yarınlarda meyvelerini alırken mutlaka göreceksinizdir. 
Bu yüzden teknolojinin oldukça geliştiği günümüzde sanal 
ortamda kurulan çiftlik evlerinde bir ağacın yapraklarına 
dokunmadan, çiçeklerin kokusunu içine çekmeden, pınardan 
akan suyun serinliğinde üşümeden, binlerce nimet veren en büyük 
tevazu sahibi toprağa ayaklarını basmadan yaşamaya çalışmak 
ve “güzel bir gelecek benim” demek gibi bir şansımız olamaz.

Eğer insanoğlunu her yönüyle bilinçli ve donanımlı olarak 
eğitebilirsek gelecek günlerimizden kaygı duymak yerine geleceğe 
yönelik daha büyük hedefler koyarak yetiştirdiklerimizin zirveye 
çıkmasını keyifle seyretme şansına sahip oluruz.
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İ.Safa KETENCİ
Diltaş Eğitim Kurumları 
Genel Müdürü 

BİR KİŞİ EĞİTİRSİN, 
YÜZ BİNLER PEŞİNDEN GELİR…

Gücümüz 
sevgimizden 

geliyor.



Bu sabah uyandığımda penceremden içeriye güneşin bin bir renk 
saçan ışıkları doldu. Yatağımdan hemen kalktım çünkü zaman 
kaybetmeden hazırlanmam gerekiyor. “Okulum kapandı, karnem 
çok güzel ve benim için tatil başladı.” cümleleri gece boyu beni 
uyutmadı. Bu heyecanımın nedeni de tüm tatilimi büyükbabam 
ve büyükannem ile birlikte geçirme sevincimdi.

Hemen banyoya koştum. Ellerimi, yüzümü yıkayıp dişlerimi 
fırçaladım. Pijamalarımı çıkarıp yolculuk giysilerimi giydiğimde 
annem mutfaktan seslendi: “Asya, uyandın mı zeytin gözlüm?” 
diye. “Evet, geliyorum anneciğim.” diyerek mutfağa koştum. 
Mis gibi kızarmış ekmek ve üzerine sürülmüş tereyağın kokusu 
burnuma gelirken küçük kâselerde bana bakan yeşil, siyah 
gözlere: “Günaydın.” dedim. Annem ve babam ile kahvaltımızı 
yaptık ve işte yola koyulma zamanı geldi. Şimdi arabanın 
koltuğunda oturmuş, minik valizime sarılmış istasyona, özlemle 
bu anı beklediğim büyük babamların çiftlik evine kavuşturacak 
trene doğru yol aldık. Kısa bir vedalaşmanın ardından kondüktöre 
(tren görevlisi) beni emanet ettiler ve yolculuğum başladı.

Kısa ama bir o kadar da güzel yolculuk sırasında pencereden 
elimi uzatsam sanki ağaçları, dereleri, kuşları yakalayacakmışım 
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gibi doğanın güzelliklerinin içine süzüldüm. 
Nihayet kavuşma vaktini bildiren trenin düdüğü 
ile istasyona yanaştık. Hemen pencereden 
uzandım ve dedemi aradı gözlerim. İşte orada 
istasyonun kocaman saatinin altında beyaz 
saçları rüzgârdan uçuşan, heybetli duruşuna 
anlam veren uzun boyu ve keskin bakışları ile 
beni pencereden el sallarken gördü. Koşarak 
ancak bacağının yarısına gelen boyumla 
sarıldım, o an uçuyorum sandım. Heybetli 
kollarıyla beni kucaklamıştı, hem bedenim hem 
ruhum sevinçten havada uçuyor gibiydi.

Bir yıl özlemle beklediğim yamacın tepesine 
kurulmuş bembeyaz çiftlik evi, çitle çevrili 
yemyeşil ağaçların arasında beni çağırıyordu. 
Büyükannemle özlem giderdikten sonra 
kendimi ağaçların arasına attım. Bir yıl özlemle 
beklediğim, konuşup teşekkürlerimi ileteceğim 
ağacıma sarılma zamanı… Yamacın en 
tepesinde karşıdaki masmavi denize, arkasına 
aldığı tüm ağaçlara “kaptan”lık edercesine 
dallarının gökyüzünü kucaklar gibi açan zeytin 
ağacımın gölgesindeydim şimdi yeniden. Benim 

bir yaş daha büyüyerek sarıldığım bu görkemli 
zeytin ağacı, kim bilir kaç yüzyıl binlerce yaş 
gününü kutlamıştı. Sarıldım, yüzümü iklim 
şartlarından mı yoksa yaşından mı bilinmez, 
damarları çıkmış gibi katı ve kahverengi 
gövdesine dayadım. “Ben geldim, Asya’n geldi. 
Bir yıl boyunca senden gelen gıdalarla beslenip 
büyüyerek geldim yanına. Kollarım daha da 
uzadı ve seni daha sıkı kavrayabiliyorum.” 
Zeytin ağacı hakkında hiçbir şey bilmezdim. 
Kahvaltı masamızın iki vazgeçilmez kâsesi 
vardı.  Birisinde yeşil, birisinde ise siyah 
boncuk boncuk “ye bizi” der gibi bakarlardı.  
Annem mutlaka tabağıma her ikisinden de 
koyardı. Severdim tatlarını, kokularını… Sonra 
merak ettim ve anlattırdım anneme “zeytin 
ağacı”nın hikâyesini. Annem: “Hani senin 
büyükbaban ve büyükannenin çiftliğinde her 
yaz gördüğün, minicik kollarınla sarılmaya 
çalıştığın tepedeki büyük ağaç var ya. İşte o 
ağacın meyveleri bunlar, senin gibi büyüme 
çağında olan çocukların daha sonra sağlıklı, 
daima genç kalmasını sağlayacak olan gıdanın, 
ağacın hediyeleri bunlar.” Annemi nasıl da 
heyecanla dinlemiş ve anlamaya çalışmıştım. O 
günden sonra daha özenle yedim meyvelerini 
ve meyvelerinden çıkan “zeytinyağı”nı. 
Gerçekten zinde kalmak için, sağlıklı olmak için 
yaprağından yağına kadar faydalanabildiğimiz 
“kaptan” adını verdiğim ağacımı tanıdım. Şimdi 
de kollarımın sarmaya çalıştığı sana, tüm 
bunlar için teşekkür etmeye geldim. 

Uzandım ağacımın gölgesine ve öğretmenimin 
derste anlattıklarını hatırladım: “Bir gün 
ağaçlar kendilerine kral seçmek istemişler, 
zeytin ağacına gitmişler, ‘Bize kral ol.’ demişler. 
Zeytin ağacı da onlara: ‘Yaradan’ın ve 
insanların bende övdükleri yağımı bırakayım, 
ağaçlar üzerinde sallanmaya mı gideyim?’ 
demiş. İşte bu yüce ağaç, gövdesi kurusa bile 
köklerinden yeniden filizlenir ve yaz kış daima 
yeşil kalır.” Yapraklarına bakarken hatırladığım 
bu cümleler, senin barış, sevgi, dostluk, zafer, 
bilgelik, akıl ve adalet simgesi olduğunu öğretti 
bana. Tekrar tekrar teşekkür ederim yaşamın 
sürekliliğini gösterdiğin için...

YEŞİL VE SİYAH GÖZLERİN HİKÂYESİ
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Meram Diltaş İlkokul 
öğrencisi Reyyan Asya 

GÜLEÇ'in 'Doğa'ya 
teşekkür etmek gerekir' 
sözünden esinlenilmiştir.
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Altuğ Revnak ETİ
Doğa Bilimleri Derneği Başkanı

Biyomimetik, Biyomimikri veya Biyo-ilham; canlılarda bulunan 
hazır teknolojik tasarımları, mühendisliği, mimariyi, endüstriyel 
tasarımları taklit yoluyla hayatımızı kolaylaştırırken çevre 
sorunlarına çözümler üretmektir. 1990’ların başında yazdığı 
kitaplarla Biyomimetik’i dünyaya tanıtan Janine M.Benyus: 
‘’Biyomimetik’in ana teması doğadan model, ölçü ve akıl olarak 
öğrenecek çok şeyimiz olduğudur. Bu araştırmacıların ortak 
noktası, doğadaki tasarıma saygı göstermeleri ve insanların 
karşılaştıkları problemlerin çözümünde bunları kullanarak ilham 
almalarıdır.” Karşılaştığımız problemler çevre sorunlarımızdır. 
Canlılar içerisinde doğaya insandan daha zararlı olan bir varlık 

BİYO-İLHAM YOLUYLA
EKOSİSTEMİ KURTARMAK

daha yoktur. Özellikle 19. yüzyıl ile sanayi, 
endüstri ve teknolojideki ilerlemelerin yan etkileri 
ekosistemi bozdu ve bozmaya devam ediyor.

Benyus, konferanslarında malzeme 
mühendislerinden alıntı yaparak: ‘’Bizim bir 
malzeme üretirken ‘ısıt, döv, işle’ yöntemiyle 
çok verimsiz bir üretime sahip olduğumuzu 
ve son ürünün %4, atık ürünlerin %96 
olduğunu söylüyorlar. Bu atıkların içinde enerji, 
kimyasal maddeler, su gibi maddeler var. Peki, 
ekosistemde atık ne düzeyde? Bilim insanları 
son araştırmalara göre ‘0’ olduğunu söylüyorlar. 
Canlı organizmalar atık bırakmıyorlar çünkü 
onların atıklarını temizleyen başka canlılar, 
özellikle mikroorganizmalar var. Canlılar ve 

ekosistem dünyada hayatın devamı için özel 
donanımlara sahipler. Bilimdeki tüm ilerlemelere 
rağmen ekosistemi taklit etmekten uzağız. 
Arizona’da çevre koşullarının dev bir fanus 
içerisinde taklit edilmeye çalışıldığı Biyosfer II 
deneyi başarısızlığı sonrası, deney içerisinde 
çalışmış olan Popülasyon Profesörü Joel 
Cohen ve Ekoloji Profesörü David Tilman, söz 
konusu projeden çıkarılması gereken dersi şöyle 
özetliyorlar:

“Hiç kimse doğal ekosistemlerin insanlara 
bedava olarak sunduğu yaşam destek 
hizmetlerini temin edecek sistemlerin nasıl 
tasarlanacağını henüz bilmiyor.” Ekosistemi 
taklit etmeyi bıraktık, sadece yıllık bakımı bile 
bir araştırmaya göre otuz üç trilyon dolar 
tutuyor. Bu bakım içinde gaz ayarlaması, iklim 
ayarlaması, karışıklık düzenlemesi, atık arıtımı, 
su düzenlemesi, tozlaşma, hammadde temini, 
rüzgârların, depremlerin, manyetik alanımızın 
ayarlanması, besin zinciri ve canlılar arası nüfus 
kontrolü gibi unsurlar bulunuyor. Bir yıl değil, bu 
bakım bir gün bile bize bırakılsa şu anki bilgimizle 
sadece seyrederiz.

Canlılar ve ekosistem 3,8 milyar yıldır hayatın 
devamına uygun donanımlara sahipler. Peki, 
biz her yanımızı kaplayan bu gizli açık genetik 
hazineden bugüne kadar neden faydalanmadık? 
Çünkü daha önce canlılardaki harikaları fark 
edememiştik. Genetik biliminin de ilerlemesiyle 
son on yıldır canlıların teknik donanımlarını ve 
genetik programlarını okumaya başladık. İki 
Pulitzer ödüllü ünlü biyolog Edward O. Wilson: 
‘’Her canlı bir başyapıttır, en üst düzey özen 
ve deha ile bir araya getirilmiş bir yaratılıştır.’’ 
diyor. Biyomimetik, doğadaki başyapıtları 
farklı disiplinlerden faydalanarak çözmeye ve 
taklitlerini yapmaya çalışıyor. Biyo-esinlenmenin 
tarihçesi Leonardo Da Vinci’ye kadar gidiyor. Da 
Vinci el çizimleri ile kuş kanatlarını taklit ederek 
uçak benzeri maketler yapmıştı. Canlıları şöyle 
tarif ediyor:

‘’İnsanın becerisi, aynı ihtiyacı karşılayan çeşitli 
makinelerin yardımıyla çeşitli icatlar yapabiliyor 
olsa da doğada bulunanlardan daha güzel, daha 

12



basit ve de daha amaca yönelik herhangi bir 
icadı asla tasarlayamayacaktır; çünkü doğadaki 
icatlarda hiçbir şey noksan değildir ve hiçbir şey 
gereksiz değildir.’’ Evet, doğadaki tasarımlar aynı 
atomlarla, dört tane koddan oluşan programla, 
yani çok az malzemeyle mikro düzeyden makro 
yapılara kadar binlerce farklı teknik donanım 
ortaya koyarken aynı zamanda altın orana sahip 
matematiksel bir estetikle karşımıza çıkarlar. 
Örneğin canlı yapısında sadece beş polimer 
yapı kullanılmışken insan üretimi polimer sayısı 
üç yüz ellidir. Bu nedenle doğadaki dönüşüm 
çok kolay, insanların ürettiklerinin dönüşümleri 
zordur ve atıkları doğada kalır.

Biyomimetik dünyası bize neler getiriyor?
İşte burada yeni bir dünya hayal etmeye başlayın. 
Doğada bedava olan enerji kaynaklarını 
kullanan canlılardan yola çıkarak şekerle, 
elektrikle, hidrojenle, suyla, güneş ışığıyla, 
havayla çalışan sessiz, verimli, ısı ve karbon 
atığı olmayan motorlar ve makineler, atıkları 
biyolojik yolla, bakteriler kullanarak temizleyen 
arıtma sistemleri, kendini onaran malzemeler, 
doğal sensörler, mikroişlemciler, elektronik 
devreler, beyin gibi verimli ve az enerji harcayan 
bilgisayarlar, insan yerine iş görecek robotlar…
Bu hayallerimizin bir kısmı bugün gerçekleştirildi. 
İşte bazı biyomimetik keşifler:
- Fotosentezin taklit edildiği biyo-piller, oksijen 
üreten suni ağaçlar, yosun panelleri olan 
arabalar.
- En önemli çevre sorunlarından karbon 
salınımına çare olarak karbonla beslenen 
mercanları taklit eden yapı malzemeleri karbon 
yiyen bakterileri arıtmada kullanmak.
- Diğer bir çevre sorunu olan aydınlatma yoluyla 
dünyayı ısıtma yerine ateş böceği ve deniz 

dibi canlılarında bulunan soğuk aydınlatma 
teknolojisi.
- Yarasa ve yunusların ekolokasyon donanımını 
radar ve sonar sistemlerde, araç sensörlerinde, 
engellilerin, özellikle görme engellilerin yön 
bulma araçlarında kullanmak.
- Fotosentezle şeker, elektrik, oksijen, hidrojen 
üreten bitki ve mikroorganizmalar.
- Deniz canlısı nautiliustan esinlenmiş jet 
motorları, karasinekten esinlenmiş motor vites 
sistemleri.
- Şahinlerin kanat yapısı örnek alınmış kanatlarını 
katlayarak dalış yapabilen uçaklar.
- Örümcek ağı ve kurşun geçirmez kevlar 
kumaşlar, esnek, doğal ameliyat iplikleri.
- Çatalkuyruklu kelebek ve tavus kuşunda 
bulunan nano ayna paneller ve led aydınlatma 
teknolojisi.
- Köpekbalığı ve yunus derisindeki nano 
kanallı yapı ve suyun direncini azaltan doğal 
antibakteriyel malzemeler.
- Lotus (Nilüfer) bitkisi ve kir, toz, su tutmayan 
kendini temizleyen zeminler.
- Abalon istiridyesi ve doğal seramik askeri zırh 
yapıları.
- Timsah derisi ve sağlam, hafif karbon fiber 
yapılar.
- Fare beyni örnek alınarak geliştirilmiş dev 
bilgisayarlar.
- DNA’dan esinlenmiş moleküler çipler, mikro 
bilgisayarlar hatta DNA bilgisayarlar.
Sadece birkaç sınırlı örneğini vermiş olduğumuz 
biyo-esinlenme yeni bir ar-ge ve inovasyon alanı 
ortaya çıkardı. Dünyanın en güçlü firmaları 
biyomimetik tasarımlar üretmek için kendi 
laboratuvarlarını kurdular bile. Nasa, Boeing, 
Nike, Kraft, Dove bunlardan sadece birkaç 
tanesi. San Diego Hayvanat Bahçesi Araştırma 

Merkezi ve Fermanian Business & Economic 
Enstitüsünün raporuna göre önümüzdeki on 
beş yıl içerisinde biyomimetik ekonomisi sadece 
Amerika’da üç yüz milyar, dünyada da bir trilyon 
dolarlık bir büyüklüğe ulaşacak.
Bu yeni gelişen ama hızla büyüyen doğa 
hazinelerini keşif anlayışı ticari olarak cazip, 
dünyanın sağlığı için kurtuluş reçetesi, aynı 
zamanda bilim araştırmalarına ilgiyi arttıracak 
bir konuya dönüşüyor. Bugün biyomimetik, 
dünyada pek çok üniversitede okutuluyor.

Biyomimetik alanındaki gelişmelerin hızlanması, 
toplumlara yayılması ve doğaya dost teknolojik 
sistemlerin hantal yapıların yerini alması 
için insanların bilinçlendirilmesi erken yaşta 
başlamalı. Çocuklardaki teknolojiye olan ilgi 
canlılar, doğaya yönelik merak ve keşfetme 
isteğiyle bir araya geldiğinde biyomimetik onlar 
için çok çekici bir eğitim konusu olacaktır. Küçük 
yaşa uygun bir içerikle verilecek biyomimetik 
eğitimi sonrası çocuklardan hayret verici keşifler 
bekleyebiliriz.
1-http://www. biomimicry. org/reviews_text. Html
2-http://www.ted.com/talks/janine_benyus_shares_
nature_s_designs.html
3-P. Raeburn, “Home wreckers”, Popular Science, January, 
2000
4- http://www.iticu.edu.tr/uploads/yayin/f15-
dosyalar/55-68.pdf
http://www.sandiegozoo.org/conservation/biomimicry/
http://biomimicry.net/
www.database.biomimicry.org
www.biomimicryguild.com
www.bioneers.org
www.treehugger.com
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İnsanlar yaşadıkları ortamdan etkilenirler. 
Bu etkilenme sürecinde de insanın hem kendisi 
değişir, hem de insan çevresini değiştirir. 
Duyarlılık ise, bireyin çevresi ve çevresiyle 
ilişkilerinin farkında olma düzeyidir. Yani birey, 
çevresinde neyi bilip neyi bilmediğinin, neyi 
ne kadar, niçin bildiğinin ve bu bilgiyi nasıl 
kullandığının ne kadar bilincindedir, öncelikle 
bunu tanımlamak gerekir. Bu noktada duyarlılık, 
bilinç düzeyi olarak da tanımlanabilir. 

Çevre duyarlılığı ise bireyin çevresindeki 
her şey ile ilgili bilinç düzeyidir. İnsan her an 
öğrenen bir varlık olduğu için çevre duyarlılığı 
da sürekli geliştirilebilecek bir bilinç düzeyidir. 
Dolayısıyla çevre duyarlılığını geliştirecek olan 
eğitim, öncelikle çevreye ilişkin bilgi düzeyini 
arttırmaktır. Çevre duyarlılığının çocukların 
temel eğitim çağında verilmesi çok büyük 
önem arz etmektedir. Çevre eğitimi, çevrenin 
korunması için tutumların, değer yargılarının, 
bilgi ve becerilerin geliştirilmesi, çevre dostu 
davranışların gösterilmesi ve bunların 
sonuçlarının görülmesini kapsayan uzun bir 
süreçtir. 

Çevre eğitimi ne kadar erken yaşta başlarsa o 
kadar iyidir. Çünkü çocukluk çağında oluşan ilgi 
ve tutumlar, gelecekteki istendik davranışların 
temelini oluşturur. Özellikle çocukluk çağında 
oluşan değer yargıları ve tutumlar, erken 
yaşlarda doğayla olan ilişkilerde empatinin 
gelişmesi ve doğaya karşı sevginin oluşmasında 
oldukça önemlidir. Bunların oluşması demek, 
çevrenin korunması için çevre dostu davranışların 
gösterilmesi demektir. Bu gelişim dönemlerinde 
çevreye yararlı, bilinçli davranışların gelişmesine 
yardımcı olacak olan, öğrenmeler olacaktır. 

Bu dönemde çocuklara doğayı sevdirici oyunlar 
oynatılır, doğada yaşantılar kazandırılır. Bu 
oyunlarla ve yaşantılarla çocuklar, olumlu 
duygular edinir ve bu şekilde çevreye dost 
davranmayı öğrenirler. Doğanın bir değer 
olduğunu öğrenen çocuk, tüm benliğiyle 
doğanın güzelliklerinin farkına varır ve doğayı 
korumak için çaba harcar. İnsanlar sevdikleri 

şeyleri korurlar, bundan dolayı çocuklara hayvan 
ve bitkileri sevdirmek, çevre eğitiminin en temel 
amaçlarından birisi olmalıdır. Okullarda çevre 
eğitimi, belirli bir ders saatiyle sınırlandırılmayıp 
her derste mümkünse her konu ile ilişkilendirilerek 
verilmelidir. Bunun için de öncelikle her öğretmen 
çevre sorunlarına karşı duyarlı olmalıdır.

Çevre sorunlarının en büyük özelliği global 
olmasıdır. Yaşanan çevre sorunları bir kişiyi değil, 
herkesi etkiler. Bundan dolayı çevrenin korunması 
sadece çevrecilerin görevi değildir. Çevrenin 
korunması her kişinin görevidir. Dolayısıyla bu 
bilinci kazandırmak için tüm derslerde, işlenen 
ders ile çevrenin korunması arasında bir ilgi 
kurulmalıdır. Çevre eğitimi dünyanın sonunu 
getirebilecek sorunların ortadan kaldırılması 
için vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Çevre 
eğitimi sayesinde, çevre bilincine sahip bireyler 
yetiştirmek hedeflenir. 

Çevre eğitimi, bir yandan çevresel bilgileri 
aktarırken diğer yandan da bireylerde çevreye 
yönelik tutumların gelişmesini ve bu tutumların 
davranışa dönüşmesini sağlar. Çevre eğitimini 
almış, bilgili bir kişi, atıkların azaltılması 
konusunda çaba harcamıyorsa, enerji 
kullanımında tutumlu davranmıyorsa, suyu 
tasarruflu kullanmıyorsa, kullandığı ürünleri 
işi bittikten sonra geri dönüşüme gönderirken 
ayrıştırmıyorsa, satın alacağı ürünün 
özelliklerine bakmıyorsa, kullandığı ürünün 
çevreye ne kadar zararlı olup olmadığına dikkat 
etmiyorsa, çevreye zarar verenleri gördüğünde 
sessiz kalıyorsa, yetkili kişilere haber vermiyorsa 
ve bunlara benzer daha birçok çevreyi koruyucu 
davranışlarda bulunmuyorsa, bu kişinin çevre 
bilincinin var olduğundan söz edilemez. 

Çevre dostu davranışları göstermeyen kişi, 
çevre konusundaki tüm bilgileri bilse bile bir 
anlam ifade etmez. İşte bu noktada, yine biz 
eğitimcilere önemli görevler düşmektedir. Eğer 
ki biz eğitimciler rol model olarak çevresine 
karşı duyarlı tutum ve davranışlarda bulunursak 
bizleri örnek rol model alan çocuklarımız da aynı 
şekilde çevre bilinci tam davranabilecektir.

ÇEVRE DUYARLILIĞI
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Bir bebeğin dünyaya gözlerini açtığı ilk an, onu sarıp sarmalayan 
annesiyle göz göze geldiği, kokusunu aldığı ilk an. Evet belki de o minik 
insanın kalbine atılan ilk sevgi ve şefkat tohumu. Annenin yavrusuna, 
yavrunun da annesine duyduğu o tarifsiz, karşılıksız, mükemmel 
duygu. 

Annelik, Allah’ın kadınlara verdiği bir ayrıcalık. Bununla beraber 
Yüce Yaratıcının verdiği en mukaddes görev; elimize gelen o minik 
canların kendisine, ailesine ve topluma faydalı ve önemlisi mutlu 
bireyler olarak yetişmesidir. Emerson “İnsanlar, anneleri onları ne 
yaptıysa o olurlar” derken biz annelere düşen büyük sorumluluğu 
hatırlatmaktadır. Evlatlarımızı yetiştirirken onu ihmal etmemiz, sabır 
göstermememiz, onunla oyun oynama vakti ayırmamamız yıllar sonra 
büyük pişmanlıklar yaşatacak ve telafi edemeyeceğimiz neticeler 
doğuracaktır. “ Genç bir delikanlı, bir suçtan dolayı tutuklanır, hakim 

ANNELİK GÖREVİ
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karşısına çıkarılır. Adı sorulunca ezile büzüle 
söyler. Hakim onun meşhur bir yazarın tek oğlu 
olduğunu duyunca hayretini gizleyemez:
“Nasıl olur? der. Annenin birçok eserini okudum 
ve istifade ettim. Böylesine müstesna bir 
şahsiyetin oğlu nasıl bu adi hatayı yapabilir?””
Delikanlı başı önünde cevaplar:
“Doğrudur efendim, annem anlattığınız gibi 
ender rastlanan bir insandır. Fakat, ne zaman bir 
şey danışmak için yanına yaklaşsam “Görmüyor 
musun? Meşgulum. Beni rahat bırak! diye bağırır, 
yanından uzaklaştırırdı” der.
Yukarıdaki hikayede de değinildiği gibi anne ve 
babanın en büyük marifeti çocuklarına ayırdığı 
vakit ve onlara verdiği eğitimdir. Çünkü eğitim 

ilk önce evde, ailede başlar sonrasında okullarda 
devam eder. Çalışıyor olmamız buna engel 
olmamalıdır. Zira Atatürk de “Kadının en büyük 
vazifesi analıktır” demiştir. Geleceğimizi inşaa 
edecek olan yavrularımızın maddi manevi en 
güzel yerlere gelmesi için bu gereklidir. 

Öyleyse gelin hep birlikte üzerimize düşen bu 
kutsal görevi layıkıyla yapalım ve geleceğimizin 
teminatı yavrularımızın daha sevgili, daha 
huzurlu, daha pozitif, daha güvenli bireyler 
olarak kişiliklerinin temelini atalım. Bunun 
vatanımıza, milletimize ve istikbalimize en 
büyük katkıyı sağlayacağına inanıyor ve bu zor 
süreçte kolaylıklar diliyorum.



Doğayla iç içe büyümek nedir aslında önce buradan başlamak 
gerekiyor konuya. Ya da ‘’Bizim zamanımızda böyle değildik biz, 
şimdikiler çok farklı.’’ diyoruz ya. Neden çok farklı yeni gelen nesil 
bizlerden? Çünkü bizden farklı yaşıyorlar. Yoğun şehirleşmenin 
sebep olduğu gittikçe daralan oyun alanları, yeşil alan ve parkların 
sınırlı kullanımı, çocukların ağaca tırmanma, yere dökülen yaprak 
ve otlardan oyuncak yapma gibi hayal gücü ve yapay olmayan 
malzemelerle oyun ve oyuncaklar yapmasına olanak sağlayamıyor. 

Psikoloji alanında yapılan çalışmalar çocukların doğa ile etkileşimi 
arttıkça dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu belirtilerinin 
azaldığını önemle vurguluyorlar. Ki çağımızın çocuklarının en 
büyük problemlerinden biri olan dikkat eksikliği ve hiperaktivite 

R
eh

be
rl

ik

bozukluğu, çocuklarımızın ilgisini ve enerjilerini 
doğaya aktarmaları hâlinde çok daha normal 
bir düzeyde tutulabiliyor. Kaygı, endişe gibi 
durumları, yani kısacası bazı anksiyete 
bozukluklarının belirtilerini aşağıya doğru çektiği 
gözlemlenmiştir. 

Hayal gücü dediğimiz kavram en fazla 
çocuklarda mevcuttur. Ve çocuklar doğayla 
iç içe olduğu zaman hayal güçleri artacak, 
gelecekte de hayal güçlerinden beslenerek daha 
verimli çalışabilen, daha güzel fikirler üretebilen 
bireyler ortaya çıkacaktır. Bu noktada anne 
babaların neler yapacağı, nasıl yönlendireceği 
de çok önemli. Örneğin toprakla oynamaları 
için çocuklarını cesaretlendirmek, kendilerinin 

ÇOCUKTA DOĞA EKSİKLİĞİ 
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doğa içinde yaptıkları anıları paylaşmak, hep 
beraber bir bitki yetiştirmek… Bunlar sadece 
yapılabilecek onlarca şeylerden birkaçı.  Bu 
durumun neden bu kadar önemli olduğundan 
bahsetmek gerekirse bir bitki yetiştirmenin, onu 
büyütmenin verdiği haz ve çok daha önemlisi 
çocuklarımızda sorumluluk duygusuyla birlikte 
bir bilinç uyandırması ve özellikle doğayla iç içe 
büyüyen çocuklarda akademik anlamda çok ciddi 
başarılar gözükmesi ve odaklanma problemlerini 
daha az yaşadıklarının saptanmasıdır. Bunun 
gerekçesi olarak da bir yere odaklanıp sabit bir 
şekilde oturmayıp enerjisini doğaya atan ve 
stresleriyle daha rahat başa çıkabilen çocuklar 
olduğu görülmüştür.

Bir çocuğun kendini daha rahat ifade edebilmesi 
için o çocuğun doğaya çıkıp insanlarla iletişim 
hâlinde olması gerekmektedir. Asosyal bireyler 
olmamaları, toplum önünde konuşabilen 
bireyler olmaları için özgüvenlerinin tam olması 
gerekir. Bu özgüveni de yine doğayla iç içe 
yaşamalarıyla bağdaştırabiliriz. Yani tabletlerin, 
akıllı telefonların ve diğer teknolojik cihazların 
başında sus pus oturtmak yerine doğaya 
çıkarıp toza toprağa bulanmasına izin verip 
bir işi başarmış olmanın verdiği güven, çocukta 
‘’Ben başardım.’’ cümlesini tetikleyecektir. Ve 
başarının tadını ne konuda olursa olsun bir kere 
alan bir çocuk o başarı hevesinden hiçbir zaman 
vazgeçmeyecektir. 

Hayal gücü 
dediğimiz kavram 

en fazla çocuklarda 
mevcuttur.



Ülkemizden pek çok medeniyetin gelip geçtiğini 
bilmeyenimiz yoktur. İşte Türkiye’mizin her yöresinde 
toprak altında kalmış yerleşim yerleri ve medeniyetler 

zamanla keşfedilerek yeryüzüne çıkarılmaya ve sergilenmeye 
başlanmıştır. İç Anadolu’da ipek yolu üzerinde bulunan geçmişin 
zengin izlerinden yola çıkarak güneydoğuya doğru uzandık. Ve 
Gaziantep’te bulunan o muhteşem “ZEUGMA”yı dolaştık. Mozaik 
Müzesi’nin bu denli göz alıcı ve çarpıcı hikâyesini sizlerle paylaşmak 
istedim.

Zeugma’nın hikâyesi M.Ö 300 yıllarına uzanır. Büyük İskender, 
ticaret alanında önemli kabul ettiği Fırat Nehri’nin kendi adıyla 
kullanılmasını isteyerek bir şehir kurar. Fırat Seleukeia’sı anlamına 
gelen “Seleukeia Euptes” şehrini kurar. Şehrin karşı tarafında da 
eşinin adını taşıyan “Apameia” adında diğer bir şehri inşa ettirir. 
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Ahmet Ö. CANATAN
Diltaş Eğitim Kurumları
İşletme Müdürü 

İki şehir arasında bir köprü inşa edilir. Ne var ki 
ticaretin ve nüfusun artması sonucu büyüyen 
Seleukeia şehri, Apameia’nın önüne geçer. 
Roma İmparatorluğuna dâhil edilen bu şehrin 
adı da “Zeugma” olarak değiştirilir. Muhteşem 
yapıları, zengin mozaik kullanımları ile inşa 
edilen şehir daha sonraları Sasanilerin eline 
geçer, şehir yıkılır, yağmalanır. Önemini yitiren 
bu şehir yüzyıllarca toprağın altında kalır.1987 
yılında başlayan kazılarla 2000 yılında ortaya 
çıkartılan eserler “Zeugma Mozaik Müzesi”nde 
sergilenmeye başlar. O dönemde kentte yaşamış 
olan insanların inançlarını, kültürünü, günlük 
yaşantısını, geçirdiği ortamı birebir mimarisine 
uygun olarak sokağı, çeşmesi, duvarı ve tüm 
yapı taşları ile gerçek ölçüsünde ziyaretçilere 
sunmaya başlayan bu müze görenleri hayran 
bırakmaktadır.

Müzenin iç mekânında ise girişte bulunan stelleri 
görebilir, Zeugma Çocuk Sanat Atölyesi’nde 
mozaik yapımı ile bilgi alabilirsiniz. Tüm dünyanın 

bildiği “Çingene Kızı” olarak bilinen “ Mainad 
Mozaiği” nin sergilendiği özel odayı görebilirsiniz. 
Sonuç olarak, dünyanın en büyük mozaik 
müzelerinden biri olan Zeugma Müzesi 
kompleksini gezen ziyaretçiler, Zeugma 
arasında bir bağ kuracak ve herkesin kendisine 
ait bir Zeugma hikâyesi olacaktır.

YERYÜZÜNE ÇIKAN GİZEMLİ ŞEHİR

ZEUGMA

İnsanların 
inançlarını, kültürünü, günlük 

yaşantısını, geçirdiği ortamı birebir 
mimarisine uygun olarak sokağı, 

çeşmesi, duvarı ve tüm yapı taşları 
ile gerçek ölçüsünde ziyaretçilere 

sunmaya başlayan bu müze 
görenleri hayran bırakmaktadır.
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Pek çoğumuz çocukluğumuzda sokakta açık havada saatlerce 
oynadık. Bisiklete bindik, çamurla şekiller yaptık. Çimlere 

serildik, piknik yaptık. Bahçedeki tüm otları, böcekleri 
inceledik. Sabahtan akşama kadar, annemiz bizi eve 

çağırana kadar kaygısızca, özgürce oynayan mutlu 
çocuklardık.              

Peki, şimdi durum nasıl? Nüfus arttı, trafik 
arttı, binalar yükseldi, parklar azaldı. Kaygılar, 
günlük telaşeler bizleri esir aldı. Çocukların 
doğayla iç içe bulundukları nadir anlarda, açık 
havayla, toprakla, gökyüzü ile kavuşmalarının 

mutluluklarına şahit olmak içimize buruk bir 
sevinç bırakıyor.

Elbette günümüz koşulları ve oluşan düzen, 
çocukları doğa ile buluşturmamıza ya da 

onların buluşmasına çok imkân tanımıyor. Fakat 
yine de engelleyici koşullara rağmen çocuk tabiat 

ile buluşmalı, dışarıda nefes almalı, toprakla temas 
etmeli, yeşilliğe kavuşmalı, bir böceğin kanadına, bir çiçeğin 

yaprağına değen havayı solumalı. 

Zihinsel, duygusal ve bedensel gelişimleri için, 
çocuğun kendisini keşfetmesi için doğaya, 
toprağa dokunmaya onunla buluşmaya ihtiyacı 
var. Üstelik sadece çocuğun toprağa ya da 
doğaya değil, doğa ile toprağın da çocuğa 
ihtiyacı var. Yetişkin olduğu zaman doğa 
sevgisini sorumlulukla birleştirip onlara sahip 
çıkacak olan şimdinin çocuklarına ihtiyacı var.

Doğa, çocukların deneyimler kazanmalarını, 
yaratıcılıklarını, hayal güçlerini geliştirmelerini, 
kendilerini korumayı bile öğrenmelerini sağlayan 
eşsiz bir ortamdır. Doğa, öğrenmenin en 
zevkli hâlidir. Bu öğrenme artık televizyon ve 
bilgisayarlara indirgenmiş olan, organizmanın 
pasifliğe yaklaşmış hâlde gerçekleştirdiği 
öğrenmeden farklıdır. Çocuk doğa ile iç 
içeyken enerjisini boşaltır, hatta enerjisini 
doğru kullanmayı öğrenir. Kısacası doğada 
geçirilen her an bir öğrenmeyi barındırır 
içinde. Beş taş oynardık eskiden, içinde azmi, 
yılmamayı barındıran, belki parmak kaslarımızın 

gelişmesine büyük katkısı olan, her seferinde bir 
tık daha başarı doyumuna ulaştığımız beş taş. 
Doğadaki beş tane taş bile bir çocuğa o an neler 
kazandırırdı. Doğanın bize sunduğu fiziksel ve 
psikolojik iyilikler tahmin ettiğimizden çok daha 
fazladır. Dışarıda her anını tecrübe ile geçiren 
çocuğun algısı gelişir, üretkenliği artar. Açık 
havada ışık, insana vitamin D sentezi sağlar, 
bağışıklık sistemimiz için hayati önem taşıyan ve 
biyolojik saatimizi ayarlayan, beynin bir parçası 
olan epifiz bezini uyararak bizim mutlu olmamızı 
sağlar.  Bunlar sadece bu iyiliklerin birkaçı.

Bunları bilmek,  doğayı anlamak, doğayla iç içe 
olmayı sağlamak ve çocuklara doğa sevgisini 
aşılamak başta anne ve babanın görevidir. Onları 
doğa ile tanıştıracak, iletişimlerini sağlayacak, 
doğanın güzelliklerinden yararlanmayı, doğada 
kendini bulmayı, doğayı kendisi gibi korumayı 
öğrenmesini sağlayacak olan yine anne babadır. 

Çocuğun başarıyı, işbirliğini, kendini ortaya 
koymayı, haklı rekabeti öğrendiği,  çocuğun 
hayata hazırlanmasının gerçekleştiği doğa 
bizden sadece ona katılmamızı, onu yaşamamızı 
bekliyor, tüm bu iyiliklerini görmemiz, 
koklamamız, duymamız, tatmamız ve onu 
hissetmemiz için. Günlük kaygılar, anlık telâşeler 
ve yaşanan dönemin tüm olumsuz özellikleri 
içerisinde kaybolup unuttuğumuz, ihmal 
ettiğimiz, bize tüm iyilikleriyle kucağını açan 
doğanın kollarına çocuğumuzu bırakmanın, 
onları kavuşturmanın zamanı gelmedi mi?
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Yüksel AÇIKGÖZ
Bilişim Kordinatörü

NAZAR BONCUĞU

MEKE GÖLÜ
Konya'nın Karapınar ilçesindeki “dünyanın nazar 

boncuğu” olarak bilinen ve kuraklık nedeniyle 
haritadan silinme noktasına gelen Meke Gölü 

kar sularıyla hayat buldu.Sönmüş bir volkan kraterinin su ile 
dolmasıyla oluşan ve ortasında adacıklar bulunan Meke Gölü, 
yeraltı su kaynağıyla besleniyor. Ancak yıllardır süren kuraklık 
ve bilinçsiz tarımsal sulama sonucu yeraltı su seviyesinin 
sürekli düşmesi nedeniyle suyla dolu olan göl, haritadan 
silinme noktasına geldi. Ancak bu yıl etkili olan kar yağışı göle 
can suyu oldu. 
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Canlıların yaşamlarını sürdürdükleri ve adapte olmaya 
çalıştıkları, bulunmak zorunda oldukları ortamlar çevreleridir. 
Canlıların yaşamlarını sürdürebilmesi için çevre çok önemlidir. 
Bu yüzden yaşam alanlarına sahip çıkmalı, bunları korumalı ve 
güzelleştirmeliyiz. 

Günümüzde çevrenin olumsuz etkileriyle canlı türleri olumsuz 
yönde etkileniyor. Sadece hayvanlar mı çevreden olumsuz yönde 

etkileniyor sanıyorsunuz? Hayır, çevrenin kirlenmesiyle, ağaçların 
yok edilmesiyle ve benzeri birçok nedenle tüm canlıların yaşamları 
tehlikeye giriyor. Hastalıklar ve beraberinde diğer sorunlar geliyor. 

Oysaki bizler sorumluluklarımızı yerine getirip çevre adına faydalı 
işler yaparsak geleceğimiz için daha güzel, yaşanılabilir bir dünya 
bırakmış olacağız. Biz insanlar daha modern ve güzel bir gelecek için 
çabalarken atlanılan bazı noktalar oluyor. Yaşamımız için gerekli olan 
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ağaçları bilinçsizce kesiyoruz, yeşilliklere adeta 
düşmanmışız gibi yeşil alanları yok etmek için var 
gücümüzle betonlaştırıyoruz. Yerlere çöplerimizi 
atarak, atık suları arıtmayarak, bacalara filtre 
takmayarak çevreyi kirleterek olumsuz yönde 
etkilemeye devam ediyoruz. Neden bu kadar 
duyarsızız? 

Çevremizin değerini hâlâ bilemiyor, bilinçsizce 
kullanmayı sürdürüyoruz sadece. Benim asıl 
korktuğum nokta, insanoğlu elindekinin değerini 
kaybetmeden anlamıyor maalesef! Çevremizi 
yaşanılamayacak bir hâle getirdiğimizde, 
çevremizin değerini anlayacağız diye inanın aklım 
çıkıyor. Neden mi? Meselâ gökyüzüne baktığımızda 
gökyüzünde süzülen kuşları görüyor, ağaçlara 

konan kuşların cıvıltılarıyla mest oluyoruz. Fakat 
çevremizi böyle kirletmeye devam edersek kuşların 
cıvıltıları araba seslerini bastıramayacak, kuş 
seslerinin yerine arabaların sesini duyacağız.  
Gökyüzündeki mavinin tonları ise kendini siyaha 
doğru bırakacak gibi gözüküyor. 

Hayatımızı güzelleştirmeyi hedeflerken çevremizi 
güzelleştirmeyi de unutmayalım. Gelecek 
nesillerimize evler, arabalar bırakmak yerine 
yaşanılabilecek bir dünya bırakalım. Bu dünyayı 
yeryüzündeki cennet veya cehennem yapmak bizim 
ellerimizde. Lütfen ama lütfen! Geç kalmadan, 
daha da güç olmadan, yaşanılabilir bir dünya için 
sorumluluklarımızı yerine getirelim, çevremizin 
kıymetini bilelim.

Ayşe Tuba TÜTÜNCÜ  
Diltaş Anadolu Lisesi 
9. Sınıf Öğrencisi
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Doğa, canlıların kendi yaşam koşullarına göre hayatını sürdüğü 
ortamdır. Su ise canlıların yaşamı için hayati bir önem taşır. Su 
olmadan bir hayat düşünülemez. Dünyanın yaklaşık dörtte üçü 
sularla kaplı olup dünya yüzeyinin yüzde 80'i sudur. Dünyadaki 
tüm suların sadece yüzde biri içilebilir niteliktedir. %2,5 oranındaki 
dünya tatlı su kaynaklarının %70'i Antarktika ve Grönland 
Adası’nda buz hâlinde veya toprak altında bulunmaktadır.

İnsan vücudunun su oranı; yaş, boy uzunluğu, cinsiyet, vücut 
ağırlığı ve fiziksel etkinliklere göre değişiklik gösterir.  Ancak genel 
olarak vücudun su oranları, çocukların vücut su oranları normalden 
yüksek olup % 70 (yeni doğan bebekte % 90), yetişkinlerde % 

60 ve yaşlılarda ise % 50 olarak belirtilmektedir. Yani su, 
canlılar için vazgeçilmez ve olmazsa olmazlardandır. 

En güncel tahminlere göre 2016 yılı için dünya 
nüfusunun 7,44 milyarı geçmiş olup 2020 yılında 8,3 
milyara, 2030 yılında 9,6 milyara, 2040 yılında 10,3 
milyara ve 2050 yılında da 12 milyara ulaşacağı hesap 
edilmektedir. Ayrıca dünyada 1 milyar hayvan ve 
355.000 bitki türünün bulunduğu belirtilmektedir.

İnsan hiçbir gıda alamadan, yalnızca su içerek yaklaşık 
40 gün boyunca yaşamını sürdürebilse de susuzluğa 

ancak 10 gün dayanabilmektedir.  Tüm bu veriler göz 
önüne alındığında canlılar için suların ve insanlar için de 

içilebilir suların önemi daha da anlaşılmaktadır. Dünyada 
sağlıksız içme suları nedeniyle her gün yaklaşık 25.000 kişinin 
öldüğü belirtilmektedir!

Yetişkin bir kayın ağacının terleme yoluyla atmosfere bir günde 
yarım ton su vermekte olduğu ve bir kayın ormanı için bu miktarın 
milyonlarca tona ulaşmakta olduğu, dünyadaki tüm ağaçlar 
kesilirse bütün insanların ancak 45 dakika yaşama şansının 

olacağı, bir ton kullanılmış beyaz kâğıt geri 
kazanıldığında 16 çam ağacının, bir ton gazete 
kâğıdı geri kazanıldığında ise 8 adet çam 
ağacının kesilmesinin önlenmiş olacağı, büyük 
bir kayın ağacının 72 kişinin bir günlük oksijen 
ihtiyacını karşılamakta olduğunu unutmamalı, 
sonuçlarını çok önemsemeli, asla akıldan 
çıkarmamalıyız. 

Tüm bu veriler bize neyi göstermektedir? 
Yaşam kalitesi ve sürdürülebilirliği için doğanın 
ekolojik dengesinin korunması, çölleşmenin ve 
çevre kirliliğinin önlenmesi insanlığın geleceği 
açısından kaçınılmaz olmaktadır. "Kıyamet 
kopmaya yakınken elinizde bir ağaç fidanı varsa 
ve onu dikmeye vakit bulabilirseniz onu dikin!" 
hadisinin gereği daha iyi anlaşılmakta olup 
insanlar eyvah geç kaldık dememek için bilinçli 
olarak çevreci olmalı, bu hususta seferber 
olmalıdır! Çevre kirlenince doğallık, doğal hayat 
ölür! Doğal hayat ölünce de tüm canlıların aynı 
sona ulaşması kaçınılmaz olur. Birlikte güzel ve 
yaşanılır bir hayat için doğayı kirlenmekten, çöl 
olmaktan kurtarıp ağaçlandırmak için, içilebilir 
sular ve temiz çevrelerin korunması için el ele 
verelim. Unutmayalım ki dünya yaşamaya ve 
gezip görmeye değer bir seyir alanıdır.  İnsanca 
yaşamak ise çok hem de çok güzel olmalı.

YAŞAMAK İÇİN
İNSANCA
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Yiğit Eren YAPICI
Özel Diltaş Anadolu Lisesi 
9/D Sınıfı

Kendimize bir yer bulabildiğimiz şu dünyada 
toplam beş tane okyanus bulunmaktadır. Bu 
da demek oluyor ki dünyanın büyük bir kısmı 
sulardan oluşmaktadır. Suyun ise bilimsel 
adı H2O. Bizden çok daha büyük olan şey ise 
boğazımızdan çok kolay bir şekilde lıkır lıkır 
akması. Sanırım bu yüzden onun değerini 
bilemiyoruz. Aslında bu çok saçma, çünkü 
sıcak günlerde serinlemek ya da ferahlamak 
için bedenimizi içine bile daldırıyoruz. O bütün 
güzelliklerini bize sunmuşken ey insanlar, 
size bir sorum var, neden tasarruf değil de 
sürekli tüketim yapıyoruz? İçinizden sen de 
taktın suya diyebilirsiniz belki, şayet bunu 
diyorsanız bilmediğiniz çok şey var demektir. 
Bak şimdi senin bedenin su sayesinde 
yaşıyor. En azından ruhum su olmadan da 
var olabiliyor dersen de sana cevabım şu: 
Sen dünyada var olmak istiyorsun ki zaten 
varsın da ama ne tek bedeninle ne de tek 
ruhunla. İçeriden iyi birisin. Sadece biraz 
unutkan ve dalgınsın. Mesela en yakınından 
bu hâllerine örnek vereyim: Sabah, akşam ya 
da günün herhangi bir zamanında dişlerini 
fırçalarken suyun aktığını unutma veya 
aynada güzel gözlerine dalma, onların güzel 
olabilmesine su da yardımcı oluyor. Örnekler 
vermeye devam edebilirim fakat yüzünün 
daha da kızarmasını istemiyorum. Ama bu 
vicdanı benden değil, sudan gördüğünü bil. 
Şimdi anladın ki su ne çok değerliymiş. Peki, 
sana az önce bahsettiğim suyun bir şeyin 

parçası olduğunu söylesem? İsmini saygılarla 
andığım sevgili ‘’doğa’’nın mesela! İçinde 
kurdu, böceği, ağacı, sincabı, köstebeği, 
mantarı ve aklına gelebilecek bütün 
güzellikleri barındıran doğa. Biz insanlar çok 
katlı binalar dikip onu kirletiyoruz. Toprağına 
kimyasal zehirler döküp onu parçalıyoruz. 
Ama kimse korkmuyor mu? Ya bir gün 
doğa bizi alttan almayı bırakırsa… Ki arada 
bunu hissettiriyor da! Depremleri, selleri, 
erozyonları ve benzeri bütün doğal afetleri 
bir düşünsene. Sevgilisinden tektaş bekleyen 
genç kadın, senin bedeninin ve ruhunun çok 
daha büyük bir şeye ihtiyacı var. Sense genç 
adam, bırak tektaş almayı ve onun yerine 
yettiği kadar fidan dik. Ve kalan bütün genç, 
yaşlı, çocuk insanlar hadi gelin doğa ile sıfır 
toplamlı oyun oynayalım. Benim için ve doğa 
için, geleceğimiz için bir fidan dikip doğamıza 
sahip çıkalım!
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Gezimize “Poyrazlar Gölü”nü anlatarak başlamak istiyorum 
sizlere… İstanbul’dan Tem Otoyolu’nu takip ettiğiniz takdirde 
tam bir buçuk saat sonra göl kıyısına ulaşabiliyorsunuz. Tem 
Otoyolu’ndan Adapazarı çıkışını gördüğünüzde ayrılıp Karasu 
istikametine dönüyorsunuz, sağ tarafta Poyrazlar Gölü Tabiat 
Parkı tabelası sizi karşılıyor.

Parka girişten itibaren asfalt yol sizi ormanın içlerine kadar 
götürüyor. Gölün iki yanı ayrı vejetasyon. Bir tarafta meşe 
ormanı diğer tarafta çam ormanını görebiliyorsunuz. Doğallığı 
son derece korunmuş olan bir yer burası. Gölde bin bir farklı tür 
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kuşu, su yılanlarını ve kazları görme olanağına 
sahipken ormanın içerisinde sincapları 
kirpileri de görmeniz mümkün. Bunlar bizim 
karşılaştıklarımız, kim bilir göremediğimiz 
daha ne muhteşem canlılar mevcuttur. Gölün 
kenarından yürüyüşünüzü sürdürürken karşınıza 
göle uzanan ünlü iskeleye varıyorsunuz. Bisiklet 
ve deniz bisikleti kiralama olanağı bulunan 

bu iskelede oturup sessizliğe karşı sessizliğin 
tadını çıkararak çayımızı yudumluyoruz. Sadece 
“göl” deyip geçemeyeceğiniz, mavi ve yeşilin 
muhteşem uyumunu gözler önüne seren bu 
yerde oksijeni içinize çekerken ruhunuzun da 
dinlendiğini hissedebilirsiniz. Sözlerin güzelliği 
anlatmaya yetmediği Poyrazlar Gölü’nü gelin 
fotoğraflardan tanımaya başlayalım…

RENKLERİN KAYNAŞTIĞI YER
POYRAZLAR GÖLÜ
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Doğallığı son derece 
korunmuş olan bir yer burası. 
Gölde bin bir farklı tür kuşu, 

su yılanlarını ve kazları görme 
olanağına sahipken ormanın 

içerisinde sincapları kirpileri de 
görmeniz mümkün.



Her şey, İstanbul’a gittiğimde çocuklarımın öğrenci evinde onu 
görmemle başladı. Minicik, küçücük vahşi bir yavrucaktı. Annesiz 
bir kedişkoş. Gözlerimiz karşılaştı. Çok hoşlandım ondan belli 
etmedim. O da uzak durmayı tercih etti. Zaman içinde alıştı bana. 
Peşimden ayrılmaz oldu. Çocuklarımın yaz tatilinde Anamur’a 
gittik. Çok yaramaz bir küçücük tekirdi o. Gururlu, yabancılara pas 
vermez, balkona çıkar, izin vermesen de. Sonra düşer 3. kattan. 
Toprak olduğu için düştüğü yer bir şey olmazdı düşse de.

Sonra kızımı ABD’ye gönderdi hocası iki aylığına. Çok sevdiğim 
R2 de (Star Wars filminden bir karaktermiş) Konya’da bizimle 
yaşamaya başladı. ABD dönüşü kızımda kedilere karşı alerji 
oluşunca R2 bizim eve yerleşmiş oldu. Çok sevdim onu, özgürlüğüne 
düşkün oluşunu, sevgisini belli ederkenki asaletini, temizliğini çok 
sevdim. Ama tehlikeleri de çok seviyordu. Nihayet balkondan 
düşmüş. Nasıl çıkmıştı, nasıl açık kalmıştı. Konya’daki evin 
bahçesi beton tabii. Onu aşağıdan aldığımda kalbim duracaktı 
adeta. Zavallı yavrumun kalçası kırılmıştı. Ameliyat oldu, falan 
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filan. Ama son olarak serum verilmesine 
karşı çıkarken kalbi durdu ve onu kaybettim. 
Dünyam karardı, üzüldüm demek az geliyor.
Onu kaybettikten sonra sokaklarda bir hayatta 
kalma mücadelesi olduğunu gördüm. Kim bilir 
belki de benim hayatımda R2’nin rolü buydu. 
O gün bu gün sokaklarda gördüğüm hayatta 
kalma mücadelesinin bir parçasıyım. Ama 
kedidir ama köpektir, ama kuştur ama kirpidir 
veya kaplumbağadır. Ne çıkarsa karşıma…

Evet, sokaklarda çoğumuzun göremediği, hiç 
farkında olmadığı bir ölüm kalım mücadelesi 
var maalesef. Öyle sevgisiziz ki çoğumuz. 
Birçok kişi hayvanlarla hiç tanışmamış. Bir kedi 
veya köpek, kuş, hatta kirpi gördüğünde avaz 
avaz bağırarak kaçan arkadaşlarım var. ”Çok 
korkarım.“ diyorlar ve titriyorlar. Bu kişilerin 
sokaklardaki mücadelede bir yararı da olmuyor 
doğal olarak. Barınağa gitsin sokak hayvanları, 
diyorlar heyecanla. Barınaklar, ah barınaklar… 
Çoğu çok kötü durumda. Gidip baktığımda 
ağlamaklı oluyorum. Kediler için iyi diyebilirim. 
Çünkü kediler için rahat bir döşek, azıcık sıcaklık 
zor sağlanan bir şey değil. Yemeği ve suyu da 
olursa yaşar gider. Biraz da sevgi iyi gelirdi 
mutlaka. Çünkü kafeslerine yaklaştığında sevgi 
dileniyorlar, bir zamanların evcil kedileri. Ama 
köpekler için korkunç bir yer barınak. Mamaları 
çok kalitesiz ve yetersiz. Çoğu barınakta açlık 
var, açlıktan ölüm var. Çok kısa zincirlerle bağlı 
duruyorlar. Kimisi kapalı ceza evinde sanki. 
Betonun üstünde yaz kış. Altına bir tahta bile 
konmamış. Çok sıkıntıdalar. Başlarında bulunan 
bakıcılar bence özel sınavdan geçmeli. Hayvan 
sevmeyen insanlar barınağa işe alınmasınlar.
Sokaktaki canlar için hayat öyle zor öyle zor ki! 
Yemek mi arasın? Kendisine dost gibi yaklaşan 
insanoğlunun tekmesinden mi korunsun? 
Soğukta karda kışta, yazın güneşin altında 
ne yapsın? Başını sokacak bir yer mi arasın? 
Evvelki yıl sokakta minicik bir kedicik gördüm. 
Çok küçük. Yolun ortasından kenara, sonra karşı 
tarafa feryat figan bağırarak koşuyor. Annesini 
çağırıyor. Yüreğim ağzıma geldi derler ya, işte 
öyle oldum. Bir araba geçse ezilecek. Arkamdan 
bir tıkırtı oldu. Baktım, eski zaman modeli bir el 
arabası ile bir kadın çöp kutularına doğru yol alıyor. 

Ona seslendim. ”Kediciği araba ezecek şimdi.” 
dedim. Cevap verdi: ”Ben attım az önce onu.“ 
Beynimden vuruldum. ”Annesi nerede?” dedim. 
”Bizim bahçeye yavrulamış, şu anda yoktu.’’ 
dedi. ”Yaa, öyle mi, hemen bu yavrucağı alıp 
yerine koymazsan, senden ahirette davacıyım, 
Allah da şahidim olsun.” deyince kadın afalladı. 
Sonuçta kediciği aldı gitti. Bir ohh çektim, onu 
kurtarmıştım, annesine kavuşacaktı. Bir de 
küçük çocuğa hediye edilen ve hiç ilgilenilmeyen 
küçücük yavru hayvanlar var. Çocuğun vicdanına 
kalmış. İyi de davranabilir, işkence de yapabilir. 
Bu yavrucakların birçoğu büyüyüp sevimliliğini 
kaybedince sokakta buluyor kendini.

Bir hayvan alırken çok iyi düşünmek gerekir. 
Kedi, köpek, kuş gibi hayvanlar 15 yıl yaşıyorlar. 
Siz bu kadar yıl ona katlanabilir misiniz, yoklayın 
kendinizi. İki gün sonra sokağa atacaksanız hiç 
almayın bence. Yazlık yerlerden kışlık evlerine 
dönenler, evcil dostlarını bırakıp gidiyorlar. Ne 
yiyecek ne içecek, siz hiç aç kaldınız mı? İşin 
bir de duygusal yönü var. Bu can sizi seviyor, 
çok seviyor. Ağzı var ama dili yok. Allah ne 
demiş:”Onlar benim sessiz kullarımdır, yarın 
ahirette konuşacaklardır.” Çoğu can, siz onu terk 
edince yemiyor içmiyor, bir çeşit intihar ediyor 
yani. Hiç empati yaptınız mı? Siz de herhangi 
bir hayvanın yerine dünyaya gelebilirdiniz. 
Sokaklarda bir yaşam mücadelesinin tam 
ortasında kalabilirdiniz. Öyleyse hemen şimdi 
bir empati yapalım. Çok zor, değil mi? Öyleyse 
yaratılanı sevelim yaratandan ötürü.

HAYVAN SEVGİSİ
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Doğallığı son derece 
korunmuş olan bir yer burası. 
Gölde bin bir farklı tür kuşu, 

su yılanlarını ve kazları görme 
olanağına sahipken ormanın 

içerisinde sincapları kirpileri de 
görmeniz mümkün.



Geride kalacaklara sizleri gururla 
anımsayabilecekleri bir fotoğraf bırakabiliyorsanız, 
geçen zaman içinde biriktirdikleriniz size mirasımızdır.
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SPORTİF-KÜLTÜREL-SOSYAL BAŞARILAR

Minikler A
Kız Takımı

Konya 1.si

VOLEYBOL

SPORTİF-KÜLTÜREL-SOSYAL BAŞARILAR

TENİS

Yıldızlar
Kız Takımı

Konya 1.si

SPORTİF-KÜLTÜREL-SOSYAL BAŞARILAR

Yıldızlar
Erkek Takımı

Konya 1.si

TENİS

SPORTİF-KÜLTÜREL-SOSYAL BAŞARILAR

 Gençler B 
Erkek Takımı 

Türkiye 2. Bölge Grup 1.si

BASKETBOL

SPORTİF-KÜLTÜREL-SOSYAL BAŞARILAR

 Gençler A 
Erkek Takımı

Konya 3.sü

BASKETBOL

SPORTİF-KÜLTÜREL-SOSYAL BAŞARILAR

Yıldızlar
Erkek Takımı

Konya 2.si

BASKETBOL

SPORTİF-KÜLTÜREL-SOSYAL BAŞARILAR

Küçükler 
 Erkek Takımı

Konya 2.si

BASKETBOL

SPORTİF-KÜLTÜREL-SOSYAL BAŞARILAR

Yıldızlar 
Erkek Takımı

Konya 3.sü

BASKETBOL

SPORTİF-KÜLTÜREL-SOSYAL BAŞARILAR

Küçükler
Erkek Takımı

Konya 4.sü

BASKETBOL

SPORTİF-KÜLTÜREL-SOSYAL BAŞARILAR

Küçükler 
 Erkek Takımı

Konya 4.sü

SATRANÇ

SPORTİF-KÜLTÜREL-SOSYAL BAŞARILAR

Küçükler 
Konya 1.si

Türkiye 2.si

SATRANÇ

Yaşar Efe KAYAN

SPORTİF-KÜLTÜREL-SOSYAL BAŞARILAR

Artistik 
Konya 1.si

CİMNASTİK

İrem KARAMEŞE

SPORTİF-KÜLTÜREL-SOSYAL BAŞARILAR

Uzun Atlama
Konya 3.sü

ATLETİZM

Mert Dora GÜLEÇ

SPORTİF-KÜLTÜREL-SOSYAL BAŞARILAR

Gülle Atma 
Konya 3.sü

ATLETİZM

Mehmet SERTÇAKAR

SPORTİF-KÜLTÜREL-SOSYAL BAŞARILAR

 Genç A Erkek
Konya 3.sü

OKÇULUK

Mehmet Ali ÇALIK

SPORTİF-KÜLTÜREL-SOSYAL BAŞARILAR

 23 Nisan 
Tenis Turnuvası
Konya 1.si

TENİS

Mustafa Eymen KINACI

SPORTİF-KÜLTÜREL-SOSYAL BAŞARILAR

100 m. 
Serbest Stil 

Konya 1.si

YÜZME

Elif Zeynep ÇETİN

SPORTİF-KÜLTÜREL-SOSYAL BAŞARILAR

50 m. 
Sırtüstü Stil 

Konya 1.si

YÜZME

Mehmet Kaan ÖZKAN

SPORTİF-KÜLTÜREL-SOSYAL BAŞARILAR

50 m. 
Serbest Stil 

Konya 2.si

YÜZME

Said SEZER

SPORTİF-KÜLTÜREL-SOSYAL BAŞARILAR

50 m. 
Serbest Stil

Konya 2.si

YÜZME

Zeynep TURGAY
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SPORTİF-KÜLTÜREL-SOSYAL BAŞARILAR

100 m. 
Serbest Stil

 Konya 2.si

YÜZME

Berkin AYTAÇ

SPORTİF-KÜLTÜREL-SOSYAL BAŞARILAR

200 m. 
Serbest Stil 

Konya 2.si

YÜZME

Nehir GÜRDİN

SPORTİF-KÜLTÜREL-SOSYAL BAŞARILAR

50 m. 
Kelebek 

Konya 2.si

YÜZME

Berkay DEMİRCİ

SPORTİF-KÜLTÜREL-SOSYAL BAŞARILAR

50 m. 
Kurbağalama Stil 
Konya 2.si

YÜZME

Gaffar Onur KAYAK

SPORTİF-KÜLTÜREL-SOSYAL BAŞARILAR

100 m. 
Kurbağalama Stil 
Konya 2.si

YÜZME

Duru Işıl ÇAKIR

SPORTİF-KÜLTÜREL-SOSYAL BAŞARILAR

50 m. 
Serbest Stil 

Konya 3.sü

YÜZME

Begüm DEMİRCİ

SPORTİF-KÜLTÜREL-SOSYAL BAŞARILAR

50 m. 
Serbest Stil 

Konya 3.sü

YÜZME

Suna CİHAN

SPORTİF-KÜLTÜREL-SOSYAL BAŞARILAR

50 m. 
Sırtüstü Stil 

Konya 3.sü

YÜZME

Hikmet ERKAN

SPORTİF-KÜLTÜREL-SOSYAL BAŞARILAR

50 m. 
Sırtüstü Stil 

Konya 3.sü

YÜZME

Saliha YURT

SPORTİF-KÜLTÜREL-SOSYAL BAŞARILAR

50 m. 
Sırtüstü Stil

Konya 4.sü

YÜZME

Pelin ALADAĞ

SPORTİF-KÜLTÜREL-SOSYAL BAŞARILAR

100 m. 
Sırtüstü Stil

Konya 4.sü

YÜZME

Fatma Elifgül SARI

SPORTİF-KÜLTÜREL-SOSYAL BAŞARILAR

50 m. 
Serbest Stil 

Konya 5.si

YÜZME

Eren KERİMOĞLU
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Öğrencilerimizin akademik gelişmelerinin yanında sosyal yönden 
gelişmeleri içinde onlara her türlü desteği sağlamayı amaçlarız. 
Bu kapsamda; öğrencilerimizin bedensel, sosyal ve kültürel 
gelişmelerini desteklemek bilgi ve yetenekleri doğrultusunda 
potansiyel farkındalıklarının ortaya çıkarabilmek düşüncesiyle 
gerçekleştirilen ''Sosyal ve kültürel etkinlik programları eğitimde 
önder olmamızın en büyük parçasıdır. Yıl boyunca etkinliklerde 
emeği geçen herkese yürek dolusu teşekkürler sunarım.
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Yasemin KETENCİ
Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Koordinatörü
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