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Haftalık  Online Ders Programı Video 
Döküman ve Duyurular İçin Lütfen 
Sınıfınıza Ait Bölümü Tıklayınız.

Murat > Ahmet > Kaan > Rıdvan

 19 MAYIS “ UYANIŞ” GÜNÜDÜR

I
lk ne zaman uyandık 
biliyor musunuz? 
19 Mayıs 1919 da.
Uyandıran yüce 

Atamız Mustafa Kemal’di. 
Samsun’a çıkıp Kurtuluş 
Savaşı’nı başlatma kararı 
aldığında aslında koca bir 
ulusu değil, koca koca paşaları, koca 
koca memurları, koca koca okumuşları 
da uyandırıyordu. 
Askerlik mesleğinden istifa ederek, elinde 
kararlılığından ve cesaretinden başka 
hiçbir şeyi olmaksızın, sevdiklerini geride 
bırakıp ne olacağı bilinmez bir yolculuğa 
çıkıyordu.
Hani öyle binleri elinde tutarak, 
kalabalıklara güvenerek falan değil, 
sadece 18 arkadaşı ve ceplerindeki kısıtlı 
para ile.
19 Mayıs, sine-i millete yani milletin 
kalbine dönmek, gaflet uykusu içinde bir 
milleti uyandırmak içindi.
O yüzden Atatürk, 19 Mayıs’ı doğum 
günü kabul etmiş, yeniden doğduğu gün 
ilan etmiştir. Kimsenin aklına gelmeyeni 
yapmış, devleti yaşatmak adına küçücük 
bir toprak parçasına sığdırılmaya çalışan 
bir milleti, yeni bir ordu ve yeni bir devlet 
ile adeta yeniden diriltmiştir.
Bazıları ona “maceracı” diyordu, bazıları 
ise bir “çılgın”…..

Eline silahı alıp, süngüyü alıp 
savaşabileceğini, bunu hem öyle küçük 
yerel direnişlerle değil, düzenli bir ordu 
ve topyekûn bir milletle yapabileceğini 
gösteren adamdır. 
Bugün bize çok sıradanmış gibi görünse 
de, kurtuluşu İstanbul’da aramak yerine, 
Anadolu’da yeni bir güç yaratmak, 
kongreler toplamak, yeni kararlar almak, 
Meclis kurmak öylesine uç fikirlerdir ki, 
o sadece bir “sergüzeştçidir” kimilerine 
göre. 
Atatürk, 19 Mayıs’ı, binecek bir Bandırma 
Vapurunu, gidecek bir Samsun’u 
olduğunu bilmektedir.
Nazım’ı ve Kuvayı Milliye şehitlerini 
hatırlayarak:
“…… siz toprak altında derin uykudayken
Düşmanı çağırdılar,
Satıldık, uyanın
Biz toprak üstünde derin uykulardayız,
Kalkıp uyandırın bizi
Uyandırın bizi!
19 Mayıs artık uyandırmalarını 
beklemeden, silkinip uyanmaktır.
Bu uyanma, daha nice 19 Mayıslar 
yaşayacağımızın müjdecisidir…

Bilge ÖCAL
Sosyal Bilgiler Öğretmeni 
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Osmanlı İmparatorluğu 1. Dünya 
Savaşından yenilgiyle ayrılmış 
bu nedenle Avrupa’nın hasta 
adamı olarak nitelendirilmiştir. 

Bu yenilgiyle birlikte Osmanlı 
İmparatorluğunun topraklarında gözü 
olan Avrupa devletleri (Fransızlar, 
İtalyanlar, İngilizler, Yunanlılar, 
Ermeniler)çeşitli bahanelerle Osmanlı 
toprakları işgal etmeye başlanmış, Vatansever 
yurttaşlarımız ise bu işgalleri durdurmak için çeşitli 
kurtuluş yolları aramaya başlamıştı. Çanakkale Savaşı 
kahramanı olan Mustafa Kemal’de kurtuluşun Anadolu 
topraklarında Anadolu halkıyla birleşerek savaşarak 
kazanılacağına inanıyordu. Bu sebeple 
16 Mayıs 1919’da İstanbul’dan ayrılarak Samsun’a 
doğru yola çıktı. 19 Mayıs 1919 Samsun’a ayakbastı. 
Türk milletini yine milletin kendi azim ve kararı 
kurtaracaktır. Diyen yüce önder yediden yetmişe, 
kuzeylisi-güneylisi, doğulusu-batılısı, her insanımızı 
arkasına alarak kurtuluş savaşı olan milli mücadeleyi 
başlatmış ve tüm yoksulluğa, yokluğa rağmen bu 
mücadelede Türk Milleti başarı elde etmiştir. Bu başarı 
ile birlikte Türklerin esir edilemeyeceğini her zaman 
hür yaşayacağını bağımsızlığından vazgeçmeyeceğini 
ve Türk topraklarının işgal edilemeyeceğini tüm 
dünyaya göstermiştir.

Bu yaşananlar tarihin bir dönüm noktası olmuştur. 
Cumhuriyetin ilanından sonra Atatürk’ün Millî 
Mücadele’yi başlatmak üzere Anadolu topraklarına 
bastığı 19 Mayıs 1919 Samsun’da, 1926 yılından 
sonra Gazi Günü adı altında her yıl kutlanmaya 
başlanmış,24 Mayıs 1935’te Atatürk Günü adı altında 
resmiyet kazanmış Fakat Ata’nın isteği üzerine Gençlik 
ve Spor Bayramı olarak kutlanmaya devam edilmiştir. 
20 Haziran 1938’de Gençlik ve Spor Bayramı adı ile 
milli bayramlarımız arasına katılan 19 Mayıs, 7 Mart 
1981’de de “Atatürk ’ü anma “ eklenerek Atatürk’ü 
Anma Gençlik ve Spor Bayramı olmuştur. 
Bugün de vazgeçilmez güç kaynağımız olan Milli 
İradenin yaşatılması için hepimize ve özellikle de 
Atatürk’ün 19 Mayıs’ı armağan ettiği biz gençlere 
büyük görevler düşmektedir. 
Unutmayınız ki; Türk Milletinin karakteri yüksektir, 
Türk Milleti çalışkandır, Türk Milleti zekidir. Ne Mutlu 
Türküm Diyene! Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk ve silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını 
seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet 
ve saygıyla anıyoruz. 
19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve spor Bayramınız 
Kutlu olsun.

Hakan SAĞLAM
Beden Eğitimi Öğretmeni

BİR MİLLETİN DOĞUŞU 19 MAYIS

Sevgili Atatürk’üm,
Seni görmeyi o kadar istiyorum ki! Şu an yaşasaydınız 
149 yaşında olurdunuz. Ama siz kalbimizde 
yaşıyorsunuz. Her şey için teşekkür ederim. Ben 
sizin hayranınızım. Hep sizin izinizden gideceğim. Bu 
günler için çok teşekkürler. Okullarımız için, alfabemiz 
için teşekkür ederim. Yaptıkların için teşekkürler 
bile yetmez. Her şeye büyük 
açıdan baktınız. Sizin yazdığınız 
geometri kitabını alacağım. 
Ben de okuyacağım, biraz 
daha büyüyünce sizin gibi 
olmak istiyorum. Siz bizim 
başöğretmenimizsiniz. Siz 
bizim kahramanımızsınız! 
Başardığınız işlerle bize umut 
verdiniz. Bütün zorlukları 
aştınız. Seni çok seviyorum, 
Sevgili Atatürk’üm!
Sonsuza kadar sevgilerimle.

Gr3  Selen Ayça Şimşek
Sevgili Atatürk’üm,
Atam size çok teşekkür ederim. Sizin sayenizde oldu 
hepsi. Savaşlar kazanıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
açıldı. Kadın hakları kabul edildi. Birçok yenilikler 
oldu. Bayramımız oldu. Yaptığın bütün hizmetler için 
çok teşekkür ederim Atam! 
Sevgilerimle.

 Gr3 Mary Maronick

Sevgili Atatürk’üm,
Bu bayramı bu yıl uzaktan kutlamak zorundayız. 
Çünkü Dünya bir virüsle mücadele ediyor. Sağlık 
çalışanları da aşıyı bulmaya çalışıyor. Ama yine de 
kendi evimizde eğlenip, bayramımızı kutlayacağız. 
Olsun, evimizde kutlamakta eğlenceli sonuçta. Bize bu 
güzel bayramı armağan ettiğin için sana minnettarız 

canım Atam!
Gr3 Melis Çakır

Sevgili Atatürk’üm,
Bu yıl bayramımızı evimizde 
kutlamak zorundayız. Ama 
yine de coşkuyla kutlayacağız. 
Evlerimizi süsleyeceğiz, şarkılar 
söyleyip, dans edeceğiz. 
Bizim için yaptığın her şey için 
teşekkür ederim. 
Söz veriyorum Cumhuriyeti ve 
yaptığın her şeyi koruyacağım, 

çok çalışkan olacağım, Atam!
Gr3 Miray Yeğen

Sevgili Atamız,
Seni çok özledim, ATAM!
Keşke bayramlarımızı sen de görebilseydin. 
Devrimlerinin takipçisi olacağız. Çok çalışıp, çalışkan 
olacağım. Seni çok seviyorum, ATAM!

Gr3 Kuzey Ali Yalçın

ATAMIZA MEKTUP

Atatürk Samsun’a çıktı,
Zafer yolunu aldı.
Samsun’a demir attı.
Kurtuluş savaşını başlattı.
Yurdumuzu saran düşmandan 
kurtardı,
Bir karanlıktan daha çıkardı,
Güneş doğdu.
Türk gençliği, kıymetini bil,
19 Mayıs bizlere armağan 
edildi.
Her 19 Mayıs’ı coşkuyla 
kutlayalım.
Gr2  ELİF SU İLKER

Atatürk bindi Bandırma’ya,
Yola çıktı Samsun’a.
19 Mayıs’ta,
Attı adımını Samsun’a.
Atatürk kurtardı yurdu,
Herkes mutlu oldu.
Biz gençlerin bayramı,
19 Mayıs oldu.
Gr2  ASYA YÜREK

19 Mayıs 1919,
Gençlik ve Spor  Bayramı.
Atatürk’ün Samsun’a ayak 
bastığı,
Kurtuluş savaşını başlattığı 
gündür.
Gençlerin bayramı,
Doğum günüdür Atamızın.
Yaşa, 19 Mayıs,
Yaşa, Gençlik ve Spor Bayramı.
Gr2 MELİSA SÜSLÜ 
19 MAYIS
19 Mayıs Kurtuluş Savaşı’nın 
başlangıcı,
Atatürk kongreleri ve başarısı.
19 Mayıs, Atatürk’ü andığımız 
gün,
19 Mayıs, Gençlik ve Spor 
Bayramı.
19 Mayıs, başarımızın başı,
Gücümüzün yükselişi.
19 Mayıs, Türkiye’nin.
19 Mayıs, sonsuza kadar bizim.
Gr2 ECE AKSOY

19 Mayıs, en yüce bayram,
Bize Armağan bıraktı Atam.
Ata’yı sevmek kutsal ülkümüz,
O’na benzemek coşkun 
Türkümüz.
Gr2 MEHMET ALİ ORAL

Atatürk 19 Mayıs 1919’da,
Başlattı Kurtuluş Savaşı’nı.
Asker arkadaşlarıyla,
Kurdu cumhuriyeti.
Gr2 EDA BERENT

Atamız çıktı Samsun’a,
Kurtardı hepimizi,
19 Mayıs’ta.
Gençlere hediye etti bu 
bayramı.
Bandırma vapurunda,
Atatürk ve arkadaşları,
Kahramanımız oldular.
19 Mayıs
Atatürk’ü Anma Gençlik ve 
Spor Bayramı
Kutlu olsun.
Gr2 CAN GÜNGÖR

19 MAYIS





DOĞANIN SESİNİ EKRANLARA TAŞIYAN TELEVİZYONCU

S.Boburkhonova: İyi bir çevreci ve doğa 
insanısınız. Bu özelliğiniz nerden geliyor? 
Ailenizde sizi bu yönde etkileyen biri oldu 
mu? 
G.İslamoğlu: Hayır, olmadı ama benim 
çocukluğumun bir kısmı Rize Karadeniz’de 
dağlarda ve ormanlarda geçti. Birçoğu 
çocukluğunda kurt ya da ayı görmez iken 
ben doğa ve hayvanlarla iç içe büyüdüğüm 
için onları çok yakından gördüm. Doğa 
sevgim de buradan geliyor. Yazları Rize’ye 
gidip 4000m.lik yemyeşil ormanlarla kaplı 
dağlarda kamp kurardık.  Bazen çadırda kalıp 
bazen de çalılardan kendimize barakalar 
yapardık. Yemeğimizi kendimiz götürür en 
az bir hafta ormanda kalıp geri dönerdik.  
Dolayısıyla ben hem şehri hem de dağları 
gördüm ama dağlar bana daha cazip geldi 
ve şehre geldiğimde de sıkılıp, sık sık dağlara 
kaçmaya başladım.
S.Boburkhonova: Bir televizyoncu olmaya 
nasıl karar verdiniz? Sizi 
televizyon programları 
yapmaya iten şey neydi?
G.İslamoğlu: Aslında 
bu biraz tesadüf oldu. 
Üniversite sınavına 
girdim ve puanım hem 
fizik hem de radyo 
ve televizyonculuğu 
tuttu. Ama benim 
görsel hafızam sayısal 
hafızamdan daha iyi. 
Sayılarla aram pekiyi 
değildir, rakamlarla 
oynamayı hiç sevmem. 
Ama fen, sosyal bilimler 
ve biyoloji ile aram 
çok iyiydi. Bu derslerden 
hep yüksek not alırdım. 
Bu görsel zekâmı radyo 
ve televizyon alanında 
kullanabileceğime karar 
verdim ve bu mesleği 
seçtim.
Y. İmre:  Bu zaman 
kadar birçok ödül 
almışsınız. Bu aldığınız ödüller içinde sizin için 
en anlamlısı hangisiydi? Neden? 
G.İslamoğlu: Benim için en anlamlı iki ödül var. 
Birincisi Dünya Yenilebilir Enerji Konseyinden 
aldığımız uluslararası bir ödül. Bu konsey 
güneş ve rüzgâr enerjilerini yapan Avrupa’nın 
en büyük oluşumudur. Onlardan Almanya’nın 
Berlin şehrinde ‘Güneş’ Ödülünü aldık. 
Bu ödül Türkiye’de 
alınmış tek ödüldür 
ve uluslararası olduğu 
için de çok önemlidir. 
Bu demek oluyor ki 
yurt dışındaki insanlar 
da bizim yaptığımız 
programı takip 
ediyorlar ve başarılı buluyorlar. İkincisi ise 
WWF’den yani Dünya Doğal Hayatı Koruma 
Derneği’nden aldığımız ödüldü. WWF 
dünya çapında çok büyük bir organizasyon 
ve Türkiye’de de bir şubesi var. Onlar da 
ülkemizde bu ödülü sadece iki kişiye verdiler 
ve bunlardan birisi de benim. Birçok ödül 
aldım ama bu iki ödül benim için en önemli 
olanları.

S.Boburkhonova: Sizce ülkemizde insanlar 
yeterince belgesel seyrediyorlar mı? Sizin 
belgesellerinizin bu kadar çok seyredilmesinin 
ve sevilmesinin sizce nedeni nedir?
G.İslamoğlu: Aslında televizyonda ne 
seyrediyorsunuz diye kime sorarsanız sorun 
belgesel seyrediyorum der. Ama reytingler 
maalesef tam tersini söylüyor. Aslında çoğu 
insan show programlarını seyrediyor. Bizi 
izleyen kesim daha çok büyüklerimiz ya da 
sizlerin anne ve babaları. Hatta daha çok şehir 
hayatından sıkılmış ya da kötü bir çocukluk, 
gençlik geçirip artık doğaya dönmek ve orda 
yaşamak isteyen insanlar. Televizyonlarda 
daha çok insanların beyinlerini uyuşturmaya 
yönelik programlar var. Ama biz doğayla 
ilgili bilgi veriyoruz ve çevre sorunlarıyla ilgi 
konuları ekrana taşımaya çalışıyoruz. Bu da 
farklı düşünebilen insanların ilgisini çekiyor. 
Y. İmre:  Size Türkiye’nin en çok hangi 
yöresini ve yemeklerini seviyorsunuz diye 

sorsak bir ayrım yapabilir misiniz?
G.İslamoğlu: Ben en çok Doğu Karadeniz 
Bölgesini seviyorum. Aslında o yörenin çok 
fazla bir yemek kültürü yoktur. Ama dağlara 
çıktığınız zaman bulduğunuz her şey size çok 
lezzetli gelir, çünkü her şeyi en bozulmamış 
haliyle bulabilirsiniz. Dağlarda lokantalar 
yok ama çobanlar var. Onlar da en çok 

süt üretirler ve bozulmasın diye peynire 
çevirirler. Bir de odun fırınında pişmiş ekmek 
ve taze bal bulabilirsin. Peynir, ekmek ve bal. 
Bunların üçü de doğal ve tazedir ve şehirde 
bunları bulmak çok zordur. Onun için bu 
üçü benim için çok değerli ve kıymetlidir. 
Bazen de et bulabilirsiniz ama her zaman 
değil çünkü dağlarda buzdolabı olmadığı için 
saklaması zordur ve çabuk bozulur.

S.Boburkhonova: Anadolu insanını 
Avrupalılardan ayıran en önemli özellikler 
sizce nelerdir? Anadolu insanının hikâyesi 
daha mı dikkat çekiyor?
G.İslamoğlu: Anadolu medeniyetlerin 
beşiğidir çünkü burda Romalılar, Likyalılar, 
Lidyalılar, Hititliler gibi birçok kavim 
yaşamış. Avrupa’da yaşayan bu kadar 
çok medeniyet yok. Anadolu, tarih, tarım 
ve doğa açısından çok zengin bir yer. Bu 
coğrafyada, bu kadar çok kültürle bir arada 
yaşamak çok değerli. Türkiye’de birçok farklı 
insan grubu bir arada yaşıyorlar. Hepsi ayrı 
diller konuşuyorlar bu da bizim kültürümüze 
zenginlik katıyor.  Mesela; Karadeniz’e 
gitseniz farklı, Antalya’ya gitseniz farklı 
kıyafetler, yiyecekler ve farklı dış görünüşte 
insanlar görürsünüz. Antalya’da çekik gözlü 
insanlar vardır mesela onlar Orta Asya’dan 
gelmiş, ama Karadeniz’e gittiğinizde çok 
tipik uzun burunlu insanlar vardır. Ben bu 

zengin coğrafyayı ve 
kültürü çok seviyorum. 
Ama Finlandiya ya 
da Norveç’e gitseniz 
sadece sarışın ve 
renkli gözlü insanlar 
görürsünüz. Bizdeki 
bu zenginlik dünyada 
çok az yerde var ve 
dolayısıyla burada 
değişik bir sürü hikâye 
çıkarmak mümkün.
Y. İmre: Sizi çok 
duygulandıran,  
çekmekte zorlandığınız 
bir belgeseliniz ya da 
televizyon programınız 
oldu mu? Bize biraz 
hikâyesinden 
bahsedebilir misiniz?
G.İslamoğlu: Evet 14 
metre boyunda kılıç 
balığı avlamak için 
yasak olarak atılmış 
ağlara takılmış bir 
balinanın hikâyesi var. 
Aslında Türkiye sularına 

özellikle Ege’de Fethiye açıklarına balinalar 
girip çıkıyor ama biz bunu görmüyoruz. Yine 
böyle sularımıza giren bir balina kılıç balığı 
yakalamak için 
atılan ağlara takılıyor. Aslında kılıç balığı 
olta ile avlanır ve ağ ile yakalanması 
yasaktır. Balina bu ağlara takılıp dolanmış 
ve dolanınca da denizin dibine dalamamış. 
Balinaların beslenmesi için de dalmaları 
gerekir ve hayvan beslenemediği için 
de güçsüz kalmış. Deniz Araştırmaları 
Enstitüsü’nde bulunan Prof. Dr. Bayram 
Öztürk’e haber veriyorlar. O da beni aradı 
ve bu balinanın kurtarılmasında bize yardım 
edip belgeselleştirebilir miyiz diye sordu. 
Ben de gittim ve beraber balinayı bulduk. 
Ancak balina 14m idi ve çok büyük olduğu 
için ağları tek başımıza kesmek mümkün 
değildi. Biz de deniz kuvvetlerinden yardım 
istedik ve onlar da bize sualtı komandolarını 
gönderdiler. Onlar bile bu büyük hayvandan 
çekindiler çünkü hiçbirimiz bir balina 
nasıl kurtarılır bilmiyorduk. Hep birlikte 
suya girip ağları tek tek keserek balinayı 

Güven İslamoğlu, bir çoğumuz onu köşe bucak gezdiği belgesel programlarından ve doğa konulu belgesellerden zaten tanıyoruz. 
Meslek hayatına 1990 yılında TRT Ankara Televizyonu’nda başlayan İslamoğlu birçok kanalda sağlık ve çevre  konusunda  önemli 
haberlere imza attı.  1998 yılında CNN TÜRK’ün kuruluşunda yer aldı. Uluslararası WWF (World Wide Foundation) tarafından “En İyi 
Belgesel Ödülü’nü, 2011 yılında ise Avrupa’nın Çevre Nobel’i olarak görülen “Eurosolar 2011 Güneş Ödülü’nü aldı. Giderek büyüyen 

çevre sorunlarına dikkat çekmek için “Yeşil Doğa” ve “Seyirci Kalmayın” programlarıyla doğanın sesine kulak veren Güven İslamoğlu, Türkiye’nin 
çevre sorunlarını ekrana taşıyor. Doğası, insanı, kültürü ve tarihiyle Türkiye’yi yeniden keşfediyor. Öğrencilerimizin katıldıkları söyleşi öncesinde 
Samiyakhon Baburkhonova ve Yasin İmre, yok olan değerlerin peşinden giden İslamoğlu’na sizin için sorularını yönelttiler. 



Evlere kapandığımız bu dönemde 
başlattığımız veli destek 
programı kapsamında 3. sünü 
gerçekleştirdiğimiz webinarımızda 

Klinik Psikolog Funda Tekinoğlu’nu 
ağırladık. Funda Hanım insanoğlunun bütün 
duygusal dayanıklılık cevherinin içinde 
olduğunu ve her birimizin farklı yöntemlerle 
iç dünyamızda olumsuz duygularımızla 
başetme yöntemlerimizin var olduğunu 
paylaştı. İlk olarak M. Lahad tarafından 

modelleştirilmiş olan Basic Ph’ın 6 farklı alt 
başlığını katılımcılarla paylaştı. Katılımcılar 
kendilerinin kullandıkları başetme 
yöntemleri ile ilgili farkındalık kazandılar. 
Veli destek programlarımızdan haberdar 
olmak için EG duyurularımızı takip etmeye 
devam ediniz .
Okulumuzda gelenekselleşmiş olan 
yazarlarla buluşma etkinliklerimize 
çocuklarımızın evde kaldığı bu dönemde de 

devam ediyoruz. Bu kapsamda “Amcam ve 
Ben” serisi yazarı Genç Osman Yavaş’ı ilkokul 
öğrencilerimizle buluşturduk. Sayın Yavaş 
öğrencilerimize kendi kariyer yolculuğundan 
hareketle çeşitli mesleklerden bahsetti. 
Çok yönlü kişiliğiyle dikkat çeken yazarımız 
kitapları için kendi yazdığı şarkıları da 
seslendirerek öğrencilerimize keyifli anlar 
yaşattı.

ÖİK Rehberlik Servisi

HİÇ BU KADAR YAN YANA OLMAMIŞTIK!

kurtardık. Tabii çok kolay olmadı. Bir kişinin 
balinayı sakinleştirmesi gerekiyordu ve 
hayvanın kaşının üzerini okşadığınız zaman 
sakinleşiyordu. 
Bu kocaman hayvan bizim onu kurtarmak 
istediğimizi anladı ve aramızda bu süre 
boyunca bir iletişim ve duygusal 
bir bağ gelişti. Nefes almak istediği 
zaman biraz hareketleniyor ve biz 
de geri çekiliyorduk. Dalıp nefes 
alıyor, daha sonra su yüzüne 
çıkıp olduğu yerde hareketsiz 
durmaya devam ediyordu. 
Yani bize onu kurtarmamız için 
yardımcı oluyordu! Ona bir isim 
bile verdik. Adının orda bulunan 
sat komandolarından birini yeni 
bebeğinin ismi olan ‘Ege’ olmasına 
karar verdik. Bu kurtarma 
operasyonu 10 saat kadar sürdü. 
Ege ağlardan kurtulduktan sonra 
bir ekip onu 2 gün boyunca 
takip etti. Suyun dibine dalıp 
beslendiğini ve iyileştiğini görüp 
bizim sularımızdan çıktığından 
emin oldu. 
Biz bu yaptığımız haberle WWF 
Dünya Doğal 
Hayatı Koruma Derneği’nde ödül 
aldık. Bu duygusal deneyim ve 
ödül benim için gerçekten çok 
anlamlıydı.
S.Boburkhonova: Ağrı Dağı’nın 
zirvesinden canlı yayın yaparken 
gerçekten neler hissetiniz? 
G.İslamoğlu: Ağrı Dağı’na çıkmak 
ve orda konuşmak oksijen olmadığı 
için çok zordu ve çıkmak yaklaşık 
4 gün sürdü. Buraya çıkmamızın 
sebebi ise kalp hastalarının 
ameliyat olduktan sonra evde 
oturmayıp normal hayatlarına 
devam edebileceklerini göstermek 
içindi. Bir profesörümüz kalp 
ameliyatı olmuş hastalarını Ağrı 
Dağı’na çıkarabileceğini iddia etti. Ben de 
onları takip edip onların bu hikâyesini haber 
yaptım. Bir tanesi 4200m’ye kadar çıkabildi. 
Ben de bu yüksekliğe çıkabilmişken sabah 
erken kalkıp zirveye kadar çıkıp indim 

ve oradan canlı yayın yaptım. Bu da çok 
heyecanlı ama zor bir deneyimdi çünkü 
oksijen seviyesi çok düşük olduğu için 
konuşabilmek bile çok zordu.
Y. İmre: Çevre koruma projelerinin gerçekten 
işe yaradığını ve doğru uygulandığını 

düşünüyor musunuz? Siz herhangi bir çevre 
koruma projesine katıldınız mı? 
G.İslamoğlu: Ben, hiçbir çevre koruma 
projesine katılmadım çünkü benim işim 

haber yapmak. Ben nerelerin korunması 
gerektiğini ortaya çıkarıyorum ve proje 
yapmak isteyenler bu konuda çalışmalar 
yapıyorlar. Beraber çalıştığımız oluyor ama 
ben sadece onlara fikir veriyorum. Ben 
her hafta bir program yaptığım için bu 

projelerde yer almam çok zor. Sadece 
onlara yol gösterebiliyorum ve bir sorun 
gördüğüm zaman onlara bildiriyorum. En 
son dünyada sadece Bolkar Dağlarındaki 
bir gölde yaşayan ve dünyada tek 
ötmeyen ve ses çıkarmayan endemik bir 
kurbağa çeşidiyle ilgili bir sorun bildirdim. 
Dağlara arazi araçları ile gezintiye çıkan 
insanlar bu göle girip kurbağaların 
yaşam alanlarını tehlikeye atıyorlardı. Bu 
sorunu bir programımda haber yaptım 
ve yetkililer sadece bu gölde yaşayan 
bu kurbağalarla ilgili bir koruma projesi 
geliştirip bu alana giriş çıkışı engellediler. 
Bizim bu kurbağadan öğrenecek çok 
şeyimiz var çünkü burada yaşayan  
türden dünyada başka bir tane daha yok. 
Dolayısıyla devletin yetişemediği yerlerde 
sivil toplum kuruluşları devreye girerse 
bu tip koruma projelerinin çok yararları 
oluyor. 
S.Boburkhonova:  Çevreyle ilgili biz 
gençlere vermek istediğiniz bir mesajınız 
var mı? 
G.İslamoğlu: Size verebileceğim 
en güzel mesaj şu olurdu çocuklar; 
Dünyada hiçbir şey sonsuz değil, doğal 
kaynaklarda öyle. Bu yüzden unutmayın 
ki, evinizdeki elektrik düğmesine her 
bastığınızda o elektriğin üreten bir 
elektrik santrali kurulması gerekiyor. Bu 
da sahip olduğumuz doğal güzellikleri 
tahrip ediyor. Bugün gelişmiş ülkeler; - 
ki buradaki gelişmişlikten kastım sadece 
zenginlik anlamında değil eğitim kültür 
seviyesi anlamında da gelişmiş ülkeleri 
kast ediyorum- ne kadar az tükettikleriyle 
övünüyorlar. Tüketimle ilgili uygulamaları 
standart hale getiriyorlar ve diğer 
ülkelerin de bu standartlara uymasını 

sağlamaya çalışıyorlar. Çünkü belli bir 
düzeyin üstünde düşünebilen her insan, ve 
her toplum  tüketimle değil, ancak üretimle 
var olunabileceğini daha iyi anlıyor ve biliyor.
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https://drive.google.com/open?id=14c60Qhjk5fOK-n_6jO71bG5uMPiWPC7v
https://drive.google.com/open?id=1bslOvU8k_vb2K1LutTexzuNElTgXU5Vh

