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Değerli okurlar, 

Mavi Gezegen Dergimizin bu sayısında; insanoğlunun ortaya çıktığı tarihten günümüze değin 
insan yaşamı üzerinde her daim önemli olmuş, zaman zaman çağlara adını yazdırmış “ Doğal 
Taşlara” ayırmış bulunuyoruz.

Milyonlarca, hatta milyarlarca yıllık jeolojik süreçler sonucu oluşan taşların, renkleri, desen-
leri, işlenebilirliği gibi fiziksel ve kimyasal özellikleri insanoğlunun daima dikkatini çekmiş, bu 
özelliklerini dikkate alarak kendi yaşamının bir parçası haline getirmiştir. Taş ve yaşamı biri birin-
den ayırmak mümkün değildir. Bazen yaşamını sürdürmesi için kullandığı bir mızrak veya bıçak, 
bazen tarlasını sürmek veya biçmek için kullandığı kazma veya orak, bazen barınmak için yaptığı 
konutlarda kullandığı yapı malzemesi,  bazen güzelliğin, zenginliğin ve asaletin simgesi olarak 
takı, bazen kültür ve sanatın dile getirilmesine vesile olan bir araç olarak kullanılmıştır. Tarihsel 
süreç içerisinde kullanım alanları, üretim teknolojisi değişim gösterse de, günümüzde de doğal 
taşın kullanımı yaygın bir şekilde devam etmektedir.

Ülkemiz, jeolojik yapısı nedeniyle zengin doğal taş varlığına sahiptir. Ancak bu taşların amacı-
na uygun bir şekilde çıkarılarak kullanıldığından bahsetmek mümkün değildir. Buna ilişkin olarak 
düzenli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz “Taş Kongreleri”nde konu ayrıntılı olarak ele alınmakta, 
Anadolu coğrafyasının sahip olduğu doğal taş varlığının aranıp bulunmasından, işletilmesine, 
hatta kullanımına kadar birçok konuda farklı meslek disiplinlerinin katılımı ile sorunlar ele alına-
rak değerlendirilmektedir.

Yine benzer şekilde Odamız, ülkemizin sahip olduğu “Değerli veya Yarı Değerli Taşlarımızın” 
ortaya çıkarılması, ülke ekonomisine yüksek katma değer yaratacak şekilde işlenip, değerlendiril-
mesi konularının ele alındığı “Değerli ve Yarı Değerli Taşlar Çalıştayları” düzenlenmektedir. Ayrıca 
ülkemizin en uzun soluklu bilimsel ve teknik toplantılarından biri olan Türkiye Jeoloji Kurultayla-
rında da özel oturumlar şeklinde konular ele alınarak değerlendirilmektedir.

Odamız, Mavi Gezegen’in bu sayısı ile ülkemizin sahip olduğu bazı doğal taşlarımızın özellik-
lerin yanında, bunun toplumsal yaşam, kültür ve sanatta yansımalarını okurlarla buluşturma ça-
bası içinde oldu. Çok sayıda bilim insanı ve araştırmacıyı bir araya getirilerek hazırlanmasına özel 
emek ve çaba harcayan başta Prof. Dr. Nizamettin Kazancı ile derginin bugünlere taşınmasına bü-
yük emeği geçen dergi editörümüz Prof. Dr. Halil Gürsoy’a çabalarından dolayı teşekkür ederiz.

Bir sonraki sayımızda görüşmek dileğiyle….
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