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Öğretmen notları 

 

ATATÜRK’ÜN YEŞİL DÜNYASI 

 

 

Atatürk bilindiği gibi 1881 yılında Selanik'te doğmuştur. Onun, doğduğu, çocukluk ve gençlik 

günlerinin bir kısmını geçirdiği tarihi ev bugün (Atatürk Evi) adıyla müze olarak tanzim 

edilmiş ve ziyarete açılmıştır. 
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ANKARA'DA SÖĞÜTÖZÜ ATATÜRK DİNLENME EVİ 

 

Atatürk'ün dinlenme evi Ankara Orman Çiftliğinin doğusunda Söğütözü koruluğundadır. 

1926 yıllarında Atatürk orman Çiftliğini kurarken birgün atla gezintiye çıkmış bu yeri 

beğenerek zaman zaman gelip dinlenmek üzere, kendisi için bir kulübe yaptırılmasını 

istemiştir. İki gün içerisinde yaptırılan bu kulübeye sık sık uğramış, burada dinlenmiş, 

çevresine, eliyle söğüt ve çamlar dikmiştir. 
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ANKARA Çubuk Barajı Atatürk Köşkü 

Atatürk başkent Ankara'nın 7 km batısındaki çorak topraklarda örnek bir çiftlik kurmayı 

düşünmüştür. Türk çitçisine toprak ve tabiat şartları uygun olmasa dahi bilgiyle, kararlılıkla 

çalışıldığı takdirde başarı sağlanabileceğini göstermek istiyordu. Atatürk 5 Mayıs 1925'teb 

kurduğu Orman Çiftliğinde çiftliğin her türlü faaliyetiyle uğraşmış bütün masraflarını kendi 

ödemiş. Yaptırdığı köşklerde günlerce haftalarca kaldığı olmuştur. Çubuk barajı, Ankara'nın 

11 km kuzeyinde Çubuk çayı üzerindedir. Baraj Atatürk'ün direktifleriyle 1929 yılında 

yapılmaya başlanmış 1936 yılında tamamlanarak 3 kasım 1936 yılında yapılan bir törenle 

Atatürk'ün eliyle hizmete girmiştir. Devlet parası ile, Türk mühendisleri ve işçilerinin emeği 

ile yapılan baraj Ankara şehrinin içme suyu ihtiyacını karşıladığı gibi Çubuk çayının 

taşmasını önlemekte ve Ankara ovasının sulanmasını da temin etmektedir. Ayrıca Ankara'nın 

en güzel mesire yerlerinden biridir. Baraj kapısının sağına şu kitabe okunur: ( Bu Çubuk 

Bendi Türk Ulusunun İlk Cumhur Reisi Kemal Atatürk Devrinde Devlet Merkezi Ankara'nın 

su ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuştur 1929-1936 )  

Çubuk barajı sırtları üzerine Atatürk'ün zaman zaman dinlenmesi için küçük bir köşk 

yaptırılmış Atatürk Baraja geldiği zaman bu köşkte dinlenmişlerdir. Atatürk'ün ölümünden 

sonra köşk bazı ek yapılarla genişletilmiş ve baraj binası müdürlüğü binası olarak 

kullanılmaya başlanmıştır bugün köşkte Atatürk'ün baraj gezilerinde bindiği bir deniz 

motorundan başka devrine ait hatıra eşya kalmamıştır.  

 

CANKAYA KOSKU 

 

Eski bir bağ evidir. Ankaralı Bulgurluzade Mehmet ve Rıfat Beyler tarafından satın alınmış 

olup, 1921 yılı başlarında Ankara Müftüsü Hoca Rıfat Börekçi'nin önderliğinde Ankara halkı 

adına Atatürk'e armağan edilmiştir. Atatürk tarafından ordu namına devir ve ferağ edilmesi 

üzerine 'Ordu Köşkü' adını alan bina, ilk haliyle alt kat holünde mermer bir havuzu bulunan 

iki katlı bir yapıdır. 1921 yılı Haziran ayı başlarında Atatürk Ankara Garı'nda ikamet etmekte 

olduğu konuttan bu Köşk'e küçük bir onarımdan sonra taşınmışlardır. 
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YÜRÜYEN KÖŞK 

 

"AĞAÇ KESİLMEYECEK BİNA KAYDIRILACAK" 

  

Büyük Önder Atatürk dünya ülkelerinin ancak 1970 li yıllardan sonra anlayıp düşünmeye 

başladığı çevre olgusunu 1930 lu yıllarda benimsemiş ve özellikle Yalovada gerçekleştirdiği 

bir olay yalnızca Türk insanına değil tüm insanlığa, çevreye verdiği önemin çok anlamlı bir 

göstergesi olmuştur. Atatürk bir gün çiftliğine gittiğinde köşkün hemen yanındaki ulu çınar 

ağacının dallarını kesmeye çalışan bir bahçıvan ile karşılaşır. Hemen bahçıvanı yanına 

çağırarak, bunun nedenini sorar. Görevli bahçıvanın cevabı şöyledir:" Ağacın dalları uzamış, 

binanın duvarlarına dayanmış, duvara zarar vermesin diye dalı kesmemiz gerekiyor." Aldığı 

cevaptan tatmin olmayan Atatütrk, düşünülmesi bile imkansız bir emir verir: "AĞAÇ 

KESİLMEYECEK BİNA KAYDIRILACAK" Görev istanbul Belediyesine intikal eder. 8 

Ağustos 1930 tarihinde, önce bina çevresindeki toprak büyük bir dikkatle kazılıp yapının 

temel seviyesine inilir. İstanbuldan getirilen tramvay rayları döşenir. Santim santim çalışılarak 

bina yapı altına sokulan raylar üzerine oturtulur. Artık binanın raylar üzerinden kaydırılarak 

ağaçtan uzaklaştırılması aşamasına gelinmiştir. Güzel ve sıcak bir yaz akşamında büyük 

Atatürk ile birlikte, kardeşi Makbule Atadan, Vali vekili Muhittin bey, Emanet Fen Müdürü 

Ziya Bey ve Cumhuriyet Gazetesi baş muhabiri Yunus Nadi nezaretinde bina 4.80 m 

civarında kaydırılır. Bu olağanüstü ve riskli iş 10 Ağustos 1930 tarihinde tamamlanır ve ulu 

çınar ağacı da kesilmekten kurtulur. 10 Ağustos 1930 tarihli gazetelerden bu olayın haberini 

okuyanlar, ülkenin içinde olduğu onca önemli meseleler arasında bunun o tarihte ne ifade 

ettiğine belki bir anlam veremediler. Belkide bir çınar ağacının birkaç metrelik dalının 

kesilmemesi için bir köşkün kaydırılmasını hayretle karşıladılar. Çünkü o devirde ne ozon 

tabakası delinmesi vardı, ne global kirlilik, ne asit yağmurları, ne orman katliamı... Dünyada 

hiçbir ülkenin hiçbir devlet başkanının gündeminde dahi olmayan böylesine bir olayı 

gerçekleştiren aziz Atamızı şükran ve rahmetle anıyoruz. 
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