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Bu Ay Ne Oldu?
30 Ağustos Zaferimiz
PTT Pullarında

Z A F E R B AY R A M I M I Z
KUTLU OLSUN

30 Ağustos Zafer
Bayramımızı her yıl
olduğu gibi bu yıl da
coşkuyla kutluyor;
Cumhuriyetimizin
kurucusu Mustafa Kemal
Atatürk’ü ve Kurtuluş
Savaşı kahramanlarımızı
saygıyla anıyoruz.
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Dumlupınar sin olarak kazandık
Savaşımızı ke düşmanlardan
ve yurdumuzu ğustos 1922’de
kurtardık. 30 Abu zafer,
kazandığımız a yeniden
bağımsızlığımız
r.
o
y
li
e
g
im
s
ı
ız
kavuşmam
Kurtuluş Savaşımızın
son aşamalarından
biri olan Dumlupınar
Meydan Savaşı,
“Başkomutanlık Meydan
Savaşı” olarak da
anılmaktadır.

Çünkü Kurtuluş
Savaşımızın
Başkomutanı Gazi
Mustafa Kemal
Paşa, bu savaşı
bizzat yönetmiş ve
askerî dehasıyla Türk
ordusunu zafere
taşımıştır.
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Milletimizin başarılarla
dolu tarihi PTT’nin bastığı
pullarla da gelecek
kuşaklara tanıtılıyor. PTT
pulları, kültürümüz ve
değerlerimiz gibi; tarihteki
zaferlerimizi de yansıtıyor.
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Mustafa Kema

1071’den Beri
Yurdumuz Anadolu
26 Ağustos 1071’de
kazandığımız Malazgirt
Zaferi’yle Anadolu’nun
kapıları Türklere açıldı.
Sultan Alp Arslan
komutasındaki Selçuklu
ordusunun Bizans’ı
yenmesiyle elde ettiğimiz
zafer, bereketli Anadolu
topraklarını Türk yurdu
hâline getirdi.
Bitlis ilimizin
sınırları içindeki
Ahlat’ta yer alan
anıt mezarlar,
Anadolu’daki
Türk varlığının en
eski izleri kabul
edilmektedir.
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Bize cennet gib la ve onların zaferleriyle
kahramanlarımızz…
gurur duyuyoru
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Bu Ay Ne Oldu?

2020

Tokyo
Olimpiyatları
23 Temmuz – 8 Ağustos 2021

Pandemi önlemleri
nedeniyle
1 yıl gecikmeli
düzenlenen dev
organizasyon,
42 branşta 400’e
yakın müsabakaya
sahne oluyor.

Okçuluk, binicilik,
yüzme, halter, güreş,
artistik jimnastik…
Dünyanın her yerinden
binlerce sporcu 2020
Tokyo Olimpiyatları’nda
bir araya geliyor.

Olimpiyat Nedir?
Olimpiyat, dünyanın
en kapsamlı spor
organizasyonudur. Ülkelerini
temsilen dünyanın her
yerinden gelen sporcuların
katılımıyla 4 yılda bir
düzenlenir.

Onlarca farklı
branşta, binlerce
sporcunun yarıştığı
olimpiyat oyunları,
çoğu insanın ilgisini
çeker ve heyecanla
izlenir.

Olimpiyatlar, ülkeler
arasında barış ve
kardeşlik köprüsü
kurar. Farklı
kültürleri birbirine
yaklaştırır.

Spordaki tatlı
rekabet bize tüm
insanlığın kocaman
bir aile olduğunu
hatırlatır. Elde edilen
başarılarsa ülkelere
millî gurur yaşatır.
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Tarihi Yüzyıllar
Öncesine Uzanıyor
Olimpiyatların MÖ 776
yılında, Antik Yunan’ın
Olympia şehrinde
düzenlenen oyunlarla
başladığı kabul ediliyor.

O yıllarda
diğer spor
branşları henüz
gelişmediğinden
sadece atletizm
yarışları
yapılıyormuş.
Sporun insan sağlığı
için önemi anlaşılıp yeni
spor branşları geliştikçe
olimpiyatlara duyulan ilgi
de artmış.

5 Halkalı Sembol

Ancak bu tarihi
çok daha eskiye
dayandıran kaynaklar
da var. Oyunlar
yüzyıllar boyunca aynı
şehirde düzenlenmiş
ve yerel düzeyde
kalmış.
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Bu renkler önceleri
kıtalara göre
değerlendirilmiş. Daha
sonra Uluslararası
Olimpiyat Komitesi bu
beş rengin Olimpiyat
Oyunları’na katılan
üye ülkelerin bayrak
renklerini simgelediğini
açıklamıştır.

Meşale Ritüeli
Olimpiyatlarla özdeşleşen
bir diğer simge ise
“olimpiyat meşalesi”dir.
Oyunların yaklaştığı
günlerde, olimpiyat ateşinin
yandığı sembolik meşaleyle
farklı ülkelerde törenler
düzenlenir.

Bunun üzerine
uluslararası bir Olimpiyat
Komitesi kurulmuş ve
farklı branşlarda tüm
dünyanın katıldığı yarışlar
düzenlenmeye başlamış.

Meşale ülke ülke
dolaşır ve en sonunda
olimpiyatların
düzenlendiği şehre
getirilir. Olimpiyatların
açılış töreninde de
meşale hazır bulunur.
Bu ritüelin amacı
olimpiyat heyecanını
bütün dünyaya
yaymaktır.

Bugün bildiğimiz
anlamda ilk
olimpiyat, 1896
yılında Atina’da
düzenlenmiş.

Bu tarihten
itibaren 4 yılda
bir düzenlenen
organizasyona
her seferinde
bir başka dünya
şehri ev sahipliği
yapıyor.

Olimpiyatların sembolü
birbirine geçmiş 5 halkadır.
Olimpiyat halkaları 5 kıtayı
temsil eder ve evrensellik
mesajı verir.

Olimpiyatların
düzenleneceği şehir,
uluslararası Olimpiyat
Komitesi tarafından
belirleniyor. Olimpiyat
Komitesi 2024
Olimpiyatları’nın
Fransa’nın başkenti
Paris’te yapılmasına
karar verdi.
P T T
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Olimpiyatlar genellikle “yaz
oyunları” olarak bilinir. Kar
ve buz üstünde yapılan
sporlar için de geleneksel
olimpiyatların uzantısı
olarak “kış olimpiyatları”
düzenlenir.

Mete Gazo
z

Şansın Bol Olsun Türkiye!

Kış Olimpiyatları da Var

2020 Tokyo
Olimpiyatları’nda yaklaşık
11.000 sporcu yarışıyor.
Türkiye’yi ise 58’i erkek,
50’si kadın; 108 sporcu
temsil ediyor.

Kıtalar arasında ve
sadece belli spor
branşları özelinde
düzenlenen uluslararası
turnuvalar
ve şampiyonalar da
olabilmektedir.

Olimpiyatlara katılan
sporcularımız 18 farklı
branşta hünerlerini
sergiliyor.

2020 Tokyo
Olimpiyatları’nın
Maskotu
MIRAITOWA;
“sonsuz, umut dolu
bir gelecek” dileğini
ifade ediyor.

B
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ğlu
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Bu branşlar şöyle:
Atıcılık, atletizm,
badminton, bisiklet, boks,
jimnastik, eskrim, güreş,
halter, judo, karate,
kürek, modern pentatlon,
okçuluk, tekvando,
voleybol, yelken ve
yüzme.

Busen
az
Sü
rm
en

eli

Olimpiyatların teması
ise sürdürülebilirlik,
birlikte yaşamak ve
doğayla uyum içinde
olmak. Bu nedenle
sporculara verilecek
tüm madalyalar
geri dönüştürülen
metallerden üretildi.
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Dergimizin yayına
hazırlandığı sırada
Tokyo’dan peş
peşe güzel haberler
almaya başladık.
Sporcularımızın
Olimpiyat başarılarını
Eylül sayımızda
gururla aktaracağız.

Olimpiyat heyecanı
PTT pullarına da
yansıdı. PTT’nin
Tokyo 2020
Olimpiyatları için
bastığı anma pulu
ve ilkgün zarfı
filateli tarihimizde
yerini aldı.
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Gezgin Güvercin

Yeni maceralar peşinde
kanat çırparken mis gibi
portakal çiçeği kokusu
alıyorum. O koku, beni
Akdeniz’in en büyük
T o r o s l a r ı n E t e ğ i n d e , liman şehirlerinden
Denizle İç İçe:
biri olan Mersin’e
götürüyor.

Mersin
Şehrin sahilleri ve muz bahçeleri
arasında uçuşurken ne çok şey
keşfediyorum! Mersin; zengin bitki
örtüsü, doğal güzellikleri ve Antik
Çağlara uzanan görkemli tarihiyle
beni benden alıyor.

Bu müthiş
yaz gezisinde
bana eşlik
etmek ister
misin?
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Mersin, Akdeniz
Bölgemizdedir. Doğuda
Adana, batıda Antalya,
kuzeyde de Karaman,
Konya ve Niğde
illerimizle komşudur.

Şehrin güneyi ise
Akdeniz’in maviliklerine
uzanır.
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Mersin
oldukça uygundur.

Üçgen, dörtgen ve
yuvarlak biçimde 8
burcu olan kalenin
1199 yılında I.
Leon tarafından
yaptırıldığı
söyleniyor.

Kale o yıllarda şehrin
güvenliği için kullanılıyormuş.
Günümüzde ise Mersin’in
antik mirasını simgeleyen
bir açık hava müzesine
dönüşmüş durumda.

321 km’lik sahil
şeridinin önemli
bir kısmı doğal
kumsallardan
oluşur.

Kızkalesi
Mersin gezime
Kızkalesi’nden başlıyorum.
Denizkalesi olarak da bilinen
Kızkalesi, küçük bir adacık
üzerine kurulu. Adanın kıyıya
uzaklığı yaklaşık 600 metre.

Kızkalesi’nin burçlarına
konup karşı sahile
hayranlıkla bakıyorum.
Plajda kumdan kale
yapan çocuklar
görüyorum. Onların
yaptığı kaleler de en az
Kızkalesi kadar güzel…
P T T
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Cennet ve
Cehennem Obrukları
Şimdi de görkemli Toros
Dağları’nın üzerindeyim.
Ağustos ayında olsak da
Torosların zirvesi karla kaplı.

Oysa az önce yaz
sıcağından bunalıp
denize giren turistler
görmüştüm. Ülkemize
niçin “dört mevsimin
aynı anda yaşandığı
yer” denildiğini
anlıyorum.

Obruklardan büynüekt, küçük
olanının adı Cen hennem’miş.
olanınınkiyse Ce
Cennet Obruğu’nun güney
ucunda büyük bir mağara
var. Mağaranın hemen
girişinde de Meryem Ana’ya
ithafen yaptırılmış çok
eski bir kilise. Cehennem
Obruğu’na ise kenarları
içbükey olduğundan
inilemiyor.

Cennet Obruğu’nun
derinliği yaklaşık
70 metre. Obruğun
tabanına 452
basamaklı bir
taş merdivenle
inilebiliyor.

Silifke semalarında
süzülüyorken
yeryüzünde
iki derin çukur
görüyorum.
Bu kocaman
çukurlara “obruk”
deniyormuş.

Obruklar yer altı
mağaralarının
çökmesiyle
oluşuyormuş.
Meraklanıyor ve
detayları öğrenmek
için alçalıyorum.
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Adamkayalar
Mersin’in görülmeye
değer noktalarından biri
de Adamkayalar. Şeytan
Deresi Kanyonu’nda yer
alan anıtsal yapıların
tarihi Roma Dönemi’ne
uzanıyor.

Astım Mağarası
Astım Mağarası, Cennet ve
Cehennem Obrukları’nın 600
metre kadar kuzeybatısında
yer alıyor. Bölgenin coğrafi
koşullarını çok iyi yansıtan
mağara tam bir doğa
harikası.

Mağaradan içeriye
girdiğimde gördüğüm irili
ufaklı sarkıt ve dikitler
silis mineralinin birikimiyle
oluşmuş. Nem oranının
yüksek olduğu mağaranın
astım hastalarına iyi
geldiğine inanılıyor.
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Kanlıdivane
Antik Kenti
Kanlıdivane Antik Kenti,
MÖ 2. yüzyılda Olba
Hanedanlığı’na bağlı bir
yerleşim yeriymiş.

60 metre derinliğindeki bir
obruğun çevresine kurulan
kentte kaya kabartmaları,
tapınak kalıntıları ve anıt
mezarlar var.

Bölgenin akustiği
çok iyi olduğundan
burada bazı müzik
etkinlikleri de
düzenleniyormuş.

Mersin
Arkeoloji
Müzesi
Mersin’in 9 bin yıl öncesine
uzanan köklü tarihini daha
yakından tanımak istiyor ve
Mersin Arkeoloji Müzesi’ne
uğruyorum.

Müzede 1500’e
yakın antik
eser ve kalıntı
sergileniyor.

Ziyaretçilere
zamanda yolculuk
yapma fırsatı
sunan kronolojik
sergi salonunda
uygarlıkların nasıl
geliştiğini heyecanla
izliyorum.

Müzede ayrıca,
çocuklar için
yapılmış bir
arkeopark ve bir
de kütüphane
bulunuyor.
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Öğrendiklerimizi hatırlayalım.

Göksu Irmağı’nın kıyı
ovasında bulunan Göksu
Deltası, pek çok canlı
türünün doğal yaşam alanı.

507 bitki türünün
yaşadığı bu sulak
alanda rengârenk,
farklı farklı kuş
dostlarımla
karşılaşıyorum.

Beni sevgiyle
karşılıyor, Mersin’in
birbirinden lezzetli
yiyeceklerinden ikram
ediyorlar: tantuni,
cezerye, Anamur
muzu… Yolculuğum
boyunca o kadar
acıkmışım ki karnımı
güzelce doyuruyorum.
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Göksu Delt ettaların
olan karetta karönemli
Akdeniz’deki en rından biriymiş.
yuvalama alanla
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2

3

MANARU UZMU

TAETKRA RKAETTA

NETNEC ROĞUUB

4

5

6

AT S I M A A M R A Ğ S I

MDAAAAKLARY

AKKIZLSEİ

7

8

9

GKSÖU LDETASI

ZCEERYE

NKLAIDİAVNE

Karetta karettalar
gibi yumuşak kabuklu
Nil kaplumbağası da
yumurtalarını bu alana
bırakıyormuş. Kaplumbağa
dostlarımla da selamlaşıyor,
tatlı tatlı sohbetler
ediyorum.

Ne iyi etmiş de Mersin’e
gelmişim. Çıktığım en güzel
yolculuklardan biriydi.
Deniz, tarih ve doğayla
iç içe yaşayan Mersin’in
tadına doyamadım. Şimdilik
hoşça kal sevgili Mersin!
Söz, bir dahaki yaz yine
geleceğim…
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Cevap: 1) Anamur Muzu,2) Karetta Karetta, 3) Cennet Obruğu, 4) Astım Mağarası, 5) Adam Kayalar, 6) Kızkalesi,
7) Göksu Deltası, 8) Cezerye, 9) Kanlıdivane

Göksu
Deltası

5

4

Dünyanın en kalabalık
ülkesi Çin, trafik
sıkışıklığıyla da
gündeme gelmektedir.
Öyle ki 2010 yılında
başkent Pekin’de
yaşanan trafik sıkışıklığı
10 günden fazla
sürmüştür.

Deniz yıldızları
yeryüzünün en ilginç
canlılarından biridir. Bu
sevimli dostlarımızın
kalpleri ve beyinleri
yoktur.

1

Su aygırlarının
sütü alışkın
olduğumuz gibi
beyaz değil,
pembedir.

2

3

Severek
tükettiğimiz
kuruyemişlerden
biri olan kaju,
kaju ağacının
meyvesinden elde
edilir.

20

6

Oldukça tatlı ve
besleyici bir besin olan
bal, güneş görmediği
sürece bozulmaz.
Özellikle çam
ormanlarında uzun
yıllar tazeliğini koruyan
doğal bal kovanları
görebiliriz.

Çoğumuz
salyangozların
antenlerini kulakları
zannederiz. Ancak
bu antenler onların
görme, koku alma ve
dokunma duyuları
içindir. Salyangozların
işitme duyuları ise
körelmiştir.

8

7

MÖ 490’da Yunanların
Persleri yendiğini
müjdelemek isteyen bir
ulak, Maraton şehrinden
Atina’ya 42.195 metre
koşmuştur. Bundan
esinlenilerek atletizmdeki
uzun mesafe koşusuna
“maraton” adı verilir ve bu
koşu 42.195 metredir.

Mars’taki yer çekimi
Dünya’daki yer
çekiminden yaklaşık
%62 daha azdır. Yani
Dünya’da 100 kg
ağırlığında olan bir kişi,
Mars’ta yaklaşık 38 kg
ölçülür.
AĞU STOS
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Tabiatın Hediyeleri

Çilek
Ya z G ü n l e r i n i n
Ta d ı , R e n g i , N e ş e s i

Dondurma, yaz sıcaklarında
bizi serinleten bir tatlı
türüdür. Yapımında kullanılan
malzemeler farklı farklı olsa da
esas tadını ve rengini içindeki
meyvelerden alır.
Dondurma üretiminde
kavundan şeftaliye,
karpuzdan limona
birçok meyve
kullanılabilir.

Çilek, ilkbahar mevsiminin
sonuna doğru tezgahlarda
görülmeye başlar. 20’ye
yakın türü arasında en
yaygın olanı bahçe çileğidir.
Toprakta yetiştiği için
yenmeden önce iyice
yıkanmalıdır.

Pembemsi rengiyle
dondurmalarımıza
renk katar. Reçeli
de bir o kadar
lezzetlidir.

Pasta ve tatlılar da
benimle süslenir.
Lütfen onu da
belirtin!

Vişne
Vişnenin görüntüsü kiraza
çok benzer. Ancak kirazdan
daha ufaktır. Tadı da kiraz
gibi tatlı değil, mayhoştur.
Vişne suyu, en çok tüketilen
içecekler arasındadır. Reçeli
ve marmelatı da çok sevilir.

Dikkat, üstünüze
sıçramayayım!
Lekem kolay kolay
çıkmaz.

Ama bu meyveleırvardır
arasında bazılar ve mis
ki canlı renkleri ımızı
kokularıyla iştah
kabartır.
22
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Karadut
Dut ağacı, tıpkı erik ağacı
gibi hemen her şehrimizde
yetiştirilir. Farklı türleri
olan dutun yaşı da kurusu
da sevilerek tüketilir. Hele
karadut, dondurmaların
vazgeçilmezidir.

Böğürtlen

Bakmayın adımın
kara olduğuna,
dondurmam
mosmordur.

Vitamin ve mineral
bakımından oldukça zengin
olan böğürtlen, yaz sonunda
toplanmaya başlanır.
Olgunlaşmamış hâli kırmızı
ve mayhoştur.

Zamanla
kararır ve
tatlılaşır.

Birçok yerde
karşımıza çıkan
böğürtlen; reçel ve
pasta yapımında da
kullanılır.

Karaduttan
meyve suyu
ve pekmez de
yapılır.

Rica ederim,
beni karadutla
karıştırmayın.

Ahududu
Ahududu, duta benzeyen
kırmızı renkli minik bir
meyvedir. Ormanlarda
yabani olarak yetişir.
Tarımı da yapılır.

24
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Canlı rengi ve yoğun
aromasıyla yaş
pasta ve dondurma
yapımında tercih
edilir.

Adım ahududu,
göbek adım
frambuaz.
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Nedir?

H e r k e s i n Ta t i l
Anl ayışı Farklı

Okul ve iş gibi
sorumluluklarımıza
ara verip kendimize
ve ailemize zaman
ayırdığımız
dönemlere “tatil”
denir.

Türlü Türlü Tatil
Kimi insan için tatil, bir
hamakta uzanıp kuş seslerini
dinlemektir. Kimisi bir
tekneye atlayıp masmavi
denizlerle buluşmak, kimisi
havuz başında güneşlenmek
ister.

Kimileri için tatil, hiç
bilmediği bir şehrin
sokaklarında kaybolmaktır.
Kimileri içinse müze
müze dolaşıp antik
eserler arasında zaman
yolculuğuna çıkmaktır.

Kültür Turizmi

Şanlıurfa’daki
Göbeklitepe’ye,
Çorum’daki
Hattuşa’ya ya da
İzmir’deki Efes’e
yaptığımız ziyaretler
kültür turizmine birer
örnektir.

Kimimiz eğlenmek, kimimiz
dinlenmek, kimimizse yeni
yerler görmek için tatil
günlerini iple çekeriz

K

İnsanların bilgilerini ve
görgülerini artırmak için
müzelere ve antik kentlere
yaptıkları gezilere “kültür
turizmi” denir.

Tatilimizi nasıl
değerlendireceğimizi
erkenden planlar,
günler öncesinden
hazırlık yaparız.

Anlayacağınız
insanların tatil
anlayışları değişiklik
gösterir. Bu durum
farklı turizm
türlerinin gelişmesini
sağlamıştır. Haydi bu
turizm türlerinden
birkaçını tanıyalım…

kya
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ad
p
a

Ef
es
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Bu ned
ını
çıkmak için yaz aylayraylalar,
bekler. Yaz gelince rı ve
köyler, kamp alanlaketlenir.
sahil beldeleri hare lemenin
Buralarda hem serinüzel anılar
yollarını arar hem g
biriktiririz.

tik
An

Yılın her döneminde tatile
çıkılabilir. Ama havaların
ısındığı, günlerin uzadığı
yaz mevsiminde tatilin tadı
başkadır.
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aM

Bilimsel kongre, sempozyum,
eğitim ya da iş toplantısı gibi
amaçlarla yapılan gezilere
“kongre turizmi” denir.

Eyüp Sultan

üm

ela

Manastırı

Ziyaretçiler
kongrelerden
sonra doğayla
buluşup dinlenme
fırsatı bulurlar.

Antalya, Bolu,
Afyonkarahisar gibi
illerimizde kongre
turizmine uygun çok
sayıda otel ve tesis
bulunmaktadır.

Ca
m

Konya’daki Mevlana
Müzesi, Selçuk’taki
Meryem Ana Kilisesi,
Trabzon’daki Sümela
Manastırı, İstanbul’daki
Eyüp Sultan Türbesi
ülkemizin en önemli
inanç turizmi merkezleri
arasındadır.

Kongre Turizmi

S

Dinî yapıları görmek, dua ve
ibadet etmek gibi amaçlarla
yapılan geziler “inanç turizmi”
olarak adlandırılır.

i

Me
vla
n

İnanç Turizmi

es
üz

ii

Kış Turizmi
“Kış turizmi” denince
çoğumuzun aklına Bursa’daki
Uludağ, Bolu’daki Kartalkaya,
Erzurum’daki Palandöken
gelir.

Sağlık Turizmi
Sağlık turizmi, insanların
tedavi olmak ve fiziksel
olarak rahatlamak amacıyla
yaptığı seyahatlerdir.

Antik Havuz

u

Denizli ve
Afyonkarahisar
illerimizdeki termal
tesisler sağlık
turizmine örnek
gösterilebilir.

le

te
ver
a
Tr

nleri

Pam
uk

ka

Hi

a
er

lis
po

Çünkü bu dağların zirveleri
yılın büyük bölümünde
karla kaplıdır. Ziyaretçiler
kış sporlarının yapıldığı
tesislerde hem eğlenir hem
dinlenir.
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Deniz Turizmi

Etkinlik

Dünyaca ünlü
plajlarımız sadece
yerli turistlerin değil,
yabancı turistlerin de
ilgisini çeker ve her
yıl milyonlarca insanı
ağırlar.

Üç tarafı denizlerle çevrili bir
yarımada olan yurdumuz,
deniz turizmine oldukça
uygundur. Özellikle Ege ve
Akdeniz kıyılarımız yeşille
mavinin iç içe geçtiği koylar
ve uzun sahil şeritleriyle
süslüdür.

A) Doğa Turizmi
B) Sağlık Turizmi
C) Deniz Turizmi
Ç) Kültür Turizmi
D) Kış Turizmi
E) İnanç Turizmi
F) Kongre Turizmi

Turizm türlerini eşleştirelim…

1)
2)

Doğa Turizmi
ta
pu
Ka

ş Plajı

Yaylalar, ovalar, ormanlar…
Nehirler, göller, sahiller…
Ülkemizin her yöresi ayrı bir
doğal güzelliğe sahip. Millî
park ve kamp alanlarına
giderek bu güzellikleri
yerinde görebilir, doğayla iç
içe bir tatil yapabiliriz.

3)

Çadır, bungalov ve
karavan gibi seçenekler
ise doğa tatilinizi çok
daha konforlu hâle getirir.
Özellikle karavanlar; duş,
tuvalet, mutfak ve yatak
gibi donanımlarıyla âdeta
minik bir eve benzer. Bir
karavanla tatile çıktıysanız
hiç geri dönmemek
isteyebilirsiniz.

5)
6)
Son yıllarda oldukça
ilgi gören doğa turizmi,
diğer tatil türlerine göre
oldukça ekonomik. Bir sırt
çantasına sığdıracağınız
birkaç kıyafet ve uyku
tulumunuzla siz de doğa
tatili yapabilirsiniz.
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Merak

Ay, tıpkı Dünyamız ve
diğer tüm gökcisimleri
gibi sürekli hareket
hâlindedir.

Geceleri gökyüzüne
baktığımızda Dünyamızın
uydusu Ay’ın bazen tamamını,
bazen yarısını, bazen de
çok az bir kısmını görürüz.
Bazense Ay’ı hiç görmeyiz.

Bu hareketler, Dünya’dan
bakınca Ay’ı farklı şekillerde
görmemize sebep olur. Bu
görünüm farklılıklarına “Ay’ın
evreleri” deriz.

PEKI BU NIYE
BÖYLE?
Haydi Ay’ın neden farklı
şekillerde göründüğünü birlikte
keşfedelim…

Ay’ın Hareketleri
Ay’ın 3 farklı hareketi vardır:

1) Kendi ekseni etrafında dönme,
2) Dünya’nın etrafında dönme,
3) Dünya ile birlikte Güneş’in
etrafında dönme.
Güneş’ten Yansıyan Işık
Dünyamızın tek uydusu
olan Ay, kendi başına
bir ışık kaynağı değildir.
Güneş’ten aldığı ışığı
yansıtır.
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Ay,
ir
ir
t
iş
ğ
e
d
m
u
n
o
k
li
k
süre
m
a
t
n
a
m
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’i
ş
e
n
ve Gü
olarak göremez.
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Bu yüzden yansıttığı
ışık da bazen büyür,
bazen küçülür. Güneş’i
hiç göremediği
günlerde de ışık
yansıtamaz ve
tamamen görünmez
olur.
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4 Ana, 4 Ara
Evre Var

Gök bilimciler
Ay’ın evrelerini
4 ana, 4 ara
evre olarak
tanımlarlar.
Şimdi de
bu evreleri
tanıyalım…

Yeniay

Hilal

Bu evrede
Ay, Dünya’yla
Güneş’in
arasındadır.
Ay’ın Dünya’ya
dönük yüzü
Güneş almaz
ve biz de Ay’ı
göremeyiz.

34
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İlk dördün ile dolunay
arasında ayın sol
tarafı, dolunay ile son
dördün arasındaysa
Ay’ın sağ tarafı
kararmaya başlar.
Ay’ın bu evrelerdeki
görünümüne “şişkin
ay” denir. Şişkin ay
evresinde Ay, yarım
aydan daha parlak,
dolunaydan daha
sönük görünür.

Son dördün ve yeni
ay evreleri arasında
Ay, C şeklinde
görünür. Yeni ay ve
ilk dördün evreleri
arasında ise ters C
şeklinde görünür.
Bu 2 ara evreye de
“hilal” ismi verilir.
Ay, bir ay içerisinde
iki kez hilal evresini
yaşar.

İlk Dördün

Bu evre, yeni ay
evresinden bir hafta
sonra oluşur. Güneş,
Ay’ın Dünya’dan
görünen yüzünün sağ
tarafını aydınlatır. Bu
durumda Ay’ın sağ
yarısı aydınlık, sol yarısı
ise karanlık gözükür.
Yani Ay, yarım daire ya
da “D” şeklindedir.

2021

Şişkin Ay

Hangi evrede
olursa olsun Ay’ın
bize bakan yüzü
hep aynıdır. Bunun
sebebi Ay’ın kendi
ekseni etrafında
dönme süresiyle,
Dünya etrafında
dönme süresinin aynı
olmasıdır.

Dolunay

İlk dördünden bir
hafta sonra Ay,
dolunay evresinde
görünür. Bu
evrede Dünya,
Ay ile Güneş’in
arasındadır. Ay’ın
Dünya’ya dönük
yüzünün tamamı
Güneş’i görür.

Şişkin Ay

Dolunay evresi,
Ay’ın tamamının
gözlemlenebildiği,
en parlak
şekliyle gecemizi
aydınlattığı evredir.
Ay, bu evrede
pasparlak bir küre
şeklindedir. Hatta
dolunay öylesine
parlaktır ki yıldızlar
yanında sönük kalır.

Dolunaydan bir hafta
sonra son dördün evresi
gerçekleşir. Güneş, Ay’ın
Dünya’dan görünen
yüzünün sol tarafını
aydınlatır. Ay’ın sol yarısı
aydınlık, sağ yarısıysa
karanlık gözükür. Yani
Ay’ın sol tarafı, parlak bir
yarım daire şeklindedir.
Bu görünümü “ters D”
şekline de benzetebiliriz.

Son Dördün

Hilal

Bilim ve teknolojinin
gelişmediği eski çağlarda
insanlar Ay’ın görünmediği
günlerde şaşkınlığa
düşermiş. Hatta bazen Ay’ın
kendilerine küsüp yüzünü
gizlediğini düşünürlermiş.
Oysa Ay ne bir yere gidiyor
ne de bize küsüyor. Sadece
Güneş’e karşı konumu
değiştiğinden farklı
evrelerde görünüyor.
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Bundan
yüzlerce yıl
önce yaşayan
uygarlıklar
Ay’ın evrelerini
gözlemleyerek
bir “ay takvimi”
hazırlamış.
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11 gün kısa sürüyor.

Bu takvim
zamanı ölçmede
ve tarihleri
belirlemede
kolaylık sağlasa
da belli bir süre
sonra mevsimlere
uymamaya
başlamış.

Ay’ın
yalnızca gece
göründüğünü
zannetmeyin.
Ay her zaman
olmasa bile belirli
konumlarda
gündüz de
gözlemlenebilir.

Etkinlik

Ay’ın evrelerini bulalım...

1

A) Yeni Ay

B) Şişkin Ay

C) Dolunay

2

A) Dolunay

B) Şişkin Ay

C) Hilal

3

A) İlk Dördün

B) Dolunay

C) Hilal

4

A) Yeni Ay

B) Şişkin Ay

C) Son Dördün

5

A) Dolunay

B) Hilal

C) İlk Dördün

6

A) Yeni Ay

B) Dolunay

C) Şişkin Ay

7

A) Hilal

B) İlk Dördün

C) Son Dördün

A) Dolunay

B) Hilal

C) Yeni Ay

8
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Ay Takvimi
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Sağlıklı Yaşam

n
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Bütün gün bilgisayar
başında oturmak
sırt, boyun ve eklem
ağrıları yaşamamıza
neden olabilir.

eçilmez bir
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la
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Bilgisayar, tablet ve k, oyun oynamak, müzik dinlemek, video oruz.
parçası. Ders çalışma ternetin sunduğu imkânlardan faydalanıy
cihazları kullanıyor; in
azlar
Teknolojik cih
iletişim ve
i de
haberleşmemiz ştırıyor
layla
alabildiğine ko
rimizi daha
ve günlük işle
ı sağlıyor…
hızlı yapmamız

Bize türlü türlü
faydalar sağlayan
teknoloji, aşırı
kullanıldığında da
zararlı olabiliyor.
Gelin, bu zararlar
üzerine hep birlikte
düşünelim…

Bilgisayar oyunlarına
çok fazla kendimizi
kaptırmak uyku
düzenimizin bozulmasına
yol açabilir. Uykumuzu
alamazsak derslerde
uyuklayabilir, odaklanma
sorunu yaşayabiliriz.

İnternette dolaşırken
zamanın nasıl geçtiğini
anlamayız. Vaktimizi boşa
harcarsak ödevlerimizi ve
diğer sorumluluklarımızı
aksatabiliriz.
Uzun süre ekrana bakmak, göz kuruluğu ve çeşitli görme bozukluklarını
tetikleyerek göz sağlığımıza zarar verebilir.
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Bütün iletişimimizi teknolojik araçlarla
sağlamak sosyal becerilerimizi köreltip
bizi yalnızlaştırabilir. Yeni arkadaşlıklar
edinmekte ve yüz yüze ilişki kurmakta
zorlanabiliriz.

İnternet bilgiye erişim
konusunda bize sınırsız
özgürlük verir. Peki internette
dolaşırken karşılaştığımız
bilgilerin doğruluğundan emin
miyiz? Ne yazık ki hayır… Bu
nedenle internette ve sosyal
medyada okuduğumuz her
şeye inanmamalı, ulaştığımız
bilgileri güvenilir kaynaklardan
teyit etmeliyiz.

Teknolojik cihazlarla
geçirdiğimiz uzun süreler
yemek düzenimizi de
bozabilir. Farkında olmadan
gereğinden fazla kalori
alabiliriz. Hareketsizlik
nedeniyle bu kalorileri
yakmak kolay olmaz.

İnternetteyken günlük hayatımızda tanımadığımız insanlarla karşılaşmak
ve iletişim kurmak durumunda kalabiliriz. Tanımadığımız kişilere kimlik
numarası, adres, okuduğumuz okulun ismi gibi kişisel bilgilerimizi
vermemeli, onlarla fotoğraflarımızı paylaşmamalıyız.
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Haritada Bir Nokta

İspanya’nın Barcelona
şehrinde masallardaki
şatoları andıran bir kilise
yükseliyor: La Sagrada
Familia. Sıra dışı mimarisiyle
dikkat çeken yapının en
önemli özelliği ise 1882 yılında
başlayan inşaatının henüz
tamamlanmamış olması.

Antoni Gaudi Niye
Tamamlayamamış?

İnşaat
malzemeleri ve
usta ücretleri
için para
bulunamaması
inşaatı sık
sık kesintiye
uğratıyormuş.

Antoni Gaudi, kiliseye kendi
mimari tarzını yansıtmak
ve eşsiz bir yapı inşa etmek
istiyormuş. Bu nedenle çok
titiz ve yavaş çalışıyormuş.
Kilisenin tamamlanamama
sebeplerinden biri de savaş
koşullarıymış.

Bitmek Bilmiyor…
Antoni Gaudi’nin
ardından kilisenin artık
tamamlanamayacağı
düşünülmüş. Gaudi’nin
orijinal çizimleri de
savaş koşullarında
zarar görmüş. Ancak
kilisenin yapımından

İspanyolların “Bitmeyen Kilise”
olarak tanımladığı yapının ilginç
öyküsünü birlikte öğrenelim…

Zaman geçtikçe
kilisenin tamamlanan
kısımları eskiyor,
restorasyona ihtiyaç
duyuluyormuş. Kilise
bir yandan yapılıyor,
bir yandan yenileniyor;
anlayacağınız inşaat bir
türlü bitmiyormuş.

La Sagrada Familia’nın
yapımına 1882 yılında
başlanmış. Ünlü İspanyol
mimar Antoni Gaudi,
1883 yılından hayatını
kaybettiği 1926 yılına
kadar projenin başında
olmuş.
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Yıllar geçtikçe
kilisenin yapımında
görev alan mimar
ve mühendisler
değişiyor, her
yeni gelen ekip
kilisenin tasarımında
değişiklik
yapıyormuş.
Bu durum âdeta
kilisenin “özelliği” hâline
gelmiş ve La Sagrada
Familia’ya “bitmeyen
kilise” denilmeye
başlanmış. Kilise sadece
mimarisiyle değil, bu
özelliğiyle de benzersiz
olmuş.

Ancak bu 43 yıllık
süre, inşaatın
tamamlanmasına
yetmemiş.

42

hiç vazgeçilmemiş.
Sonraki mimarlar
“Gaudi yaşasaydı nasıl
yapardı?” diye düşünüp
kolları sıvamışlar. Onun
diğer eserlerini inceleyip
mimari tarzını taklit
ederek işe koyulmuşlar.
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Masalsı Bir Yapı
Gaudi, kiliseyi ayakta
tutan kolonları dallanıp
budaklanan ağaçlar
şeklinde tasarlamış.
Kilisenin çatısındaki taştan
yapraklar da Barcelona’daki
çınar ağaçlarını
simgeliyormuş.

La Sagrada
Familia’nın kuleleri
dondurma külahı
ya da erimiş
muma benzetiliyor.
Kilisenin kulelerine
çıkan sarmal
merdivenler
salyangozu
andırıyor.
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Kilisenin
pencereleri
tasarlanırken
doğadan
esinlenilmiş.

Barcelona’nın en ünlü
yapılarında ünlü mimar
Antoni Gaudi’nin imzası var.
Eserlerini doğadan ilham
alarak tasarlayan Gaudi;
dik, düz ve köşeli çizimler
yapmamış.

Bu nedenle eserleri,
çizgi filmlerde ya da
çocuk kitaplarındaki gibi
masalsı bir görünüme
sahip. Mimarın en ünlü
eserlerinden biri de yine
Barcelona’daki Park
Güell...

Camlar da
renkli renkli
seçilmiş. Bu renkli
camlara güneş
vurunca kilisenin
içi rengârenk
görünüyor.

Kulelerin bulunduğu
cephe plaj kumundan
yapılıp dalgalarla
bozulmuş kaleler
gibi. Çamura
benzetilen yapı
içinde dinî semboller,
heykelcikler ile çiçek
ve hayvan motifleri
gizli.

Dünyanın en turistik
noktalarından biri
olan La Sagrada
Famila’nın 2026
yılında tamamlanması
hedefleniyor. Bu tarih
aynı zamanda ünlü
mimar Gaudi’nin 100.
ölüm yıl dönümü.
P T T

Ç O C U K

DE RGİSİ

45

Birlikte Okuyalım

Çam
Ağacı
Bir varmış, bir yokmuş…
Çok eski zamanlarda, büyük bir ormanda güzel mi güzel bir
çam ağacı yaşarmış.
Gelin görün ki bu çam ağacı güzelliğinin hiç farkında değilmiş.
Yapraklarının diken diken olmasından şikâyet ediyor, diğer
ağaçlara benzemek istiyormuş.
“Ahhh… Öteki ağaçların yaprakları ne güzel. Bir de
benimkilere bak. Kuşlar bile konmaz, kaçar…” diyormuş hep.
Masal bu ya, bir gün Orman Perisi duymuş çam ağacının bu
serzenişini.
“Söyle bakalım nasıl yapraklar istersin?” diye sormuş çam
ağacına…
“Herkesin beni fark edeceği kadar parlak, cam gibi yapraklar
isterim” demiş çam ağacı.
Peri değneğiyle çam ağacının dallarına dokunmuş. Dokunur
dokunmaz ağacın bütün yaprakları kristal olmuş.
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Çam ağacı ormanın ortasında pırıl pırıl parlamaya başlamış.
Ama uzun sürmemiş bu parıltı. İlk rüzgârda kristal yapraklar
birbirine çarpıp kırılmış. Çam ağacı yapraksız kalıp bütün kışı
üşüyerek geçirmiş.
Orman Perisi ertesi yıl yine gelmiş. Çam ağacını yapraksız
görünce üzülmüş ve bir kez daha dokundurmuş değneğini
dallara…
Çam ağacı bu sefer tepeden tırnağa gümüş yapraklarla
donanmış ve ormanın en değerli ağacı olmuş. Herkes ona
imrenmeye başlamış.
Ama bu mutluluk da çok uzun sürmemiş. Gümüşten yaprakları
duyan gelmiş, duyan gelmiş… Ağacın yapraklarını koparıp
kuyumcuya satmışlar.
Çam ağacı yine yapraksız kalmış ve bütün yıl tir tir titremiş.
Ertesi yıl yine gelmiş Orman Perisi. Bu kez çam ağacına
kristal ya da gümüş değil, mis kokan gerçek yapraklar vermiş.

Yaprakların arasını da gösterişli çiçeklerle süslemiş.
Bu kez ne olsa beğenirsiniz… Çiçekleri gören arılar üşüşmüş
çam ağacının üstüne. Bal yapmak için çiçeklere batırmışlar
sivri iğnelerini… Keçiler, kuşlar, kuzular… Kokuyu alan gelmiş.
Yemişler ağacın yapraklarını. Çam ağacı yine yapraksız kalmış.
Ağaç sonunda gösterişten vazgeçmiş, kendi gibi olmaya karar
vermiş.
Orman Perisi’ne söylemiş bu yeni dileğini… “Bana eski
yapraklarımı geri ver. Diken diken olsunlar ama hep üstümde
dursunlar” demiş.
Peri sihirli değneğiyle dokunmuş yine. Çam ağacı eski
yapraklarına kavuşmuş.
O gün bugündür çam ağaçları yaz kış yapraklarını dökmeden
mutlu mesut yaşamaya başlamışlar ormanda.
Bu masal da böylece bitmiş.

Andersen masallarından
uyarlanmıştır.

Bu Masaldan
Ne Öğrendik?
Masallar verdikleri güçlü
mesajlarla nesilden nesile
aktarılır ve dilden dile dolaşarak
günümüze ulaşır. Bu Andersen
masalının da biz çocuklara
verdiği çok önemli mesajlar var.
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Fiziksel özelliklerimizi değiştirmeye
çalışmak yerine onların bize kattığı
güzelliği görmeliyiz. Kendi kimliğimizle
barışmalı, daha sonra pişman
olacağımız değişiklikler yapmamalıyız.
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Okumayı Seviyorum
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Komşularım karşılaştığımız
çarşı ve pazarda s birbirinden ne
insanlar… Herkeil mi? Kiminin boyu
kadar farklı değ zleri mavi, kiminin
uzun, kiminin gö
saçı kıvırcık…
Çabuksığın Ailesi’nin
hikâyesini okuyunca tüm
farklılıklarına rağmen
insanlığın kocaman bir aile
olduğunu anlayacaksınız.

İnsanlık olarak ne
çok ortak noktamız
var… Aynı parkta
oyun oynuyor,
aynı kütüphanede
ders çalışıyor, aynı
marketten alışveriş
yapıyoruz.
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Fiziksel
özelliklerimiz
farklı farklı olsa da
benzerliklerimiz
saymakla bitmiyor.

Yağmur yağınca birlikte ıslanıyor,
rüzgâr esince birlikte üşüyoruz.
Yaz gelince de gökyüzünde
parlayan güneş hepimizi ısıtmaya
yetiyor.

Bizi üzen, sevindiren,
heyecanlandıran şeyler de
hep birbirine benzer.
Farklılıklara saygılı olmayı
öğreten Çabuksığınlar hem
güldüren hem de düşündüren
bir kitap. Kitaptaki çizimler de
oldukça eğlenceli.

Bu kadar fazla
birbirimize benzerken
farklılıklarımız daha
değerli hâle geliyor.
Fiziksel özeliklerimiz,
giyim tarzımız
ve beğenilerimiz
birbirinden farklı
olabiliyor.

İnsana yeni bakış açıları
ve empati yeteneği
kazandıran bu kitabı
mutlaka okumalısınız.

Kitabın Künyesi
Çabuksığınlar
Yazan: Jean-Claude Grumberg
Çeviren: Simlâ Ongan
Resimleyen: Ronan Badel
Yayınevi: YKY, 2016
Sayfa Sayısı: 88
ISBN: 978-975-083-685-5
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Dondurmaları türlerine göre sayalım.

Plajda gördüğümüz canlıları ve nesneleri eşleştirelim.
8

a) Güneş Gözlüğü

Yukarıdan Aşağıya: 3, 4, 3, 6, 4

1

b) Deniz Topu

2

c) Deniz Kabukları

9

ç) Kum Kovası
d) Plaj Terliği

Eşleştirelim: 1-d, 2-ç, 3-b, 4-a, 5-e, 6-f, 7-ı, 8-i, 9-ğ, 10-k, 11-h, 12-j, 13-c, 14-g

3

10

11

e) Dondurma

4

Turist misafirlerimizi otellerine ulaştıralım.

f) Şnorkel

5

g) Plaj Havlusu

6

12

ğ) Deniz Yıldızı
h) Kumdan Kale
ı) Şemsiye ve Şezlong

7

13

i) Can Simidi
j) Yengeç

14

k) Güneş Kremi
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Meyv
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Orange - Portakal

Hangisi ?
Bu sayımızda meyvelerin
İngilizcesini öğreniyoruz.

Strawberry - Çilek

Lemon - Limon

Apple - Elma

Banana - Muz

Watermelon - Karpuz

Peach - Şeftali

1 Apple

Banana

4

2 Lemon

Orange

5 Blackberry

Grape - Üzüm

Pear

Grape

Melon - Kavun

3 Grape

Pear - Armut

Melon

Blackberry - Böğürtlen

Peach

6

Pineapple

Melon

Hangisi: 2 Lemon, 3 Peach, 4 Melon, 5 Blackberry, 6 Pineapple

İngilizce Öğreniyorum

Pineapple - Ananas

Yazalım

1
2
3
4
5
6
7
8
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It is a banana

2

It is a …...........

3

It is a …...........

4

It is a …...........

5

It is a …...........

6

It is a …...........

a

Yazalım: 2 Pear, 3 Grape, 4 Peach, 5 Lemon, 6 Orange

Eşleştirelim: 1-e, 2-a, 3-d, 4-g, 5-h, 6-b, 7-c, 8-f

Eşleştirelim

1
b

Watermelon
Orange

c

Strawberry

d

Peach

e

Blackberry
f

Grape

h

Banana

g

Pineapple
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Sizden
Gelenler
PTT Çocuk Dergisi’ne mektup,
çizim ve resim gönderen tüm
arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.
#pttçocuk
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haydİ bİze yaz,
yayıMlayalım!
Haydi PTT Çocuk Okuyucusu,
Dergimizdeki içeriklerle ilgili bize
yazabilirsin. Mektubunu bekliyoruz.

Yazışma Adresimiz :
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
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