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Mavi Gezegen Dergisi
Mavi Gezegen, yerbilimleri ve yerbilimleri ile yakın 

ilişkili diğer bilim dallarına ait bilgileri ve bu konudaki 
teknolojik gelişmeleri okuyucuya sunan popüler bir dergidir. 
Bu çerçevede insanoğlunun karşılaştığı, merak ettiği, bilgi 
sahibi olmak istediği jeoloji ve alt dalları, coğrafya ve çevre ile 
ilgili özgün yazı, derleme ve diğer dillerden çeviri yazılarını 
yayımlar.

Bu Sayıda
Sayın Okuyucumuz,
Pekçoğumuzda geçmişten kalan küçük-büyük eşyalar 

bulunur ve bizim için ayrı bir önem taşırlar. Üzerinde yaşadığımız 
yerküre de bir bakıma geçmişten bize kalan ve ortak-sahibi 
olduğumuz miras gibidir. Ancak bu mirasa gerektiği önemi 
verdiğimiz pek söylenemez.

Bu sayımızın önemli bir bölümünde geçmişten bize miras 
kalan jeolojik / jeoarkeolojik oluşumları irdeleyen yazıları 
bulacaksınız. JEMİRKO-üyelerinin hassasiyetle üzerinde 
durduğu, ülkemizdeki "Jeolojik Miras" teşkil eden oluşumların 
korunması yönünde çaba sarfettik leri bazı çalışmaları keyifle 
okuyacağınızı ümit etmekteyiz. JEMİRKO Başkanı Prof. Dr. 
N izamettin Kazancı ve üyelerinin haklı g irişim lerin in 
desteklenmesi aslında hepimizin ortak-sahibi olduğumuz jeolojik 
/ jeoarkeolojik oluşumların geleceğe aktarılmasına katkı 
demektir. Doğal mirasımızın neden tehtit altında olduğunu 
çarpıcı istatistiksel verileri ilkyazımızda bulacaksınız.

"Taştan Ağaçlar" yazısında ülkemizin farklı bölgelerindeki 
fosil ağaçlar irdelenmektedir. Bunlar Senozoyik döneminin 
"mumyaları" olarak düşünmek sanırım nedenli önemli olduğunu 
ortaya koymaktadır.

"Güldere Vadisi" yazısı, bölgeye farklı bir gözle bakıldığında 
belki bugüne kadar farkedemediğimiz güzellikleri anlatmaktadır. 
Jeoloji ve Arkeoloji laboratuvarı niteliğinde olan bölge herkesin 
görmesinde yarar olan ve gelecek kuşaklar için korunması 
gereken gizemli yerlerimizden biri olduğunu farkedeceksiniz!

Ülkemizin jeolojik tarihçesi nedeniyle dinozor kalıntılarını 
bulmak mümkün olmayacaktır. Ancak Son yıllarda, eski memeli 
kalıntılarındaki çalışmalar Türkiye Jeolojisine önemli katkılar 
sağlamaktadır. Mut havzasındaki köpekbalığına ait olduğu tespit 
edilen kalıntılar milyonlarca yıl önceki denizlerin zenginliğini 
ortaya koymaktadır.

"Suların Tutsağı Kayıp Kentler" yazısı tarih zengini 
ülkemizde zaman zaman yaşadığımız bir sorunu dile 
getirmektedir.

Döneminin dahisi olarak düşünülen Leonardo da Vinci'nin 
yerbilimlerine ilgisini duymuş olabilirsiniz. Da Vinci'nin bu ilgisini, 
nasıl çalışmalarına yansıttığını ise "Jeolog Leonardo" yazısında 
ilgiyle okuyacağınızı ummaktayız.

Dergimizin bu sayısındaki diğer bir çalışmayı milyonlarcayıl 
öncesi den izle rin in  araştırm a konusu, “Konodontlar" 
oluşturmaktadır. Yazı, geçmişin sıradışı bu canlılarının ortaya 
çıkan gerçeklerini anlatmaktadır
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