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SUNUŞ
Değerli Okurlar,

Üzerinde yaşadığımız ve dergimize de adını veren mavi gezegen Dünya’mız, özellikle son 
yüzyıldan bu yana birçok açıdan doğal ve doğal olmayan afetlerle karşı karşıya kalıyor ve bunun 
acı sonuçlarını günümüzde birebir yaşıyoruz. Özellikle çoğu insan kaynaklı doğayı katleden faa-
liyetlerimizi durdurmadığımız hatta azaltmadığımız sürece, ülkelerin sınırlarından bağımsız bir 
şekilde, yerüstü ve yeraltı varlıklarıyla birlikte yaşanabilir doğayı ve çevreyi bitiriyoruz. Özellikle 
deprem ve volkanik faaliyet gibi doğal afetlerin tehlikelerini bugünkü teknolojik ve bilgi birikim-
leriyle önleme olanağımız olmadığı için en azından bunlardan kaynaklanan zararları, bilim ve 
aklı önceleyen çalışmalarla azaltabilme şansına hala sahip olabiliriz. 

İnsanoğlu’nun varoluşundan bu yana tüm tarihsel süreç boyunca doğa ve doğa olaylarını 
anlamaya yönelik devamlı bir arayış içinde olduklarını biliyoruz. Özellikle Anadolu’da yaşamış 
filozofların Antik Çağ’dan bu yana depremlerin oluşumuna yönelik nasıl teoriler geliştirdiklerini, 
yerbilimleri dışından bir genç tarih araştırmacısı Övünç Şahin’in yazısını bu sayımızda okuyaca-
ğız.

Bu sayının ikinci yazısı Türkiye Madencilik tarihine “Soma Faciası” olarak geçen Gülce Çini ve 
Cahit Helvacı tarafından hazırlanan, yargı kararıyla da artık somutlaşan bu kazayı sosyolojik açı-
dan da irdeleyen bir yazıdır. İş güvenliği ve İşçi sağlığındaki eksikliklere bağlı insan kusurlardan 
kaynaklanan bu kaza, 13 Mayıs 2014’ de ne yazık ki 301 madencinin can kaybı ile sonuçlanmıştır. 

Üçüncü yazı ise Rüstem Pehlivan tarafından hazırlanan, bugün yaşam kaynağımız olan ço-
ğunlukla pet şişe veya damacanalarla alarak kullanmak durumunda kaldığımız “doğal su” ların 
kimyasının, soluduğumuz hava kadar ne kadar insan sağlığı ile yakından ilintili olduğunu konu 
alan bir yazıdır.

Doğaya ve doğa sporlarına düşkün insanlar, temiz hava ve doğa ortamına özlemlerini belirli 
özellikleri içine alan rotalardaki yürüyüşlerde kendilerini daha mutlu hissettikleri bir gerçektir. 
İşte bu anlamda şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyen doğasever insanlara, Mersin’in kuze-
yinde karstik yeryüzü şekillerini de tanıtmayı amaçlayan bir alternatif rotayı konu alan yazı Selim 
ve Nurdan İnan çifti tarafından kaleme alınmıştır.

Bu sayının dördüncü yazısı özellikle doğa ile ilgilenen 14 yaşındaki genç bir lise öğrencisi 
Umut Biçer’in merakı sonucundaki bulguları da içeren, bir köpekbalığı dişi fosilini konu almak-
tadır. Bu bulgunun bilimsel değerinin yanı sıra, genç bir lise öğrencisinin araştırma merakının 
olmasının son derece önemli olduğu düşüncesindeyim. 

Bu sayının son yazısı, yerbilimcilerin yakından tanıdığı, MTA Genel Müdürlüğünü başta ol-
mak üzere yerbilimlerinin bugüne gelmesinde önemli gayret ve çabaları olan Sayın Sadettin 
Alphan’ın “ İnsanı Maden Yaşatır”  kitabını, kendisi de sayın Alphan’ın öğrenci olan Nizamettin 
Kazancı meslektaşlarımıza tanıtıyor.

Sınırlı sayıda da olsa basılan Mavi Gezegen dergimizin popüler bilim yazılarının okunurluğu-
nu artırmak için derginin sizlere ulaşan elektronik iletilerdeki web ortamı adreslerini ve ücretsiz 
aboneliğini yine elektronik ortamda dostlarınıza duyurmanızın bizleri bilimsel düşünce adına 
memnun edeceğini belirtiriz.

Dergimizin yayınına katkı koyanlara, emeği geçenlere teşekkür ediyor, sizlerin çabası ile zen-
ginleştirilerek yaşatılacağına olan inancımızla saygılar sunuyoruz.
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