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İstiklâl Marşı, 12 Mart 1921’de 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
kararıyla “millî marş” kabul 
edildi. Marşımız o gün bugündür 
göklerde gururla dalgalanan 
şanlı bayrağımıza eşlik ediyor.

Bu yıl, vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy 
tarafından yazılan “İstiklâl Marşı”mızın 
100. yaşını kutluyoruz. Millî birliğimizi 
ve ülkemizin bağımsızlığını simgeleyen 
Marşımız çok yaşasın!

100 YILLIK 
GURUR

İ s t i k l â l  M a r ş ı m ı z  
1 0 0  Ya ş ı n d a

Millî bayram kutlamaları, özel 
gün törenleri, resmî toplantılar 
ve spor karşılaşmaları… Bu gibi 
etkinliklerin başlangıcında saygı 
duruşunda bulunulur ve İstiklâl 
Marşı okunur.

Saygı duruşundayken, 
yurdumuzu düşmanlardan 
kurtarıp bize özgür ve bağımsız 
bir ülke armağan eden şehit ve 
gazilerimizi hatırlarız. 

İstiklâl Marşı’nı 
okurken de 

saygı duruşuna 
devam eder ve 

Kurtuluş Savaşı 
kahramanlarımızla 

gurur duyarız.

Bu Ay Ne Oldu?
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İstiklâl Marşı’nın okunduğunu 
duyduğumuz anda nerede 
olursak olalım ayağa kalkıp 
saygı duruşuna geçer ve 
Marşımıza eşlik ederiz. 

İstiklâl Marşı’nı okurken bize 
en yakın Türk bayrağına ya da 
Atatürk fotoğrafına bakarız.

Bayrağımıza 
ve İstiklâl 

Marşı’na saygı 
göstermek hem 
yurt sevgimizin 
ifadesi hem de 

vatandaşlık 
görevimizdir.

“Vatan şairi” 
olarak tanımlanan 

Mehmet Akif 
Ersoy’un bütün 

şiirleri “Safahat” 
adlı 7 ciltlik kitapta 

toplanmıştır. 

Mehmet Akif, 
Safahat’taki 

şiirleri arasına 
“İstiklâl Marşı”nı 

eklememiştir. Çünkü 
şaire göre İstiklâl 
Marşı; onun değil 

Türk milletinin 
eseridir.

İstiklâl Marşı; 
atalarımızın 

tarihteki zaferlerini 
ve milletimizin 

Kurtuluş 
Savaşı’ndaki 

kahramanlıklarını 
anlatan bir 
destandır. 

Vatan şairi 
Mehmet Akif Ersoy 
tarafından yazılan 
10 kıtalık şiirin ilk 2 
kıtası, Osman Zeki 
Üngör tarafından 

bestelenmiştir.

O
sm

an
 Z

ek
i Ü

ngör

İstiklâl Marşı Bestesi

Mehmet Akif Ersoy
v a t a n  ş a i r i

1873 – 1936 yılları arasında yaşayan Mehmet 
Akif Ersoy; düşünce insanı ve şair kimliğiyle 
millî mücadelemizde yer aldı. İstiklâl Marşı’nı 
yazdıktan sonra kendisine verilen ödülü kabul 
etmeyerek bugünkü adı Türk Kızılay’ı olan 
Hilal-i Ahmer bünyesindeki Darül Mesai Vakfı’na 
bağışladı. Çünkü Mehmet Akif’e göre, vatan için yazılan 
bir şiir karşılığında ödül alınamazdı.

Mehmet Akif Ersoy, Türk 
edebiyatının en önemli şairlerinden 
biridir. Şairin şiirleri şanlı tarihimize 
ve kültürümüze ışık tutar. 

Türk milletinin zaferlerini ve 
kahramanlıklarını etkileyici bir dille 
anlatan Mehmet Akif, şiirleriyle Türk 
gençliğine ilham ve moral verir.

Yaşamı boyunca yüksek ahlakı ve doğruluğu 

temsil eden, kalbi vatan sevgisiyle çarpan 

Mehmet Akif Ersoy’u saygıyla anıyoruz.
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Bu Ay Ne Oldu?

Çanakkale Zaferimizin  
106. yılını coşku ve heyecanla 

kutluyoruz.

ÇANAKKALE 
KAHRAMANLARIMIZI

1 8  M a r t  Ş e h i t l e r i  A n m a  G ü n ü 
v e  Ç a n a k k a l e  D e n i z  Z a f e r i

S A Y G I Y L A  A N I Y O R U Z

18 Mart 1915’te kazandığımız 
Çanakkale Zaferi, yakın 
tarihimizdeki en önemli 
zaferlerimizden biridir. 

Türk milletinin kadınıyla, 
erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle 
kazandığı bu zafer; tarihe 
“bağımsızlık destanı” olarak 
yazılmıştır.

Bugün bağımsız bir 
ülkede, özgür şekilde 

yaşayabiliyorsak; bunu 
şanlı tarihimizdeki 
kahramanlarımıza 

ve onların kazandığı 
zaferlere borçluyuz. 

Çanakkale Zaferi’nin 
106. yılında 

Cumhuriyetimizin 
kurucusu Mustafa 

Kemal Atatürk ve silah 
arkadaşları ile bütün 
şehit ve gazilerimizi 
saygıyla anıyoruz.

Çanakkale’de vatan 
savunmasının en ihtişamlı 
örneğini sergiledik. 

Çanakkale Savaşı’na yarbay 
rütbesiyle katılan Mustafa 
Kemal Paşa, bu savaşta askerî 
dehasını ve liderlik özelliklerini 
sergiledi ve Türk milletinin 
gönlüne girdi.

Milletimizin, birlik ve beraberlik 
içinde her türlü zorluğu 
yenebileceğini gösterdik.

Mustafa Kemal Paşa daha sonraki 
yıllarda Kurtuluş Savaşı’mıza 
liderlik etti. Milletimizle omuz 
omuza vererek yurdumuzu 
düşmanlardan kurtardı ve Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurucusu oldu.

Çanakkale Geçilmez!

Yaşa Mustafa Kemal 
Paşa Yaşa!

Birinci Dünya Savaşı esnasında Çanakkale 

Boğazı’nı geçip İstanbul’a ulaşmaya çalışan 

düşman kuvvetlerine geçit vermedik ve 

“ÇANAKKALE GEÇİLMEZ!” dedik.

Çanakkale Şehitleri 
Anıtı, Çanakkale 
Savaşı’nda şehit 

olan askerlerimizin 
anısına inşa 

edilmiştir.
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İdari Konsey Başkanlığını Türkiye’nin üstlendiği Dünya Posta 
Birliği, 9-15 yaş arası çocukların katılabileceği bir mektup 
yazma yarışması düzenliyor. Türkiye’de PTT tarafından 
belirlenecek ülke birincisi, Türkiye’yi temsilen diğer ülke 
birincileriyle yarışacak. Birbirinden değerli ödüllerin verileceği 
yarışmaya son başvuru tarihi 9 Nisan 2021.

Bu formlara www.ptt.gov.tr adresinden erişebilirsin.

Sen de mektup yazma 
yeteneğini sergilemek istersen 
bu yarışmaya katılabilirsin.

Bu Yarışma 
Tam Sana 
Göre

PTT’yi Tanıyalım

Nasıl Başvururum?
Yarışmaya katılmak 
istiyorsan aile üyene 

hitaben yazdığın mektubu; 
“PTT A.Ş. Uluslararası 

İlişkiler Daire Başkanlığı, 
Şehit Teğmen Kalmaz 

Cad. F Blok, 2.Kat, 06101, 
Altındağ / Ulus / Ankara” 
adresine göndermelisin. 

Başvuru Kuralları

• 9-15 yaş arası çocukların 
katılabildiği yarışmaya 9 
Nisan 2021 tarihine kadar 
başvurulabiliyor.

• Mektup, aile üyelerimizden 
birine pandemi sürecindeki 
deneyimlerimizle ilgili olarak 
el yazısı ile yazılıyor.

• Mektuplar en çok 800 
kelimeden oluşabiliyor. 
Mektuplarda, mektup sahibi 
tarafından yapılmış resim ve 
çizimler de bulunabiliyor.

• Mektuplar Türkçe’nin yanı 
sıra İngilizce ve Fransızca 
dillerinde de yazılabiliyor.

• İyi kalitede çekilmiş bir 
fotoğrafını,

• “Adaya Ait Bilgiler” formunu,

• “Veli İzin Belgesi”ni,

• “Velinin Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu 
Kapsamında Açık Rıza 
Beyanı”nı eklemelisin.

Mektubu koyacağın zarfa;

Türkiye’den yarışmaya katılan 
mektuplar, alanında uzman PTT 
yetkililerinden oluşan komisyon 
tarafından değerlendirilecek. 
Yarışma sonuçları 26 Nisan 2021’de 
www.ptt.gov.tr internet adresinde 
ilan edilecek. Birinci seçilecek 
mektup, UPU’ya gönderilerek diğer 
ülkelerde birinci olan mektuplarla 
yarışacak. Uluslararası jürinin 
değerlendirmesiyle dünya birincisi 
belirlenecek.

Değerlendirme Nasıl 
Yapılıyor?

• 1’inciye 1500 lira, tablet 
bilgisayar ve kişisel pul 
albümü

• 2’nciye 1000 lira ve kişisel pul 
albümü

• 3’üncüye 500 lira ve kişisel 
pul albümü

Ülke çapında dereceye giren 
mektuplara PTT tarafından 
aşağıdaki ödüller verilecek:

Yarışmada Verilecek 
Ödüller

UPU’nun ülke birincileri 
arasından yapacağı 

değerlendirme 
sonucunda ise 1’inciye 
altın, 2’nciye gümüş, 
3’üncüye ise bronz 
madalya verilecek. 
Ayrıca, ilk üçe giren 

yarışmacılara katılım 
sertifikaları takdim 

edilecek. 

Haydi kalemini, kağıdını hazırla ve sen 

de bu heyecan dolu yarışmaya katıl. 

Dünya Posta Birliği; mektup 
kültürünün canlandırılması 
ve çocukların yazınsal 
becerilerinin geliştirilmesi 
amacıyla “Uluslararası Mektup 

Yazma Yarışması” düzenliyor. 
Her yıl düzenlenen yarışmanın 
bu seneki teması koronavirüs 
pandemisi.
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Gezgin Güvercin

Ormanlarla  
İç İçe Yemyeşİl 
Şehİr: artvİN

G E Z G İ N  G Ü V E R C İ N 
A R T V İ N ’ D E

Yine memleketimin mis kokan havasını soluyarak 
masmavi göklerde özgürce kanat çırpıyorum. Çok gezdim, 
çok dolaştım. Ülkemin her köşesinde sayısız güzellikler 
gördüm. Her şehrimizi, her bölgemizi ayrı ayrı çok sevdim. 
Bu kez de yemyeşil doğası, uçsuz bucaksız ormanları, 
gürül gürül akan sularıyla ünlü Artvin’deyim.

Haydi Karadeniz’in bu 
şirin şehrini birlikte 
keşfedelim.

Artvin’e yaklaştığınızı nasıl anlarsınız? 
Tabii ki yemyeşil ormanlarından. 
Bu ormanlar arasında mücevher 
gibi parlayan bir göl görüyorum. 
Turkuaz, yeşil ve mavi tonlarda 
pırıl pırıl parlayan bu göl, sanki bir 

ressam tarafından çizilmiş kadar 
güzel. Renkleri böylesi canlı olsa da 
ismi “Karagöl”müş.  Karçal Dağı’na 
konumlanan göl, Borçka ilçesine 
bağlıymış. Şavşat ilçesinde de 
“Karagöl” isimli bir göl daha varmış.

Karagöl

Piknik yapan aileler, 
yürüyüşe çıkan insanlar, 
oyun oynayan çocuklar 

görüyorum. Bir de 
kamp alanı var. Şehrin 

gürültüsünden uzaklaşmak 
isteyenler karavanlarını, 

çadırlarını alıp gelmiş. 
Doğa tutkunları bu yeryüzü 
cennetinin tadını çıkarıyor.

Hemen Karagöl’ün kenarına konup 

çevremi gözlemliyorum. Sanki 

masal kahramanlarının gezindiği 

büyülü bir yerdeyim. 
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Mençuna Şelalesi’ni görmek için 
Arhavi’ye doğru havalanıyorum. 
Yerde usul usul süzülen Kamilet 
Deresi’ni takip ederek ilerliyorum. 
Derken bir çift su kemerine 
rastlıyorum. Çifte Köprü adıyla bilinen 
bu taş kemerler iki farklı derenin 

birleştiği yerde yan yana uzanıyor. 18. 
yüzyılda Osmanlılar tarafından inşa 
edilmiş su kemerleri hâlen dimdik 
ayakta. Bu doğal güzelliğin içine ne 
de çok yakışıyorlar…

Mençuna Şelalesi

Sarp kayalar üzerine inşa edilmiş 
Cam Teras’ın manzarası gerçekten 
nefes kesici. Burası 220 metre 
yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek 
seyir terasıymış. 

Teras o kadar yüksek ki tepeden 
bakınca Hatila Deresi bir ip gibi 
incecik görünüyor.

Cam Teras

Biraz daha kanat çırpıp gürül 

gürül akan Mençuna Şelalesi’ne 

varıyorum. Şelalenin köpük köpük 

sularını izlemek bana huzur veriyor. 

Çevremi saran yemyeşil 

dağların ihtişamıyla 
büyüleniyorum. 

Çifte 
Köprü

Bir ağaç dalında 
dinlenirken güvercin 

dostlarım yanıma geliyor. 
“Cam Teras’ı gördün mü?” 

diye soruyorlar. “Cam Teras 
da nedir?” diyorum. “Haydi 
gel, seni Hatila Vadisi Millî 
Parkı’na götürelim. Cam 

Teras’ın manzarasını gör.” 
diyorlar. Hep birlikte yola 

çıkıyoruz.

Ben de diğer 
turistler gibi 

güvercin 
dostlarımla 

hatıra fotoğrafı 
çekilip şehir 

merkezine doğru 
havalanıyorum.
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Şehir merkezine doğru kanat 
çırparken kitap şeklinde inşa 
edilmiş bir yapı dikkatimi çekiyor. 
Burası Artvin Çoruh Üniversitesi 
Kütüphanesi’ymiş. 

4 bin 500 metre karelik kocaman 
bir alana yaptırılan kütüphane 
şehirdeki öğrencilerin uğrak 
yeriymiş. 

Kitaptan Kütüphane

Dünyadaki en büyük Atatürk Heykeli 
de Artvin’de bulunuyor. 22 metre 
uzunluğu ve 60 ton ağırlığıyla 
şehrin her yerinden görünen heykel 
gerçekten gurur verici. 

Atatürk Heykeli

Artvin’deki en önemli mesleklerden 
biri arıcılık. Kahvaltı sofralarımızın 
vazgeçilmezi bal, Türkiye’nin pek 
çok yerine Artvin’den gönderiliyor. 

Bu balın lezzeti Artvin’in 
eşsiz doğasından ve çalışkan 
arılarından geliyor. 

Artvin’in Meşhur Balı

İçerisinde çok zengin 
bir kitap koleksiyonu 
ve okuma salonları 

bulunuyormuş. 
Bu kadar güzel bir 
kütüphanede ders 

çalışmak ve araştırma 
yapmak çok zevkli 

olmalı.

Arı kovanlarına 
yaklaşıp birkaç arı 
dostumla sohbet 

ediyorum. Ürettikleri 
balın tadına bakıyorum. 

Mmmm… Gerçekten 
nefis. Giderken 

annemlere de bir 
kavanoz götüreyim.

Bize bu cennet vatanı 

armağan eden Atatürk ve 

silah arkadaşlarını saygıyla 

anıp Artvin’den ayrılıyorum.

Görüşmek üzere 
sevgili Artvin… Bir 
gün mutlaka geri 

gelecek ve yemyeşil 
doğanın tadına 

doyacağım.

Deliklikaya 
Şelalesi 

P T T  Ç O C U K  D E R G İ S İ

Gezgin Güvercin senin 
şehrine de gelsin 

mi? Haydi yaşadığın 
şehrin tarihî ve doğal 
güzelliklerini bize yaz, 

sayfa 56’daki yazışma 
adresimize gönder. 

Gezgin Güvercin 
ziyaret edip hepimize 

anlatsın…
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Güneş’e en yakın 
gezegen Merkür olsa 
da en sıcak gezegen 

Venüs’tür. Bunun 
nedeni Venüs’ün 

atmosferindeki yoğun 
karbondioksittir.

Bir ağacın kaç 
yaşında olduğunu 

gövdesindeki 
halkaları sayarak 
hesaplayabiliriz.

1 7

Dünyanın en hızlı 
asansörlerinden biri   

Tayvan’daki Taipei 
Gökdelenindedir. Bu 
asansör 85 katı 37 
saniyede çıkabilir.

5
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Safiye Ali, 
ülkemizin ilk kadın 
tıp doktoru ve tıp 
eğitimi veren ilk 

kadınıdır.

8

İtalyan yazar 
Carlo Collodi 

tarafından kaleme 
alınan Pinokyo, 

dünyanın en çok 
çevirisi yapılan 
edebi eseridir.

2

3
Bir arı 

dakikada 
yaklaşık 12 

bin kez kanat 
çırpar.

Gergadanlar 
saatte 55 km 

hızla koşabilir.

4

Madeni paralar 
binlerce yıldır 

kullanılsa da tarihteki 
ilk kağıt para M.S. 
806 yılında Çin’de 

basılmıştır. 

6



Meslekler

B i r  D e d e k t i f  G i b i 
G e ç m i ş i n  İ z i n d e

Bu sayımızda bir dedektif 
gibi çalışıp geçmişin 
izini süren ve bizlere eski 
çağlardan haber getiren 
arkeologları tanıyoruz…

Arkeoloji; eski çağlarda insanların nasıl 
yaşadığını, hangi aletleri kullandığını 
araştıran bilimdir. Arkeoloji sayesinde 
geçmiş uygarlıkları tanır; onların 
kültürlerini, geleneklerini ve inanışlarını 
öğreniriz. Tarihe ışık tutan bu bilim 
dalıyla uğraşan kişilere “arkeolog” 
denir. 

Arkeologlar, eski uygarlıklarla ilgili 
bilgi toplayabilmek için onların 
yaşadığı yerleşim yerlerine gider. 
“Antik kent” adı verilen bu yerlerde o 
uygarlıkların kullandığı ev, saray, okul, 

kütüphane, tiyatro, ibadethane gibi 
yapılar bulunur. Bu yapıların pek çoğu 
deprem, sel, savaş gibi nedenlerle 
zaman içinde yıkılmış ya da toprak 
altında kalmıştır.

Arkeologlar titiz bir 
çalışmayla toprağı 
kazarak bu yapıları gün 

yüzüne çıkarır. 

Arkeologların bulduğu kalıntılar 

o kadar değerlidir ki “insanlığın 

ortak mirası” kabul edilir. 

Kalıntılara zarar 
vermemek için 
o kadar dikkatli 
çalışırlar ki bu 
kazılar çoğu 
zaman yıllar 

sürer.

Bu kalıntılar eşsiz 
birer sanat eseri 

olarak müzelerde 
korunur ve sergilenir. 
Arkeoloji müzelerinin 

tüm dünyadan 
ziyaretçi çekmesi bu 

nedenledir.

Tüm bu kalıntılar eski 
uygarlıklar hakkında 

bize çok şey söyler. Bu 
kalıntılardaki yazı, resim, 
kabartma ve desenlerin 

anlamı araştırılır. Böylelikle 
o toplumların gündelik 

yaşantısı, kültürleri, 
gelenekleri, inanışları ve 

başlarından geçen önemli 
olaylar anlaşılır.

Kazı esnasında yüzyıllar önce 
kullanılmış pek çok eşyaya da 
ulaşılır: Eski kıyafetler, çanak – 
çömlekler, heykeller, kozmetik 
ve sağlık alanında kullanılan 

ürünler, ev ve av aletleri, çivi 
yazısıyla yazılmış tabletler, para 
– sikke ve mücevher gibi değerli 
madenler…

İnsanlığın Ortak Mirası
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Arkeologlar sadece 
toprak altında kalan 

yapıları araştırmaz. “Su 
altı arkeologları” denizler 
ve nehirler altında kalmış 
batık şehirlerde ve gemi 
enkazlarında çalışır. Su 

altına dalarak buralardaki 
kalıntıları gün yüzüne 

çıkarırlar. 

Eğer bir yerde tarihî eser 
tespit edilirse orası “sit 

alanı” ilan edilir. Artık orayı 
kimse izinsiz kazamaz 

ve üzerine ev yapamaz. 
Arkeolojik kazılar, Kültür ve 
Turizm Bakanlığının izni ile 
müzeler ve üniversitelere 

bağlı arkeologlar 
tarafından yapılır.

Eski madenî paralara sikke denir. 

Sikkeler altın, gümüş, bronz gibi 

madenlerden yapılır. Üzerlerinde 

basıldığı yer ve zaman ile dönemin 

hükümdarına ait pek çok bilgi bulunur. Efes, Bergama, Alacahöyük, Çatalhöyük, 

Truva, Zeugma, Aspendos ve Perre antik 

kentleri bunlardan yalnızca birkaçıdır.

Ülkemiz eski çağlarda 
pek çok büyük uygarlığa 
ev sahipliği yapmıştır. Bu 

uygarlıkların yaşadığı 
antik kentler arkeologların 

çalışmalarıyla keşfedilip 
birer açık hava müzesine 

dönüştürülmüştür. 
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Yakın zaman önce Şanlıurfa ilimizde 

keşfedilen Göbeklitepe Antik Kenti, 

insanlık tarihinin en eski yerleşim 

yerlerinden biridir. 

Göbeklitepe’de yer 
alan anıtsal yapıların 

tarihi 12 bin yıl öncesine 
dayanmaktadır. Bölgedeki 
arkeolojik çalışmalar hâlen 
devam etmekte, her geçen 

gün geçmiş uygarlıklara 
ait yeni bilgilere 
ulaşılmaktadır. 

Arkeologlar tarafından 
yeni keşfedilen antik 

kentlerden biri de 
Mardin’in Dargeçit 

ilçesindedir. “Boncuklu 
Tarla” adı verilen kazı 

alanındaki buluntuların 
Göbeklitepe’den bile eski 
olduğu düşünülmektedir.

Ülkemiz arkeolojik kalıntı 
ve tarihî eser açısından 

oldukça zengindir. 
Hemen her şehrimizde 

bir arkeoloji müzesi 
bulunmaktadır. Özellikle 
İstanbul, Ankara, İzmir, 

Gaziantep, Hatay, Mardin, 
Çorum, Kahramanmaraş 

illerimizdeki arkeoloji 
müzeleri oldukça 

önemlidir. 

Arkeologlar Sümer 
alfabesini uzun uğraşlar 

sonucunda çözdü. 
Tabletler sayesinde 

Sümerlerin şiirleri, ticari 
anlaşmaları, mahkeme 

kararları, toplumsal 
kuralları hakkında pek çok 

bilgiye ulaşıldı.

2015 yılında açılan 

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi 

ise Türkiye’nin en büyük 

arkeoloji müzesidir.

Sümerler’e ait çivi 

yazısı tabletleri 

tarihe ışık tutuyor. 

2626 2727M A R T  2 0 2 1 P T T  Ç O C U K  D E R G İ S İ

Göbeklitepe Antik 
Kenti PTT puları 

aracılığıyla filateli 
tarihinde de yerini 

almıştır.



Laboratuvarlarda 
çeşitli kimyasal 

işlemler yaparak 
tarihî eserin 

ait olduğu yılı 
bulurlar. 

Hele bin yıllar 
öncesinden 

kalan bir eser 
keşfettiklerinde 

bütün 
yorgunluklarını 

unuturlar.

Arkeologlar kazı alanında 
çalışırken keski, mala, spatula, 
fırça, büyüteç gibi özel 
ekipmanlar kullanır. 

Her meslek gibi arkeolog 
olmanın da bazı zorlukları var. 
Arkeologların çalıştığı antik 
kentler çoğunlukla şehirden 
uzaktadır. Kazı alanında uzun 
saatler çalışır, güneşin altında 
ter dökerler. 

Buldukları eserlerin hangi 
çağdan kaldığını mikroskopta 
inceler. 

Günlerce eve dönmeden 
kazı alanında kurulan kamp 
alanlarında kalırlar. Ama tüm bu 
zorluklar sevdiği işi yapanlar için 
önemsizdir. 

Özel Ekipmanlar Bazı Zorluklar da Var

Eğer tarih, coğrafya, kültür ve 
sanata meraklıysan arkeoloji 
tam sana göre. Gözlem 
yapmayı, açık havada çalışmayı 
seviyor ve sabırla araştırma 
yapmaktan hoşlanıyorsan sen 
de arkeolog olabilirsin. 

Ben de Arkeolog Olmak 
İstiyorum

Arkeolog olmak 

için liseden sonra 

üniversitelerin arkeoloji 

bölümünü tercih etmelisin.
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Bazı ormanlar 
şehirlerin çok 
uzağında, “el 
değmemiş” 

yerlerdeyken; bazıları 
piknik ve kamp 

alanlarımız olarak çok 
yakınımızdadır.
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Her yıl 21-26 Mart tarihleri arasında kutlanan 
Orman Haftası, “ağaç bayramı” olarak da bilinir. 
Çünkü havaların ısındığı ve ilkbaharın başladığı 
bugünlerde hem ağaçların bakımı yapılır hem de 
bol bol fidan dikilir.

Gelin biz de ormanlarımızın 
önemini hatırlayıp daha yeşil bir 
doğa için hep birlikte çalışalım…

Bu Ay Ne Oldu?

Ormanlarımız

Yaşam 
Kaynağı

2 1  –  2 6  M a r t  
O r m a n  H a f t a s ı

M A R T  2 0 2 1

Çok sayıda ağaç, bitki ve çalılar 
ile farklı türde hayvanların doğal 
yaşam sürdüğü kara parçasına 
“orman” denir. Ormanlar; 
bulunduğu bölgeye ve sahip 

olduğu ağaç türlerine göre farklı 
özellik ve görünümlere sahiptir.

Bazı ormanlarda göl, nehir, 
şelale gibi su kaynakları; bazı 
ormanlarda aslan, kaplan gibi 
yırtıcı hayvanlar bulunur.
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Ormanlar farklı özellik ve 
görünümlere sahip olsa 
da hepsinin saymakla 
bitmez faydaları vardır. Her 
şeyden önce ormandaki 

Zaman zaman kamp, piknik 
ve doğa yürüyüşü gibi 
amaçlarla ormanlara gideriz. 
Ormanda hem temiz hava alır 
hem de keyifli vakit geçiririz. 
Ormanlarda bulunduğumuz süre 
boyunca ateş yakmayalım ve 
çevremizi kirletmeyelim. 
Kâğıtlar ağaçlardan elde 
edildiği için ormanları 

ağaçlar fotosentez yaparak 
atmosferimize oksijen yayar. 
Yani soluduğumuz havayı 
temizler. Bu nedenle onlara 
“yaşam kaynağı” deriz.

korumanın bir yolu da kâğıt 
tasarrufudur. Kullandığımız 
kâğıt, defter, gazete ve karton 
gibi materyalleri geri dönüşüm 
kutusuna atarak tekrar 
kullanılmalarını sağlayabiliriz. 
Ne kadar çok kağıt tasarrufu 
sağlarsak o kadar çok ağaç 
korunmuş olur.

Faydası Saymakla 
Bitmez

Ormanlarımızı Koruyalım

Ormanlar sadece 
oksijen yayarak 

değil; pek çok canlı 
türüne yuva olarak 
da doğamıza fayda 
sağlar. Ormanlarda 

sayısız bitki ve hayvan 
türü yaşamakta ve bu 

sayede dünyamızın 
ekolojik dengesi 
korunmaktadır.

İlkbaharla 
birlikte yeniden 

yeşillenen dalları 
gördüğümüzde, 

ağaçların dünyamızı 
güzelleştirdiğini 
daha iyi anlarız.

Günlük hayatımızda 
elimizden 

düşürmediğimiz 
kitaplarımız ve 

defterlerimiz de 
ağaçlardan elde 
edilen kâğıtlarla 

yapılır. 

Ormanlarımızı korumak insanlık 

olarak ortak görevimizdir.

Yaz boyunca bize 
çeşit çeşit meyveler 

sunan ağaçlar 
aynı zamanda bizi 
serinletir. Güneşli 

havalarda ağaçların 
gölgesinde oturabilir 

ya da yürüyüş 
yapabiliriz.
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Ağaçlar bizi serinlettiği gibi ısıtır da… 

Doğal ömrünü tamamlayan ağaçları 

soğuk kış günlerinde yakacak olarak 

kullanabiliriz.

Ağaçları mobilya malzemesi ve yer döşemesi 
gibi farklı amaçlarla da değerlendirebiliriz. 
Ağaçlar kesilip çeşitli işlemlerden geçtikten 
sonra; mobilya, ev eşyası ve araç – gereç 
olarak yaşamımıza girer ve hayatımızı 
kolaylaştırır.
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Yeşilay, 5 Mart 1920’de gençleri bağımlılıktan uzak 
tutmak amacıyla kuruldu. 100 yılı aşkın süredir 
sağlıklı yaşam için çalışan Yeşilay’ı çok seviyoruz.

Sen de okulundaki Yeşilay koluna 

ve öğrenci kulüplerine katılarak 

Yeşilaycı olabilir; bağımlılık konusunda 

arkadaşlarını bilgilendirebilirsin.

Bu Ay Ne Oldu?

Yeşilaycıyım
Ben de
1 - 7  M a r t  Y e ş i l a y 
H a f t a s ı 

Her yıl 1-7 Mart tarihleri arasını 
“Yeşilay Haftası” olarak kutlarız. 
Hafta boyunca okullarımızda 
çeşitli etkinlikler düzenler, sağlıklı 
yaşamın önemini hatırlarız. 

Etkinliklerimizde Yeşilay’ın 
hazırladığı broşür, afiş 
ve kitapçıklar bize çok 
yardımcı olur. 

Bağımlılık hakkında 
bilgilenmek istersen 

yesilay.org.tr’yi ziyaret 
edebilirsin.  

tbm.org.tr adresine 
girerek de Yeşilay’ın 

hazırladığı eğitici 
materyallere ve 

eğlenceli videolara 
ulaşabilirsin.

Kendimizi, 
ailemizi ve 

yaşadığımız 
toplumu korumak 

için sağlıklı 
yaşayalım, zararlı 
alışkanlıklardan 

uzak duralım.

Yeşilay “Türkiye 
Bağımlılıkla Mücadele 

(TBM) Eğitim Programı” ile 
de okullarımızda eğitimler 

düzenler. Bu eğitimlere 
katılarak bağımlılıktan ve 

zararlı alışkanlıklardan 
uzak durmayı öğrenir, 

sağlıklı yaşam ilkelerini 
tanırız.
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Büyüklere Saygı

Çalışma disiplini ve yaratıcılığı 
ile örnek alınan ve eserleri 
ders olarak okutulan bu büyük 
mimarı yakından tanıyalım…

Mimar Sinan, çoğumuzun “mimar” denilince 
aklına gelen ilk isimdir. Yaşamı boyunca 
imza attığı mimari eserlerle tarihimize ve 
kültürümüze değer katmış, tüm dünyada ün 
kazanmıştır. Yüzyıllar önce inşa ettiği yapılar 
bugün bile ilk günkü güzelliğiyle durmakta, 
sağlamlığını korumaktadır.

MİMAR 
SİNAN

Ç a ğ l a r ı  A ş a n  B i r 
Ta s a r ı m  D e h a s ı :

M A R T  2 0 2 1
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1490 – 1588 yılları arasında 
yaşayan Mimar Sinan çocuk 
yaşlardan itibaren mimariye ilgi 
duyar. El becerisi ve teknik işlere 
merakı erken yaşlarda keşfedilir 
ve dönemin ünlü ustalarından 
mimarlık dersleri alır.

Bu başarısıyla Kanuni’nin 
takdirini kazanır ve Topkapı 
Sarayı’nda baş mimarlığa 
getirilir. Baş mimar olduktan 
sonra Saray tarafından 
yaptırılan cami, medrese, köprü, 

Daha sonra, Osmanlı ordusuyla 
seferlere katılır. Gittiği ülkelerde 
karşılaştığı yapıları dikkatle 
inceler, farklı yapı teknikleri 
görür ve notlar alır.

bedesten, hamam ve türbelerin 
inşasını gerçekleştirmeye 
başlar. Her eserinde kendini 
aşmakta, sanatını ve ustalığını 
yüceltmekte, hatta kendisi gibi 
ustalar yetiştirmektedir. 

İstanbul’da mimarlık yapmaya 
başlayan Sinan, bir gün 

Kanuni Sultan Süleyman’la 
sefere çıkar. Ordunun ilerleyişi 
Prut Nehri’ne gelince durmak 

zorunda kalır. Çünkü nehir 
geçit vermemektedir. “Ne 

yapsak, ne etsek” diye çareler 
aranırken Sinan kollarını 

sıvar ve 13 gün gibi kısa bir 
sürede Prut Nehri üzerine ünlü 

köprüsünü inşa eder.

Mimar Sinan bir asra yaklaşan yaşamına 350’den 

fazla mimari eser sığdırmıştır. Eserlerindeki ince 

işçilik ve süslemeler hayranlık uyandırır. Sinan’ın 

geliştirdiği teknikler mimarlık sanatında çığır 

açmış ve dünyaya örnek olmuştur.

Mimar Sinan’ın kendisi için 

tasarladığı türbe, İstanbul’daki 

Süleymaniye Camii’nin köşesindedir 

ve tepeden bakıldığında pergele 

benzemektedir.

Mimar Sinan, Osmanlı İmparatorluğu’nun Yükseliş Döneminde 
yaşamıştır. Bu nedenle eserleri sadece İstanbul ve Anadolu 
coğrafyasında değildir. Osmanlı İmparatorluğu’nun hüküm 
sürdüğü Macaristan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Yunanistan, 
Ukrayna, Suriye ve Filistin’de Mimar Sinan tarafından  
yapılan eserler vardır. 

Mimar Sinan’ın 
eserlerinin 

yaklaşık 100 tanesi 
İstanbul’dadır. Bu 

eserler arasında en 
bilineni Kanuni Sultan 
Süleyman tarafından 
yaptırılan ve Sinan’ın 

“kalfalık eserim” 
dediği Süleymaniye 

Camii’dir. 

Bosna Hersek’teki 
Drina Köprüsü 
bu eserlerin en 
bilinenlerinden 

biridir.

Mimar Sinan’ın 
UNESCO Dünya Kültür 

Mirası Listesi’ndeki 
başyapıtlarından biri de 
İstanbul’daki Mağlova 

Su Kemeri’dir. 455 
yıllık bir geçmişe sahip 
olan kemer, 258 metre 

uzunluğunda ve 36 metre 
yüksekliğindedir. 
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Haritada Bir Nokta

y a ğ m u r  o r m a n l a r ı

4040 4141P T T  Ç O C U K  D E R G İ S İM A R T  2 0 2 1

D ü n y a m ı z ı n  
A k c i ğ e r i

Güney Amerika kıtası iki 
muhteşem coğrafi zenginliğe 
sahiptir: Amazon Nehri ve 
onun havzasına yayılan uçsuz 
bucaksız Amazon Yağmur 
Ormanları.
Brezilya, Peru, Kolombiya, Venezuela, 
Ekvador, Bolivya, Guyana, Surinam ve 
Fransız Guyanası olmak üzere 9 farklı 
ülkenin sınırları içinde yer alan ve dünyanın 
en büyük ormanı olarak kabul edilen 
Amazon Yağmur Ormanları’nı yakından 
tanıyalım.

Uzunluğu, genişliği 
ve kendisinden 

uzanan kollarıyla 
oldukça geniş bir 

alanı kaplar. O kadar 
büyüktür ki ona 
“nehir denizi” de 

denir.

Amazon Nehri, Nil Nehri’nden 
sonra dünyanın en uzun 
ikinci nehridir. Peru’daki And 

Dağları’ndan doğup 7 ülkenin 
sınırını geçerek Atlantik 
Okyanusu’na dökülür. 

İşte Amazon Yağmur Ormanları, 

Amazon Nehri’nin aktığı havza 

boyunca oluşmuştur. 5 ila 7 milyon 

kilometrekare alana yayılan bu 

devasa orman, Güney Amerika’daki 9 

farklı ülkenin sınırları içinde yer alır. 
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Büyüklüğüyle hayal sınırlarımızı 
zorlayan Amazon Yağmur 
Ormanları, sıra dışı bir bitki 
örtüsüne sahiptir. Ormanın 
içinde binlerce tür ağaç ve 

Amazon Yağmur Ormanları’nın 
en önemli özelliklerinden 
biri de atmosferdeki oksijen 
ve karbondioksit dengesini 
korumasıdır. 

Bu orman sadece ağaç ve bitki 
türlerine değil, pek çok başka 
canlıya da ev sahipliği yapar. 
Amazon Yağmur Ormanları’nın 
vahşi doğasında on binlerce 
farklı türde; kuş, memeli hayvan, 
sürüngen, böcek ve su canlısı yaşar. 

bitki yaşar. Ağaçlar o kadar 
sık ve yüksektir ki yukarıdan 
bakıldığında yemyeşil bir halı 
gibi görünür. 

Ormanın hayranlık uyandıran 
bitki örtüsü sayesinde havamız 
temizlenir. Bu nedenle bu orman 
“dünyamızın akciğeri” olarak 
tanımlanır.Sık ve Gür Ağaçlar

Yaşam Kaynağı

Biyolojik Çeşitlilik

Ağaçların bu kadar 
sık olması nedeniyle 

güneş ışınları ormanın 
zeminine ulaşmaz. Bu 

nedenle ormanın içi 
genellikle karanlıktır. 

Hatta yağmur yağdığında 
su damlalarının ağaç 
dallarından süzülüp 

toprağa ulaşması 
dakikalar sürer.

Amazon Nehri ve 
Yağmur Ormanları’nın 
oluşturduğu bu egzotik 
bölgede 400’den fazla 

yerli kabile yaşam 
sürüyor. Bu kabileler 

modern dünyadan izole 
bir şekilde yaşıyorlar. 
Hâlâ keşfedilmemiş 

pek çok kabile olduğu 
düşünülüyor.

Amazon Ormanları 
gizemi ve ihtişamıyla 
turistlerin de ilgisini 

çekiyor. Dünyanın 
her yerinden Güney 

Amerika’ya gelen 
turistler, ormanın el 
değmemiş doğasına 

hayran kalıyor.

Bu nedenle Amazon Yağmur Ormanları 

dünyada biyolojik çeşitliliğin en fazla olduğu 

orman olarak kabul edilir. Öyle ki bu ormanda 

henüz keşfetmediğimiz, adını bile bilmediğimiz 

canlı türleri barınır. 

Amazon Yağmur Ormanları oksijen kaynağı olduğu 

gibi önemli bir su kaynağıdır. Ormanlar tropikal bir 

bölgede bulunduğundan yıl boyunca sürekli yağış 

çeker. Amazon Havzası boyunca üretilen su buharı 

geniş bir alanda yağış meydana getirir ve içme 

suyu ihtiyacımızı karşılar.



Afacan Dostlarımız

Ormanlar sayısız canlı türünün evidir. 
Çeşit çeşit kuşlardan sürüngenlere, 
yırtıcı hayvanlardan böceklere pek 
çok dostumuz ormanda yaşar. Bu 
dostlarımız arasında öyle biri var ki 
uykucu mu uykucu. Neredeyse günün 
20 saatini ağaç dalları arasında 
uyuyarak geçiren koalalardan 
bahsediyoruz.

O r m a n d a k i  U y k u c u 
D o s t l a r ı m ı z

Uykuya doymayan bu 
sevimli canlıyı yakından 
tanıyalım…

Koalalar, Avustralya’nın doğu ve 
güney kıyılarındaki ormanlarda 
yaşarlar. Vücutlarında, 

kangurular gibi yavrularını 
taşıdıkları keseleri bulunur. Bu 
nedenle “keseli ayı” olarak da 
anılırlar.

Koalalar okaliptus ağacının 

yapraklarıyla beslenirler. 

Yetişkin bir koala günde 

yarım kiloya yakın okaliptus 

yaprağı yiyebilir. 
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Okaliptus yapraklarının 
besin değeri çok düşük, 

sindirimi de zor olduğundan 
koalalar çok enerjik canlılar 
değildir. Bu nedenle günün 

büyük kısmını okaliptus 
dallarında uyuyarak ya da 

oturarak geçirirler.

Nesli tükenmekte 
olan canlılar 

arasında yer alan 
koalalar bu nedenle 

özel koruma 
altındadır.

Koalalar kendilerine birkaç 

okaliptus ağacı belirleyip 

yaşamlarının sonuna kadar bu 

alanda yaşarlar. Diğer koalalarla 

ya da canlı türleriyle çok fazla 

sosyal etkileşim kurmazlar.

Koalaların pençelerinde 2 

başparmak bulunur. Bu sayede 

ağaçlara kolaylıkla tırmanıp 

dalları kavrayabilirler.

“Koala” sözcüğünün 
anlamı Avustralya 

yerlilerinin dilinde “hiç 
su içmeyen” anlamına 

gelir. Gerçekten de 
koalalar neredeyse 

hiç su içmez. Tüm su 
ihtiyaçlarını okaliptus 

yapraklarından 
karşılarlar.

Anne koalanın 
gebelik süresi 

yaklaşık 35 gündür. 
Yavru koala 

doğduktan sonra 
6-7 ay boyunca 

annesinin kesesinde 
kalır. Keseden çıkıp 

belli bir süre de 
annelerinin sırtında 

yaşarlar.

Koalalar 13-18 yıl kadar 
yaşarlar. Kendine özgü 
kulakları ve burunlarıyla 
bilinirler. Kuyrukları yoktur.
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Okumayı Seviyorum

E D A  U Z U N

deyİM  
yerİndeyse

Bu kitap bize sık kullanılan 

deyimleri oldukça eğlenceli 

bir yöntemle öğretiyor.

Farklı pencereden bakmak, dünyaları 

vermek, işi tatlıya bağlamak… 

Büyüklerimizin ağzından duyduğumuz bu 

deyimlerin anlamlarını biliyor muyuz? 

Günlük konuşmalarımızda deyim ve 

atasözlerini ne kadar çok kullandığımızı 

hiç düşündünüz mü? Her birinin içinde ne 

anlamlar gizli, bir bilseniz...

Deyimler dilimizi 
zenginleştirir, 

konuşmalarımızı 
kolay ve akıcı hâle 
getirir. Bazen uzun 

uzun anlatacağımız 
bir konuyu, bir 

deyim kullanarak 
2-3 kelimede ifade 

edebiliriz.

Büyüklerimizin sıkça 
kullandığı deyimler bize 
bazen çok komik gelir. 
Bazılarının anlamını kolayca 
tahmin edebiliriz. Bazılarıysa 

bize anlamsız ve karışık 
görünür. Bu tür deyimleri 
duyduğumuzda uzun uzun 
düşünür, “acaba ne demek 
istedi” diye merak ederiz.

Deyimleri eğlenceli 
hikâyelerle tanıtan 
“Deyim Yerindeyse”, 
hangi deyimin 
hangi durumda 
kullanılacağını 
öğretiyor. Her 
bölümün sonunda da 
birbirinden eğlenceli 
etkinlikler sizi 
bekliyor.
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Sen de deyimlerle 
ilgili bilgi sahibi olmak 

istiyorsan bu kitaba 
göz atmalısın…

Evet, evet… Kitapta 
“göz atmak” 

deyiminin anlamı da 
var. 

Şimdiden iyi 
eğlenceler!

Kitabın Künyesi
Deyim Yerindeyse
Yazan: Eda Uzun

Resimleyen: Büşra Çakmak
Etkinlikler: Bekir Sıtkı Turhan
Yayınevi: Erdem Çocuk, 2019

Sayfa Sayısı: 104
ISBN: 978-605-279-024-3
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Hem el becerini geliştirmek hem de atıkları geri dönüştürmek 
ister misin? O zaman makasını, yapıştırıcını hazırla ve sen de 
bize katıl...

Pet Şİşeden Oyuncak 
Çantası

Gazoz Kapağından  
Bardak Altlığı

: KENDİN YAP

Evimizde bitmiş 5 ya da 
10 litrelik pet su şişelerini 
şekildeki gibi ağız kısmına 
yakın olan taraftan keselim.

Öncelikle yapıştırıcı 
kullanacağımız için çalışma 
alanımıza gazete kâğıdı veya 
kullanmadığımız eski bir örtü 
serelim. Daha sonra boyayıp 
kuruttuğumuz rengârenk 
gazoz kapaklarını dizerek 
nasıl bir şekil elde etmek 
istediğimize karar verelim.

İşte karşımızda el 
yapımı bardak altlığımız. 
Artık içtiğimiz sıcak 
içecekleri üzerine 
koyabiliriz. 

Gazoz kapaklarını 
vereceğimiz şekle 
uygun olarak birbirlerine 
yapıştıralım ve kurumasını 
bekleyelim.Elimizde kalan parçaya 

şekilde gördüğümüz gibi 4 
tane delik açalım. Kesme ve 
delme gibi işlemleri uygularken 
bir büyüğümüzden yardım 
isteyebiliriz.

Açtığımız deliklere şekildeki gibi 
ip, kurdele ya da şerit şeklinde 
kesilmiş kumaş bağlayalım. İşte 
oyuncak çantamız karşımızda. 
Artık onu istediğimiz gibi 
süsleyebilir ve kullanabiliriz.  

5 ya da 10 litrelik pet su şişesinden 
oyuncak çantası yapabiliriz.

Gazoz kapaklarından 
bardak altlığı yapabiliriz.



Yavru tavşanı yuvasına ulaştıralım.

Aynı türde yaprakları sayalım, kutucuğa yazalım.

Elma ağacını hayalimizdeki renklere göre boyayalım.

Biraz da matematik... Haydi ormandaki mantarları 
toplayalım. Bulduğumuz sonucu kutucuğa yazalım.
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PTT Çocuk Dergisi’ne mektup, 

çizim ve resim gönderen tüm 

arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.
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haydİ bİze yaz, 

yayıMlayalım!

PTT AŞ  Genel Müdürlüğü 

Tanıtım ve Medya İlişkileri Daire Başkanlığı  
Reklam ve Medya Planlama Şube Müdürlüğü 
Anafartalar Mah. Şehit Teğmen Kalmaz Cad. No:2 Ulus / Ankara

Yazışma Adresimiz :

Haydi PTT Çocuk Okuyucusu, 

Dergimizdeki içeriklerle ilgili bize 

yazabilirsin. Mektubunu bekliyoruz. 
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