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Tekst 1 

 
Bir Milyar Yıllık Su  
 
Kanada’nın Ontario eyaletinde bulunan Timmins kasabasındaki bakır ve 
çinko madeninde yapılan çalışmalarda yaklaşık 2,5 kilometre derinlikte su 
bulundu. Bu suyun en az bir milyar yıldır orada olduğu ortaya çıktı. Bilim 
insanları şu ana kadar yapılan çalışmalarda suda herhangi bir canlıya 
rastlanmadığını belirtiyor. Ancak su, 
bol miktarda hidrojen ve metan gazı 
içeriyor. Bu gazlar sayesinde suda 
bazı canlı türlerinin gelişmiş 
olabileceği düşünülüyor. Eğer suda 
canlı türleri saptanırsa bu çok önemli 
bir keşif olacak. Böyle bir keşif 
Mars’ta da yaşam olma olasılığını 
güçlendirecek. Bunun nedeni Mars’ta 
bulunan kayaçların Dünya’dakilere 
çok benzer yapıda olması ve Mars’ın 
yüzeyinin bir zamanlar suyla kaplı 
olması. 
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Tekst 2 

 
Dünyanın En Yaşlı Ağaçları 
 
Avustralya ve ABD’deki bilim insanlarının çalışmaları, önlem alınmazsa, çok sayıda 
hayvanı barındıran ve biyolojik çeşitliliğe katkıda bulunan yaşlı ağaçların neslinin 
tükeneceğini söylüyor. ‘Science’ dergisinde yayımlanan bir çalışmada dünya 
genelinde yaşları 100 ile 300 arasında değişen ağacın yok oluşunun, endişe verici 
düzeyde olduğu belirtildi. Yaşlı ağaçların yok olmasının iklim değişikliği, ormancılık ve 
tarım arazisi açmak gibi çalışmaların sonuçları olduğu belirtildi. 
 
Bu kötü haberi fırsat bilerek, Yeşil Gazete olarak, sizleri dünyanın en yaşlı sakinleri ile 
tanıştırmak istiyoruz. 
 
İşte dünyanın en yaşlı ağaçları: 
 
10. Jhomon Sugi 
Bir Japon çamı olan Jhomon Sugi, 2170 yıllık yaşıyla genç sayılır, 
en yaşlısının 7200 olabileceği tahmin ediliyor. 
 

 
9. General Sherman 
En genç antik ağaç kategorisinde olan General Sharman bir mamut 
ağacı. Boyu 83 metre olan General’in genişliği ise tam 31 metre. 
Sequoia Ulusal Parkı’nda yaşayan General’in yaşının yaklaşık 2300 
ile 2700 olabileceği düşünülüyor. 
  
 

 
8. Yaşlı Fındık Ağacı 
Sicilya’da Etna dağı eteklerinde ikamet eden yaşlı fındık 
ağacının bir diğer ismi de ‘100 atlının ağacı’. Yolunuz İtalya’ya 
düşerse, San D’Alfio’da Linguaglossa yolu üzerinde bulunan bu 
2500 yıllık fındık ağacına selam vermeden geçmeyin. 
 
7. Patriarca de Floresta 
Brazilya Atlantik Ormanı’nın en yaşlı sakini olan bu heybetli ağacın türü 
Lecythidaceae olarak geçiyor. Madagascar’dan Güney Afrika ormanlarına kadar 
birçok akrabası olan Patriarca de Floresta’nın doğum günü pastası olsaydı eğer, en 
az 3000 adet muma ihtiyaç duyulacaktı. 
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6. Jardine Juniper  
‘Jardine Juniper’ ağacını ABD’nin Utah eyaletinde Logan şehri 
dışında bulabilirsiniz. Jardine, saçları döküldüğünden olsa gerek 
biraz sinirli görünse de, 3200 yaşında olmasıyla, karşısında 
şapkaların çıkarılmasını hak ediyor. 
 

 
5. Senatör (nesli tükendi) 
Florida’nın en eski sakini olan Senatör yaklaşık 3500 yıldır bu 
dünyanın yükünü çekiyordu. Ta ki, 2012 Mart ayında 26 yaşındaki bir 
insan tarafından yakılıncaya dek. Sadece 26 yıllık hayatında 3500 
yaşında bir hayatı ortadan kaldırmaya muvaffak olan bu kişinin ait 
olduğu türün en uzun yaşayanı ise sadece 122 yaşına ulaşabilmişti. 
 

 
4. Alerce, Patagonya’nın Selvi Ağacı 
Türünün en yaşlı örneği olan Alerce’nin Patagonya’nın da en 
eski yerlilerinden biri olduğu söyleniyor. Patagonya’nın en yaşlı 
ağacı tam 3500 yıldır yangınlara, savaşlara, oduncu ve bilinçsiz 
çiftçilere inat yaşamayı sürdürüyor. 
 
 
3. Llangernyw Yew 
Llangernyw, yaşlı bir porsuk ağacıdır. Güney Galler’de bir mezarlıkta bu zamana 
kadar sayısız insanın toprağa verilişini izlese de, kendisi yaklaşık 4000 yıldır hayatta. 
  
 
 
2. Abarkuh 
Eski bir İran inanışına göre Zerdüşt, gökten yeryüzüne inerken 
beraberinde bir selvi ağacı da getirmiş. İranlıların yüzyıllardır 
selvi ağacına ayrı bir önem vermeleri bu sebepten ötürü müdür 
bilinmez ama selvilerin en yaşlısı olan Abarkuh, 4000 yıldır 
birçok kişiye ilham vermeye devam ediyor. 
 

 
1. Methuselah 
Yeryüzünde hiçbir canlı Methuselah’ın şahit olduğu şeylere tanık olma 
şansını yakalayamamıştır. Dile kolay tam 4800 yıl! 1964’te 
insanoğlunun vahşi yüzü ile karşılaşıp birçok dalını kaybetmiş olsa da, 
Methuselah halen dünyanın en yaşlı canlısı olarak Beyaz Dağlar’da 
yaşamaya devam ediyor. 
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Tekst 3 

 
Çağları Aydınlatan Ampul 
 
Thomas Edison'un icadından bu yana 120 yıl 
geçti. Aydınlatma teknolojisinin göz bebeği 
ampul, her geçen gün geliştiriliyor. Bilim 
insanları, sağlık sorunlarına yol açmayan, 
çevre dostu ve estetik ampullere ulaşmak için 
yoğun çaba harcıyorlar. 
 
Edison'un ampulü gibi az sayıda buluş, geçen zamanın sınavından alnının 
akıyla çıktı. Edison, yaklaşık 120 yıl önce, ince bir ipliği vakumda akkor 
haline getirerek elektrikten ışık üretmeyi öğrenmişti. Günümüzde, 
milyarlarca insan bu dahiyane buluşla evlerini aydınlatıyor.  
 
Elektronik ürünlerin çağdışı kalma hızı değerlendirildiğinde, inanılmaz bir 
devamlılık göze çarpıyor.  
 
Ancak, yeni ışıklandırma teknolojileri ampulün tahtını sallamaya başladı. 
Elektriğin yalnızca yüzde beşini ışığa çeviren ampuller, nüfus ve üretim 
artışıyla birlikte maliyeti artan enerjiyi tasarruf etmiyor. Bu koşullar altında, 
ampulün yüz yıldan uzun süren egemenliğinin pabucunun çoktan dama 
atılmamış olması şaşırtıcı.  
 
Basit teknolojisi ve ucuza mal olması, hem yoksul hem de zengin 
ülkelerde kurulmuş bol sayıdaki fabrikayla birleşince ampul yaygınlaştı. 
Buna karşın, daha verimli şekilde ve göze hoş gelen ışığı üreten 
donanımlar üretmek kolay değil. 1930'larda ampule seçenek olarak 
geliştirilen 'deşarj' teknolojisini hesaba katalım. Bu sistemde, bir tungsten 
telini elektrikle ısıtıp akkor haline getirmek yerine, ampulün içindeki 
gazdan ya da buhardan elektrik geçiriliyordu: Genellikle de, neon gazı ya 
da sodyum veya cıva buharı. 
 
Böyle bir lamba ampulden altı kat verimli. Oysa, deşarj teknolojisi hoş 
olmayan mavimsi ya da sarı ışığıyla estetik bir uygulama değildi ve cadde 
aydınlatmasıyla sınırlı kaldı. Deşarj lambalarının bir uzantısı olan 
floresanlar, teknolojiyi bir adım ileriye götürdü. Cıva buharıyla dolu bir 
cam tüpün içi, morötesi ışığı emen ve enerjisini görünür ışığa dönüştüren 
fosforla kaplanıyordu.  
 
Floresanlar ampullerden on kat etkin, dört kat uzun ömürlü. Ancak sert ve 
titrek ışığı ile cıva buharının kanser yapıcı etkisi, özellikle birincil müşteri 
olan ev tüketicisini soğuttu. Hatta 80'li yıllarda, konfeksiyon ürünlerinin 
renginin anlaşılmasını önleyen beyaz ışığın deri kanseri yaptığına ilişkin 
dedikodular yaygınlaşmıştı. 
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Tekst 4 

 
Tilki Tilki Saat Kaç? 
 

Hakkında anlatılacak 
çok şey var: kurnaz, 
zeki, mükemmel bir 
belleğe sahip ve 
şeytansı... Tilkilere 
ilişkin pek çok araştırma 
yapılmasına karşın, 
öykülere konu olmuş bu 
kızıl kürklü hayvana 
ilişkin net bir portre 
henüz oluşturulamadı. 
Çünkü doğada avcıları 

nasıl şaşırtıp kolayca atlatıyorsa, bilim insanlarını da araştırma 
alanlarında farklı türleri ve özellikleriyle şaşkına çeviriyor. 
  
Onca anekdot ve söylenceye konu olan tilki (Vulpes vulpes), gezegenin en 
yaygın memelilerinden biri. Tilkilere ilişkin pek çok bilgi var. Davranış 
şekilleri, cinsel alışkanlıkları; Avrupa, Kuzey Amerika, Asya, Kuzey Afrika, 
Avustralya'daki toplulukların beslenme tarzı ve biyolojisi hep öğrenildi. 
Buna karşın, dünyanın dört bir yanındaki araştırmacıların bugüne dek 
sürdürdüğü çalışmalar, bu kızıl kürklü hayvanın anlamlı ve değerli bir 
portresini ortaya koyamadı.  
 
Bölgeci bir hayvan mı? Evet, ama istisnalar mevcut. Tek eşli mi? Her 
zaman değil. Yalnız mı yaşıyor? Koşullara bağlı. Postunun rengi bile 
yaşadığı yere göre değişiyor. Örneğin, Cross Fox (Haçlı Tilki) diye anılan 
Kuzey Amerika cinsinin sırtında ve bacaklarında geniş bir siyah şerit 
bulunuyor. 
 
 bron: Focus Dergisi, www.focusdergisi.com.tr 
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Tekst 5 

 
Yaşayan Müze 
 
Türkiye'nin ilk ve tek sanayi müzesi... Sürekli yeni koleksiyonların 
eklendiği bir yaşayan müze... Genişleyen eser koleksiyonu ve eklenen 
yeni binasıyla, dünyadaki en büyük örnekleriyle yarışıyor. 
  
1994 yılından bu yana faaliyet gösteren Rahmi Koç Müzesi'nin ikinci ve 
daha kapsamlı bölümü, 10 Temmuz 2001'de, çok sayıda ünlünün katıldığı 
görkemli bir galayla açıldı. Rahmi Koç, müzenin yeni bölümünü heyecanla 
ve düşlediklerini gerçekleştirmenin gururuyla tanıttı. 
 
Çocukluğunda başlayan ‘koleksiyon yapma’ alışkanlığının meyvelerini 
topluyordu ne de olsa... Babası Vehbi Koç'un, Almanya'dan getirdiği 
elektrikli trenle başlamıştı bu hobi. O günden itibaren, mekanik ve 
endüstriyel objeleri özenle toplamış ve biriktirmişti. Yıllar geçtikçe bu 
koleksiyon o kadar genişlemiş ki, hiçbir yere sığmaz olmuş. 

 
Koç Topluluğu 1950'lerde sanayiye 
atılınca, dünyanın büyük sanayi 
kuruluşlarıyla görüşmeleri de 
yoğunlaşmış. Rahmi Koç, bu 
şirketlerin ilk ürünlerinden 
başlayarak ürettikleri her örneği 
topladıkları bir müzeleri olduğunu 
görmüş. Onlara çok özenmiş ve 
böyle bir koleksiyona sahip olmak 
istemiş. Ancak, bu konuda danıştığı 

yabancı uzmanlar, bu tür müzelerin sanayicilerden başka kimsenin ilgisini 
çekmeyeceğini söylemişler. Buna rağmen bu fikrinden asla vazgeçmemiş. 
Yurtdışı gezilerinde teknik ve endüstriyel müzeleri gezmeye başlamış. 
 
Münih'teki Deutsches Museum ve Londra'daki Science Museum’u çok 
beğenmiş. Ama, Detroit'teki Henry Ford Müzesi'ni gördüğü anda da bütün 
koleksiyonunu bir çatı altında toplamaya karar vermiş. Düşüncesini iyice 
olgunlaştırdıktan sonra arkadaşlarıyla paylaşmış ve hepsinden olumlu 
tepkiler almış. Hemen harekete geçerek uygun bir yer aramaya 
başlamışlar. Rahmi Koç, oyuncak otomobil ve trenlerle başladığı 
koleksiyonunu, her daldan farklı teknik eserlerle zenginleştirmeyi 
sürdürmüş. Eserleri seçerken özel bir kriter gözetmediğini belirtiyor, 
hoşuna giden, ruhunu okşayan, kendisine hitap eden bütün objeleri 
toplamış. 
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Bu arada, Koç Holding'in Turizm ve Hizmetler Grubu başkanı ve şu anda 
müzenin yönetim kurulu üyesi Dr. Bülent Bulgurlu, araştırmalarının 
sonucunda, Haliç kıyısında Tekel'e ait bir ispirto deposunun bulunduğunu 
öğrenmiş. Gidip binayı incelemişler. Temelleri 12. yüzyıla dayanan ve 
1730'larda, Osmanlı döneminde donanmaya çıpa ve döküm parçaları 
yapan ‘Lengerhane’den çok etkilenmişler. Osmanlılar'da, gemiyi 
sabitlemek için denize atılan zincir ve zincirin ucundaki çıpaya ‘lenger’, 
yapılan yere de ‘Lengerhane’ dendiği için, yapı bu adla anılıyordu. 
1950'lerde Tekel tarafından tütün deposu olarak kullanılan bina, 1984'te 
büyük bir yangın sonucu kendi haline terk edilmiş. Ancak bahçesi, ispirto 
deposu olarak kullanılmayı sürdürmüş.  
 
Bina, Rahmi M. Koç Müzecilik ve Kültür Vakfı tarafından 1991 yılında 
satın alınmış ve 1993'te aslına uygun olarak onarılmış. Anıtlar Kurulu, 
tarihi eserlerin restorasyonunda büyük titizlik gösterdiğinden fazla bir 
değişiklik yapılamamış. Eserler binaya uyumlu hale getirilmek zorunda 
kalmış, bu da sergileme işleminde büyük zorluklar yaşatmış.  
 
2100 metrekarelik alana sahip müze, 13 Aralık 1994'te ziyarete açıldı. 
Türkiye'nin ilk ve tek sanayi müzesi büyük ilgi gördü. İkinci sınıf eski eser 
olan bu yer, koleksiyonun esas çekirdeğini barındırıyor. Gerçek boyutlarda 
buharlı makineler, ilginç lokomotifler göz dolduruyor. Bilimsel aletler ve 
astronomiyle ilgili eserler, insanın merak duygusunu kamçılıyor. Eski 
hesap makineleri, telekomünikasyon ile ilgili parçalar ve seyir aletleri, 
teknolojinin nasıl da baş döndürücü bir hızla ilerlediğini gösteriyor. Ayrıca, 
denizcilik alanında çarpıcı model eserler de sergileniyor. Aralarında, 
eskiden Yeni Cami'nin önünde siyah-beyaz fotoğraf çeken körüklü bir 
fotoğraf makinesi bile var. Bazı günlerde bu makinenin ustası, müzeye 
gelerek ziyaretçilere nasıl çalıştığını gösteriyor ve fotoğraflarını çekiyor. 
Dikkatlerin üstünde yoğunlaştığı bir başka obje de bozuk para basan 
makine... Haftada bir gün darphaneden gelen bir görevli, makineyi 
ziyaretçilere tanıtıp, nasıl çalıştığını gösteriyor. 
 
 bron: Focus Dergisi, http://www.focusdergisi.com.tr/tarih/00224/ 
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Tekst 6 

 
Hastalık mı, Karakter mi? 
 
“Çekingenliğiniz yüzünden kaçırdığınız bir iş fırsatı, başlatamadığınız bir 
gönül ilişkisi, haklılığınızı kanıtlayamadığınız bir tartışma oldu mu?” diye 
sorulsa çoğumuz bunlardan en azından bir tanesine olumlu yanıt 
verebiliriz. Çünkü her insanın genleri, ailesi, çocukluğu ve tecrübelerine 
bağlı olarak çekindiği durumlar olabiliyor. Ancak bazen    19    öyle bir 
hale geliyor ki görünmez bir sınırı aşıp sosyal fobiye dönüşüyor. 
Belirtilerini çocuklukta göstermeye başlayan sosyal fobi, dikkate 
alınmadığında sosyal hayattan kaçan; bazen de tamamen kopmuş olan 
yetişkinleri yaratıyor. Geleneksel değerlerin ve korku kültürünün baskın 
olduğu ülkemizde ne yazık ki milyonlarca gizli sosyal fobik yaşıyor. Bu 
kişilerden kimi kendini fark edip tedaviye yöneliyor, kimi kendisiyle    20    
kaçıp maskeler takarak yaşıyor, kimiyse kendi yarattığı küçük dünyasında 
ailesine bile sırtını dönerek yapayalnız kalmayı seçiyor. Kendisi de eski bir 
sosyal fobik olan, ‘Sosyal Fobi’ kitabının yazarı Psikolog Yıldız Burkovik 
ile bu hastalığın iç yüzünü konuştuk: 
 
Göz teması yoksa endişelenebilirsiniz 
Memory Center Nöropsikiyatri Merkezi’nden Psikolog Yıldız Burkovik, 
kitabının önsözünde sosyal fobikleri “uyuyan devler” olarak nitelendiriyor 
ve bunu şöyle açıklıyor; “Uyuyan devler diyorum çünkü sosyal fobikler 
aşırı mükemmeliyetçi oldukları, hata yapmaya asla tahammül 
edemedikleri için eleştirilmektense geri planda kalıp susmayı tercih 
ederler.” Bu kadar çekingen olmak ve çekingenliğin hastalığa dönüşmesi 
bir günde olmuyor, temelleri    21    atılıyor. Psikolog Burkovik, bu gelişimi 
şöyle açıklıyor; “En önemli belirti çocuğun göz temasında bulunmaktan 
kaçınmasıdır. Bunun dışında çocuk sadece kendisiyle ilgili oluyor, etrafa 
fazla bakmıyor.”  
 
Öğrenilmiş çaresizlik körüklüyor 
Bir çocuğun çekingen olmasında genetik faktörlerin yanı sıra çevre 
koşulları da etkili olabiliyor. Bazı çocuklar çekingenliği ailelerinden alırken 
bazıları da anne-babaları, kardeşleri ya da arkadaşları tarafından 
aşağılandıkları ve duygularını içlerine attıkları için çekingenliğin tehlikeli 
denizlerinde yüzebiliyorlar. Daha önce yaşanan kötü tecrübeleri    22    
yazan kişiler, benzer durumlarda aynı şeyleri yaşayacaklarına inanarak 
tedirgin oluyorlar. 
 
İş hayatında da ortaya çıkabiliyor 
Yetişkinlikte ise sinyaller çoğunlukla iş hayatında ortaya çıkıyor. 
Çekingenliği sosyal fobiye dönüşmüş insanlar iş hayatında başarılı 
olamıyor, dikkatleri çok fazla dağılıyor,    23    kuramamaya başlıyor. 
Bunun nedenini Psikolog Yıldız Burkovik şöyle açıklıyor; “Örneğin sosyal 
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fobik kişi karşısındaki insan konuşurken çok heyecanlanıyor. Bu nedenle 
lafın başını duyuyor, sonunu duyamıyor. Kelimeleri karıştırıyor. Duyduğu 
tek bir kelime üzerinden yanıt vermeye kalkıyor ve tamamen alakasız bir 
şey çıkıyor ortaya…” 
Hayır demek öyle zor ki… 
Sosyal fobisi olan insanların en zorlandıkları konulardan biri de “Hayır” 
demek… Bu kişilerin her zaman başkasının söylediklerini yaparak 
kendilerini daha güvende hissettiklerini belirten Psikolog Yıldız Burkovik, 
“Bu durum tüm    24     başkasına vermek anlamına geliyor. Hep bir onay 
bekliyorlar. Karşı taraf iyi niyetli ise sorun yok ancak kötü niyetli ise vay 
haline… Anne-babaların dikkat etmesi gereken konulardan biri de budur. 
Örneğin çocuğunuz giyinirken sizin önerilerinize karşı çıkıp ısrarla kendi 
istediği kıyafetleri giyiyor, çarşıya çıktığınızda kendi istediklerini satın 
almanızı sağlıyorsa hiç endişelenmeyin, o çocuk kesinlikle çekingen 
değildir” diyor. 
 
Herkes beni izliyor! 
Sosyal fobisi olan kişinin ruh halini, “Kişiler, sanki kendisini izlemeye 
gelen birileri varmış ve sürekli onu gözlüyorlarmış gibi hissederek 
yaşıyorlar. Etraflarına bakmadıkları ve    25    teması kurmadıkları için 
sürekli izlendiklerini düşünüyorlar. Oysa başlarını kaldırıp bir baksalar 
kimsenin onları izlemediğini fark edecekler” sözleri ile tanımlayan 
Burkovik, göz önünde olmaya alıştığı sanılan ünlü isimlerin dahi sosyal 
fobik olabildiğini belirtiyor. Sosyal fobisi olan bir oyuncunun sahnede çok 
rahat olabilmesini ise, “Çünkü oyuncular oynadıkları role giriyorlar. Zaten 
sosyal fobide sorun da insanın kendisi olmaması ve    26    takmasıdır” 
diyerek açıklıyor. Bazı sosyal fobikler çekingenliklerini günümüz deyişi ile 
‘cool’ bir görüntü arkasına saklarken bazıları da çok girişken görünebiliyor. 
Sosyal yaşamın olmazsa olmazları; arkadaş sohbetleri, iş yemekleri, 
doğum günü partileri, hatta toplu ulaşım araçlarına binmek, sizin için 
kabusa dönüyorsa ortada bir problem olduğunu kabul etmeniz ve destek 
almanız gerekiyor. 
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Tekst 7 

 
Sessiz Güzel: Mazı 

1 Bodrum Yarımadası’nın en sakin koyu Mazı, gürültüden uzak tatil isteyenler 
için çok özel bir yer. Temiz denizi, zeytin ağaçları gölgesindeki sahiliyle Mazı 
farklı bir Bodrum deneyimi sunuyor. 
 
2 ‘Bodrum’da tatil’ her ne kadar kaotik, sabahlara kadar süren eğlenceleri akla 
getirse de hiç şatafatlı olmayan, sakinliğiyle sizi şaşırtacak Mazı’yı bunun dışında 
tutmak gerekir. Yarımadanın kıyısında, Gökova Körfezi’ne komşu Mazı’da zeytin 
ağaçlarının ortasında, sessiz bir tatil yapabilirsiniz. Havaalanından Bodrum’a 
giderken, Güvercinlik’ten sonra Mumcular Köyü kavşağına girdiğimizde 
Bodrum’un kırsal yüzüyle, bâkir doğasıyla da karşılaşıyoruz. Mumcular’da kısa 
bir mola veriyoruz. Çünkü burası Bodrum’un en özel beldelerinden biri. Özellikle 
de pazarı ve Milas halısı satan tezgâhları görülmeye değer. Mumcular adı bir 
zamanlar ‘bal sıkma’ yani ‘mum sıkma’ işinin yaygın olarak yapılması nedeniyle 
bu işi yapan kişilere verilen ‘mumcular’ isminden gelmekte. Mumcular’ın 
arkasındaki dağ, kızılçam ormanları ve zeytin bahçeleriyle kaplı. Mazı’ya 
giderken bu yoldan geçiyoruz ve gerçekten geçtiğimiz yerler bize terapi oluyor. 
Yaklaşık 20-25 kilometrelik dağ yolundan sonra Mazı’ya varıyoruz. Baştan 
söyleyelim Mazı, turizme ve imara henüz açılmadığı için bu denli bâkir kalabilmiş. 
Denizden gelebilecek korsan saldırılarına karşı, biri denize daha yakın olmak 
üzere iki farklı noktaya kurulmuş Mazı’nın köyleri: Aşağı Mazı ve Yukarı Mazı. 
Her iki bölgede yerel halk geçimini halıcılık, balıkçılık ve arıcılıkla sürdürüyor. 
Buradaki cennet koyların böyle kalacağına dair büyük soru işaretleri var, hem 
bizde hem de konuştuğumuz birçok kişide. 
 
3 Mazı’nın en önemli özelliklerinden biri de Türkiye’nin en iyi semt 
pazarlarından birine sahip olması. Bodrum ve civar köylerden gelen meyve, 
sebze, peynir, zeytin, Buldan bezinden örtüler, halı ve kilimler ilginizi çekecektir. 
Ama Mazı’yı Mazı yapan sessiz koylarıdır aslında. Sahilden 1,5-2 kilometre 
içerideki Aşağı Mazı’nın üç ayrı koyu var: Hurma, İnceyalı ve Çakıllıyalı. Koyların 
üçünde de deniz sığ ve sahili çakıllı. Kumsal isteyenler için Mazı koyları sorunlu 
olabilir ama denizi Bodrum’un en temiz denizi diyebiliriz. Sahildeki deniz 
kestaneleri bunun en güzel kanıtı. Hurma sahilinde ve İnceyalı’da yörenin 
lezzetlerini tadabileceğiniz birkaç restoran var. İşlerinde öyle iyiler ki ne 
isterseniz pişman olmuyorsunuz. Kahvaltı ya da deniz mahsulleri hiç fark etmiyor. 
En taze peynirler, otlar, balıklar önünüzde. Odun ateşinde pişen balıklar sabah 
erkenden geliyor pansiyonlara. Deli sarpa, sokkan, sarıgöz, karagöz, müren, 
çupra, orfoz, lagos, barbun, levrek, ıskaroz, kefal, akya, mercan, adabeyi, sinarit, 
torik, kopez, melanur, ahtapot ve sübye mevsime göre yiyebileceğiniz deniz 
ürünleri. Mazı’da geçirdiğimiz kısa süre bile bize ‘burada yaşamalıyım’ duygusu 
veriyor. Biz oturduğumuz restoranın işletmecisiyle bu  duygumuzu paylaştık ve 
harikulade bir cevap aldık: “Hayır, buraya yerleşmeyin, burayı yaşayın ve gidin.” 
Doğru! Yoksa kısa sürede Mazı ‘barlar sokağı’ olan tipik bir turizm noktasına 
dönüşebilir. 
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4 Mazı’da, konaklama konusunda önceden rezervasyon yapmazsanız zorluk 
yaşayabilirsiniz. Çünkü çok az sayıda 
pansiyon hizmet vermekte. Bölge SİT alanı 
olduğundan bol yıldızlı oteller yok. Olmasına 
da gerek yok, çünkü günü birlik Mazı ziyareti 
de çok keyifli. Mazı’dan Bodrum’a dönmek, 
otomobiliniz olmasa bile dolmuşlarla mümkün. 
Mazı’yla ilgili son bir not da çevresindeki 
adalara dair. Hurma’dan veya İnceyalı’dan 
kiralayacağınız teknelerle Ilgın, Sedef, Kargılı, 
Çökertme, Kisebükü koylarına geziler yapabilirsiniz. Tarihi harabelerin; hamam, 
sarnıç, kilise gibi kalıntıların bulunduğu Kisebükü’nün, Mavi Yolculuk teknelerinin 
vazgeçilmez duraklarından olduğunu unutmayın. 
 
 bron: Onair Dergisi, Temmuz 2014 door Ilke Kamar  
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Tekst 8 

 
Hangi Balık Hangi Ayda Yenir? 
 

Ocak 
Lüfer, palamut, kefal, 
hamsi iyice yağlıdır; 
çinekop, kofana, mezgit, 
berlam, minakop, dere 
pisisi, tekir, kırlangıç 
boldur; mercan, sinarit az 
da olsa çıkar. Eskiden 
kılıç da yakalanırmış. 
Çipura lezzetini muhafaza 
eder. Midye sezonu 
başlamıştır. 

Şubat 
Mayıs sonuna kadar 
sürecek kalkan sezonu 
başlar. Tekirin sezonu 
devam eder. Gümüş 
(varsa), dere pisisi, 
minakop, midyenin lezzetli 
dönemidir. Lüfer, palamut 
yağını biraz kaybeder. 
Hamsinin sezonu bitmiştir. 
Çipura devam eder. 

Mart 
Kefal, levrek ve kalkan en 
lezzetli dönemlerindedir. 
Gümüş balığı artar ve 
lezzetlidir. Lüfer yağını 
kaybetmiştir, tava veya 
pilaki yapmaya daha 
uygundur. Kofananın hala 
ızgarası yapılabilir. Çipura 
hala lezzetlidir. 

Nisan 
Mercan, levrek, kırlangıç 
bollaşır. Gümüş, mezgit, 
berlam, tekir, barbun 
lezzetlidir. Eşkinanın 
sezonu başlar, çok 
lezzetlidir. Midye bu ay 
sonuna kadar lezzetini 
korur. Zargana bu ayda da 
devam eder. 

Mayıs 
Levrek, barbun, tekir, 
kırlangıç ve iskorpit 
meraklısına lezzetler 
sunar. Istakoz, pavurya, 
karides de bulunabilirse 
lezzetlidir. Palamut, torik, 
hamsi, istavrit artık 
yağsızdır. 

Haziran 
Verimsiz bir aydır. Geçici 
balıklar Karadeniz’e 
çıkmıştır. Taş ve dip 
balıkları yumurta 
döktüğünden hem dağınık 
hem de lezzetsizdir. 
Meran, levrek, sinarit, 
barbun, tekir, eşkina az da 
olsa vardır. Istakoz, 
pavurya lezzetini korur. 

Temmuz 
Kolyoz ve sardalya başlar; 
izmarit, istavrit tavaya 
gelir. Tekir, barbun 
lezzetini sürdürür. İstakoz, 
pavurya çıkar. En verimsiz 
aylardandır. Kefal artık 
lezzetini ve yağını 
kaybeder. 

Ağustos 
Lüfer ve çingene 
palamudu ayın ikinci 
yarısında başlar. Sardalya 
çok lezzetlidir, kırlangıç 
devam eder. Kolyoz, 
izmarit lezzetlenmiştir. 
İstavrit tavaya gelir. 

Eylül 
Palamut hem artar hem 
irileşir; lüfer artarak 
devam eder. Kolyoz, 
izmarit, istavrit lezzetlidir. 
Kırlangıç boldur. Kılıç 
lezzetlidir. 

Ekim 
Karadeniz’e çıkan gezici 
balıklar artık hızla inişe 
başlar. Lüfer, palamut, 
istavrit lezzetlidir. Tekir, 
barbun, izmarit, sardalya, 
levrek, mercan, torik, 
sinarit, eşkina bol ve 
lezzetlidir. 

Kasım 
Ekim ayı gibi verimli ve bol 
balıklıdır. Tüm balıklar 
özellikle geçici olarak 
Karadeniz’e çıkanlar bol 
ve lezzetlidir. Torik 
artmıştır. Pisi ve hamsi de 
çok lezzetlidir. 

Aralık 
Lüfer, kofana, palamut, 
torik, istavrit, izmarit, 
hamsi boldur. Taş ve dip 
balıkları lezzetlidir. 
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Tekst 9 

 
Mars Yolcusu On Bir Çılgın Türk 
 
Mars'a gidecek Türkler'in en genci 19, en yaşlısı 34 yaşında... 
Merkezi Hollanda'da bulunan ‘Mars One’ örgütünün, 2023'te Mars'ta kurmayı 

planladığı kolonide yaşamak için şimdiye kadar 100 
binden fazla kişinin başvuruda bulunduğu bildirildi. 
Kâr amacı gütmeyen örgütün açıklamasında, nisan 
ayından bu yana 100 farklı ülkeden 100 binden fazla 
astronot adayının projeye katılmak için başvurduğu 
belirtildi. 
 

On biri Türk 
Kızıl Gezegen'e yerleşmek isteyenler arasında 19 ila 34 yaşlarında on bir Türk 
vatandaşı da bulunuyor. Örgüt yetkilileri, başvuranlar arasında Çinliler ile 
Amerikalıların büyük çoğunlukta olduğunu belirtti. 
Önce başvuru ücretini ödeyen astronot adayları, daha sonra kendilerini tanıtmak 
için hazırladıkları bir dakikalık videoyu Mars One örgütünün internet sitesine 
yüklüyor. Başvuru ücreti, kişi başına düşen gayrisafi milli hasıla oranına göre 
ülkelere göre 5 dolarla 73 dolar arasında değişiklik gösteriyor. Başvuru ücreti, 
ABD için 38 dolar, Meksika için ise 15 dolar olarak belirlendi. Örgütün 24 astronot 
adayının seçileceği iki yıllık eleme süreci, reality şov olarak televizyondan 
yayımlanacak. İsteyenler, geleceğin Marslıları için oy verebilecek. Seçilmeyi 
başaran adaylar, dörder kişilik gruplara ayrılacak ve Mars'taki yaşam koşullarına 
alışmaları için sekiz yıllık eğitimden geçirilecek. Kısıtlı hareket alanında yaşamayı 
öğrenecek astronotlar, elektronik araçların tamiri ve tıbbi müdahaleler konusunda 
da eğitim görecek. 
 
Mars’ta koloni 
Kızıl Gezegen'e Nisan 2023'te gidecek ilk ekip, yine halk oylamasıyla 
belirlenecek. Diğer beş grubun da iki yıl arayla Mars'a gidip yerleşmesi 
öngörülüyor.Mars One, 2016'dan itibaren Mars'a uydular, yaşam üniteleri, 
araçlar, yedek parçalar göndermeye başlayacak. Sadece ilk ekibin Mars'a 
gönderilmesi 6 milyar dolara mal olacak. 
 
Bir daha dönmemek üzere dünyaya veda edecekler  
Örgüt, 18 yaşından büyük, en az 1,57 metre boyunda, meraklı, yaratıcı, 
güçlüklerin üstesinden gelebilecek, kolay uyum sağlayabilen, çevresindekilerle 
sağlıklı ilişkiler kurabilen herkesin başvurabileceğini açıklamıştı. 
Başvuru için en önemli koşul ise astronotların dönüşü olmayan bir yolculuğa 
çıkmayı kabul etmesi. Mars'a gitmeyi kabul edenler, bir daha dönmemek üzere 
Dünya'ya veda edecekler. 
 
 bron: Bilim ve Hayat, http://www.bilimvehayat.com 
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Tekst 10 

 
Marmaray ve Arkeolojik Kazılar: Şehrin Zaman Tünelleri 

 

Roma İmparatorluğu’nun başkenti olmasıyla bir metropole dönüştü 
Konstantinopolis. Bugün nüfusu bile hesaplanamayacak büyüklükte bir “megapol” 
İstanbul... İlk kent ve son kent, Boğaz’ı sualtından kat etmeye hazırlanan bir 
tünelde karşılaştı. Asya’yı Avrupa’ya bağlayacak bu tüneli hayata geçirmek için 
hızla ilerleyen dev Marmaray Projesi, İstanbul kent merkezinde bugüne kadar 
yapılan en kapsamlı arkeolojik kazıların ve önemli keşiflerin nedeni oldu. 
 
Kent trafiği için kritik kimi noktalarda, 2004 yılından beri sürdürülen inşaat ve 
kazılar yüzünden büyük sıkıntı yaşıyor İstanbullular. Örneğin Üsküdar meydanı, 
sürekli değişen yol güzergâhları ve mutlaka bir yarısı kapalı haliyle bir 
meydandan başka her şeye benziyor. Aynı sorun Kadıköy, Ayrılık Çeşme, 
Cağaloğlu ve Aksaray gibi merkezler, hatta İstanbul Boğaz’ındaki deniz trafiği 
için de geçerli. Ancak tüm bu sıkıntıların büyük, hem de çok büyük bir nedeni var: 
Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden Marmaray! 
 
Üç milyar dolar bütçeli bu dev proje, İstanbul’un iki yakasını, raylı ulaşım 
taşıtlarının kullanabileceği bir tüp tünelle bağlayacak. Bu geçiş, o zaman için 
hayali bir beklenti olmakla birlikte, son Osmanlı padişahlarının bile arzuladığı bir 
ihtiyaçtı. Ve ancak yeni milenyumun teknolojisi ve kaynaklarıyla hayata 
geçirilebiliyor. Sadece mühendislik hesapları 20 yılı geride bıraktı. Yanı sıra 
kayaç ve zemin etütlerini yapan jeologlardan depremcilere, Boğaz’ın balıklarını 
sayan biyologlardan antropologlara pek çok bilim adamını da seferber etti. Fakat 
projenin kentin toprağa gömülü yerleşimlerinden geçmesi, arkeologları daha uzun 
bir mesaiye sürükledi. 
 
Marmaray kapsamındaki tüm arkeolojik kazıları İstanbul Arkeoloji Müzeleri 
yürütüyor. 2004 Haziran’ında başlayan çalışmalar halen Üsküdar, Sirkeci, 
Cağaloğlu ve Yenikapı’da sürüyor. Sac duvarların arkasında sessizce devam 
eden bu çalışmalar, büyük çoğunluğa göre, merkezi konumları nedeniyle kentliye 
büyük eziyet yaşattığı için sadece zaman kaybı. Kimilerine göreyse projeden bile 
daha önemlisi dünya mirasına sahip çıkmak. 
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Algımız ne yönde olursa olsun, Marmaray arkeolojik kazılarının şu an itibariyle iki 
önemli sonucu var: İstanbul, hatta dünya tarihine dair çok önemli keşifler, ancak 
bu türde dev bir projenin sağlayabileceği kaynak sayesinde yapıldı. Diğer taraftan 
bu keşifler, Marmaray Projesi’nin hayata geçişini halihazırda bir buçuk yıl öteledi.  
 
Antik metropolde ilk yerleşimin başladığı, İstanbul’un birinci tepesi eteklerindeki 
Cağaloğlu ve Sirkeci’de Roma’ya kadar inen mimari katmanlar bulundu. Ama en 
büyük gürültüyü, Konstantinopolis’in dünyaya açıldığı Theodosius Limanı’nın 
Yenikapı’da keşfi kopardı. Antik döneme ait en büyük batık grubu da burada gün 
yüzüne çıktı. Şu ana kadar ulaşılan 24 batıkta, Sualtı Arkeoloji Enstitüsü (INA) ve 
İstanbul Üniversitesi Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarma Bölümü 
ekipleri tarafından çalışılıyor. 
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Tekst 11 

 
Eski Türkler’in Burçları 
 
Orta Asya Türkleri’nin ‘burçları’ Batılılarınkine benzemiyor! 20 yıllık bir çalışma 
sonucu ortaya çıkan araştırmaya göre atalarımızın burç sayısı 12 değil, 36 olarak 
belirlenmiştir. Eski Türk geleneklerine göre burcunuzun ne olduğunu öğrenmek ister 
misiniz? 
 

 
Burçlar 
Toruk (21-31 Mart):  İdare sahibi, lider, kolay kolay pes etmeyen 
Hımmıy (1-10 Nisan):  İdealist, romantik, yaratıcı, cömert 
Huttus (11-20 Nisan):  Adaletli, kıskanç, çabuk sahiplenen, hazırcevap 
Hunta (21-30 Nisan):  İnatçı, yaratıcı, çalışkan, egoist 
Çolpancı (1-10 Mayıs):  Duygu tutsağı, önsezileri güçlü, çocuk ruhlu, sadık 
Kölköl (11-21 Mayıs):  Enerji dolu, aşkta şahane, önder, kahraman 
Çamay (22-31 Mayıs):  Fantezisi zengin, fikir önderi, sakin, gizli lider 
Küylü (1-10 Haziran):  Gururlu, kaderci, ihaneti kabul etmez, sadık 
Kuşmuş (11-21 Haziran):  Gösterişçi, eleştirel, mistisizme meraklı, hisleri 

kuvvetli 
Sezgek (22-30 Haziran):  Mızmız, içine kapanık, intikamcı, aşka düşkün 
Kuşdüger (1-11 Temmuz): Çocuk ruhlu, dengesiz, kararsız, platonik 
Gondaray (12-22 Temmuz): Geçmişe özlem duyan, siyaseti seven, fanatik, kararlı 
Ötgür (23-31 Temmuz):  Zeki, çekici, uyumlu, yüzeysel 
Küsümmü (1-12 Ağustos): İyi arkadaş, önderliği seven, konuşkan, sahiplenen 
Künlü (13-23 Ağustos):  Hassas, gururlu, havai, yalnızlıktan hoşlanan 
Sınçıma (24 Ağustos-1 Eylül): Sanat ve edebiyata yetenekli, becerikli, lükse düşkün 
Atçak (2-13 Eylül):   Depresyona yatkın, iradeli, gururlu, hassas, gelenekçi 
Kıllı (14-23 Eylül):   Otoriter, sabit fikirli, zeki, yazarlığa yatkın 
Canakkı (24 Eylül-3 Ekim): Nazik, hassas, sorumluluk sahibi, kompleksli, 

gösterişçi 
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Ban (4-12 Ekim):    Enerjik, hümanist, aşkta utangaç, temkinli 
Cemiş (13-23 Ekim):  Ahlaklı, filozof, iyi eş, kuşkucu 
Batık (24 Ekim-1 Kasım):  Özgürlüğüne düşkün, diktatör, gaddar, güçlü 
Hırtlı (2-12 Kasım):  Savaşçı, spora düşkün, dikkatli, hırslı 
Tutamış (13-22 Kasım):  Çapkın, fedakâr, alaycı, muzip 
Uslu (23 Kasım-2 Aralık):  Objektif, ilme meraklı, suskun, ihtiraslı 
Kutas (3-12 Aralık):  Yetenekli, dengesiz, mistik, anlaşılmaz 
Tusanak (13-21 Aralık):  Güçlü, şanslı, emir vermeyi seven, soğukkanlı 
Tutar (22 Aralık-1 Ocak):  Her şeyi kolay kolay beğenmeyen, sezgileri güçlü, 

kaprisli, enerjik 
Beçel (2-12 Ocak):   Kızgın, intikamcı, şanslı, dik başlı 
Pırsıuay (13-20 Ocak):  Tartışmayı seven, sadık, özgür düşünceli, maddiyatçı 
Balauz (21 Ocak-1 Şubat): Bencil, deha, önder, müzik ve dansa yetenekli 
Cantay (2-10 Şubat):  Estetiğe meraklı, titiz, farklılıkları seven, azla yetinen 
Ergür (11-18 Şubat):  Önder, ufku açık, sabırlı, irade sahibi 
Sönegey (18-28/29) Şubat): Şair, sanatçı, aşk hayatı hareketli, kafa dengi 
Cannan (1-9 Mart):  Zarif, hüzünlü, fazla alıngan, hayalperest 
Şatık (10-20 Mart):   Huzursuz, sanatçı, depresyona yatkın, yaratıcı 
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Tekst 12 

 
Öğrenci Toplu Taşıma Kartı 
 
Açık İlköğretim, Açık Lise, Kur'an Kursu ve Dershane öğrencilerinin 
Öğrenci Kartı alabilmeleri için;  
• 20 yaşından gün almamış olması 
• Sosyal Güvenlik Kurumu çalışan kaydına sahip olmaması 
gerekmektedir.  
Bu şartları sağlayan Açık İlköğretim, Açık Lise ve Dershane öğrencilerinin 
almış olduğu öğrenci belgesi ve SGK tarafından verilen çalışmadığına dair 
belge ile birlikte bizzat Başvuru Merkezlerine gelerek bireysel başvuru 
yapması gerekmektedir.  
 
ONLINE BAŞVURU 
1. Online Başvuru Formunu Doldurma 
Online Başvuru Formunu doldurarak başvurunuzu tamamlayınız. 
2. Ödeme Bilgileri 
Ödemenizi, başvurunuzun son adımında kredi kartı ile yapabilirsiniz. Kredi 
kartı seçeneğini kullanmak istemiyorsanız başvurunuzdan önce kart 
bedelini size en yakın T.C. Vakıflar Bankası şubelerinde (kurum tahsilat 
servisinde) mevcut olan Paso İstanbul Büyükşehir Belediyesi hesabına 
herhangi bir havale ücreti ödemeden yatırınız. 
Bankadan aldığınız dekont üzerindeki bilgileri, başvuru formundaki son 
adımda kaydediniz. Online Başvuru Formu'nu ücreti yatırmadan 
doldurduysanız, bankaya ücreti yatırdıktan sonra Başvuru paneline giriş 
yaparak 'Güncelle' butonuna tıklayabilir ve ödeme bilgilerinizi 
kaydedebilirsiniz. 
EFT, havale ve bankamatikten yapılan ödemeler kabul edilmemektedir. 
3. Kartı Teslim Alma 
Başvuru formunda  'adresime postalansın' seçeneğini işaretlediyseniz 
kartınız 2 iş günü sonunda adresinize postalanacaktır. Bu seçeneği 
işaretlemediyseniz, kartınızı seçmiş olduğunuz Başvuru Merkezi'ne 3 iş 
günü sonunda gelerek  alabilirsiniz. Kartınızın tesliminde aşağıdaki 
belgeleri yanınızda getirmeniz gerekmektedir. Öğrenci Belgesi, Nüfus 
Cüzdanı, Dekont (2 nüsha). Lütfen kartınızı teslim alana kadar 
dekontlarınızı muhafaza ediniz. 
 
NOT 1: Öğrenci belgesine alternatif olarak Seyahat Kartı İstek Formu'nu 
indirip öğrencisi olduğunuz okula onaylatıp başvuruda kullanabilirsiniz.   
NOT 2: Öğrenci belgesi, son 1 ay içerisinde alınmış, mühürlü ve onaylı 
olmalıdır.  
NOT 3: 3 ay içinde teslim alınmayan kartlar imha edilmektedir. 
 
 

einde  
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