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KUTLU OLSUN
Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'mız

19 MAYIS 



19 Mayıs 1919 tarihinde 

Samsun'a çıkmıştır. Bu tarih 

Kurtuluş Savaşı'nın resmen 

başladığı tarih olarak 

kutlanır.

Bu ay 

ne oldu?
gazi mustafa 

kemal, kurtuluş 
yolculuğuna 16 mayıs 

günü istanbul'dan  
Bandırma Vapuru ile 

çıkmıştır.

Atatürk'ü Anma Gençlik 
ve Spor Bayramı'mız

19 MAYIS 

KUTLU OLSUN Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 1926 yılında Gazi Günü adıyla Samsun'da kutlanmıştır. 
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24 Mayıs 1935'te Atatürk 
Günü olarak resmiyet 

kazanmıştır.
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gazi Mustafa Kemal'in 
Millî Mücadele'yi 

başlatmak üzere Anadolu 
topraklarına ayak bastığı 
19 Mayıs 1919 tarihi büyük 

önem taşır. 

19 Mayıs, 20 Haziran 

1938 tarihli kanunla 

"Gençlik ve Spor 

Bayramı" adını 

almıştır.

Ortaokul ve liseye giden abilerimiz ile ablalarımız çeşitli spor gösterilerine katılarak bu bayramı coşkuyla kutlarlar.

Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk, ülkemizi ileriye 

götürerek geliştirecek 

kişilerin gençler 

olduğunu biliyordu. 

Bu nedenle 19 Mayıs'ı Türk 

gençliğine armağan etti. 
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Bundan tam 569 yıl önce, 
29 Mayıs 1453 yılında, II. Mehmet, 

Bizans surlarına kadar 
geldi ve İstanbul’u fethetti.

6 Nisan 1453 - 29 Mayıs 1453 
tarihleri arasında, 53 gün süren 
yoğun bir kuşatmanın sonucunda 

Osmanlı Devleti padişahı 
II. Mehmet komutasındaki Osmanlı 
ordusu, Bizans İmparatorluğu'nun 

başkenti olan İstanbul'u bir 
Türk yurdu haline getirdi. 

Bu ay 
ne oldu?
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Padişah bu başarısından sonra Fatih 
Sultan Mehmet olarak anılacaktı.

21-22 Nisan gecesi Haliç’te gemiler karadan 
yürütülerek, kuşatmanın seyri değiştirildi.

Fatih Sultan Mehmet 3 Mayıs 1481’de 
fetihten 28 yıl sonra, Anadolu’ya sefere 

gitmek üzereyken Gebze’de bulunan 
Hünkar Çayırı’nda vefat etmiştir.
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Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u 
almak için döktürdüğü büyük top 

“şahi” adını taşır. 

İstanbul’un Fethi ile 
Orta Çağ kapanmış, 
Yeni Çağ başlamıştır.



MAYIS 202214 PTT ÇOCUK DERGİSİ 15

bİLİM
kulubu

DÜNYANIN ÇATISI 
DAĞLAR 

NASIL OLUŞTU?

Dağlar, 
dik yamaçları 

ve keskin veya yuvarlak 
tepeleri olan, çevredeki 

araziden yüksekte, toprak ve 
kayadan oluşmuş yer 

şekilleridir.

Dağlar dünyanın kara 
yüzeyinin beşte biri 
ve insan nüfusunun 

onda birine ev sahipliği 
yapmaktadır.

Dünyanın en 
yüksek noktası, 

Himalayalar’daki 
8.850 metrelik Everest 

Zirvesi’dir.
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bİLİM
kulubu

DÜNYANIN ÇATISI 
DAĞLAR 

NASIL OLUŞTU?

Dünyanın bilinen en küçük 
dağı, Avustralya’daki Wycheproof Dağı, deniz 

seviyesinden 146 metre yüksekliktedir.

Bir başka ilginç bilgi, çoğu dağın karada 

değil okyanuslarda oluşmasıdır.  Bazı 

adalar, aslında denizin içindeki dağların 

görünen kısımlarıdır. 
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GEZGiN 
GüVERCiN

KIZ KULESİ
Yaklaşık 2500 yaşında olan İstanbul’un zarif 
sembolüdür. İstanbul Boğazı’nda Üsküdar ile 
Kabataş arasında bulunan kule, Boğaz’dan 

geçen gemileri kontrol etmek için inşa 
edilmiştir. Roma İmparatorluğu, Bizans 
ve son olarak Osmanlı İmparatorluğu 

tarafından kullanılmıştır. 

Yangın kulesi ve rasathane olarak 
kullanıldı. Günümüzde İstanbul’un en 
güzel manzaralarından birine sahiptir 

ve müze olarak kullanılmaktadır.

Efsaneye göre; bir kadın 
rüyasında kralın kızının 
yılan ısırığıyla öldüğünü 
görür. Bunu krala anlatır. 

Kral, kızını yılandan 
korumak için bu kuleyi 

yaptırır. Ancak kuleye 
gönderilen bir meyve sepetine 

saklanan yılan, prensesi 
öldürür. Kadının rüyası 

gerçekleşmiş olur.

Dünyanın ilk kulelerinden biri olan 
Galata Kulesi 1348 yılında Cenevizliler 

tarafından yapıldı. 1453 yılında 
İstanbul’un Fethi ile birlikte Osmanlı 
İmparatorluğu’nun kontrolüne geçti. 

GALATA KULESİ
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AYASOFYA camii
Roma İmparatorluğu zamanında inşa edilen, 

İstanbul’un Fethi ile birlikte Fatih Sultan Mehmet 
tarafından cami olarak düzenlenen önemli bir 
yapıdır. İçinde Roma/Bizans duvar resimleri, 

hat yazısı tablolar, terleyen sütun, dar ve uzun 
geçitler gibi çok ilginç detaylar bulunmaktadır. 

2020 yılı itibarıyla cami 
olarak ibadete açılmıştır. 

Ayasofya Camii’nin 
bahçesinde 5 Osmanlı 
padişahının türbesi* 

bulunmaktadır.

* Türbe: İçinde mezar 
bulunan yapı.

Yerebatan Sarnıcı, Bizans döneminde 
inşa edilmiştir. İmparatorların yaşadığı 

büyük sarayın ve bölgedeki diğer 
sakinlerin su ihtiyacını karşılamaktaydı.

YEREBATAN SARNICI

İstanbul’un Osmanlılar 
tarafından 1453 yılında 

fethinden sonra bir müddet 
daha kullanılmıştır. 

 Topkapı Sarayı’nın bahçelerine  
de buradan su verilmiştir. 
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SÜLEYMANİYE camii
Kanuni Sultan Süleyman’ın emriyle 

Mimar Sinan tarafından inşa edilen ve 
Mimar Sinan’ın kalfalık eseri olarak 

nitelendirilen 4 minareli cami… 
Mimari olarak pek çok sembole 

sahiptir. Bunlardan biri 4 halifeyi 
temsil eden, granit sütunlardır.

PERA PALAS OTELİ
Dünyaca ünlü Orient Express, 1888 

yılında Paris-İstanbul seferini yapmaya 
başladığında trendeki yolcuların İstanbul’da 
konaklayabilecekleri lüks bir otel yapımına 

ihtiyaç duyuldu. 1892 yılında yapımına 
başlanan Pera Palas Hotel, 1895’te 

düzenlenen bir açılış balosuyla birlikte ilk 
misafirlerini ağırlamaya başladı. 

Otel tarih boyunca çok 
önemli isimleri ağırladı. 

Mustafa Kemal Atatürk, 
Polisiye yazarı Agatha 

Christie, Kraliçe II. Elizabeth, 
Yazar Pierre Loti gibi pek 
çok isim burayı tercih etti.

Caminin dört minaresi, Kanuni 
Sultan Süleyman’ın fetih sonrası 

dördüncü padişah olmasını temsil 
eder. 10 şerefesi ise 10. Osmanlı 
padişahı olduğunu ifade eder. 

Kanuni Sultan Süleyman ve eşi 
Hürrem Sultan’a ait türbeler 

caminin avlusunda 
bulunmaktadır.

“İstanbul deyince aklıma kuleler gelir

Ne zaman birinin resmini yapsam öteki kıskanır

Ama şu Kız Kulesi’nin aklı olsa

Galata Kulesi’ne varır

Bir sürü çocukları olur”

Bedri Rahmi Eyüboğlu
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BUNLARI
BİLİYOR MUYDUNUZ?

Sinek kuşları 
geri geri 

uçabilen tek 
kuştur.

Kaplanların 
kürklerindeki 
desenler tıpkı 

parmak izi gibidir. 
Hiçbiri birbirine 

benzemez.

Timsahlar 
80 yaşına 

kadar 
yaşayabilirler.

Deniz 
yıldızlarında 

beyin bulunmaz.

Pek çok kuşun 
tüyleri kemiklerinden 

daha ağırdır.
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Çilek, 
portakaldan 
daha çok ‘C’ 
vitaminine 
sahiptir.

Dünyanın en 
küçük maymunu, 

bir diş fırçası 
büyüklüğündedir.

Dünyanın 
en büyük 

soğanı, bir insan 
kafasından daha 

ağırdır.



AJANDASI
GEZİ 

İSTANBUL 

LALE MÜZESİ
Emirgan Korusu'ndaki 

müze, İstanbul Lale Vakfı 

tarafından lalenin kültürel 

varlığının gelecek nesillere 

aktarılması 

amacıyla kuruldu. 

Müze ziyaretçileri, elektronik ortamda lale motifli ebru yapıp bunu basılı olarak alma imkanına sahip oluyor.
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Müzedeki sergi salonlarında 

lale dikme amacıyla kullanılan, 

saban, elek gibi eşyaları görmek 

mümkündür. 

Müzede lale motifi, lale broşu, özel 

kurutulmuş lale çiçeği, lale motifli 

padişah kaftanı, savaş aletleri, oya 

ve mendil gibi lale ile ilişkili pekçok 

eser bulunmaktadır. 
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2009’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından şehrimize kazandırılan 

Panorama 1453 Tarih Müzesi, ‘dünyanın 
ilk tam panoramik müzesi’ olma 

unvanını taşıyor. İstanbul’un en gözde 
mekânları arasında yer alan müze, 
İstanbul’un Fethi’ni ziyaretçilerine 

yeniden yaşatıyor. 

Resimde 
10.000 figür 
çizimi vardır. 

İstanbul’un Fethi ile ilgili 
pek çok farklı ayrıntı 
son derece gerçekçi 

bir deneyim 
yaşatmaktadır.

GEZİ 
AJANDASI
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Anadolu'nun dağlık bölgelerinde Kafkasya, 
Kırgızistan ve Himalayalar'ın 4000 metreye kadar 

olan yüksekliklerinde doğal olarak yetişebilir.

Yazın kuru ve sıcak, kışın soğuk ve 
nemli geçen bölgelerde yaşayabilir.

Günümüzde 5544 çeşit lale türü mevcuttur.

LALE
Lale,  Zambakgiller

ailesinden güzel çiçekleri 
ile süs bitkisi olarak 

yetiştirilen, soğanlı, çok 
yıllık otsu bitkidir.

İstanbul Lalesi
Lalenin pek çok çeşidine 

rastlanıyor. Bunlar arasında 
en çok dikkat çeken İstanbul 

Lalesi'dir. İstanbul Lalesi, form 
olarak alışılmış lalelerden oldukça 
farklıdır. Sivri yapraklı, badem 

şeklinde çiçekleri vardır.

Lale Sözlüğü
Laledan: Lale vazosu
Lalefam: Lale renkli
Lalegun: Lale renkli
Lalegül: Türk Müziği´nde bir 
makam, kadın ismi
Lalehadd: Lale yanaklı
Laleli: İstanbul´da bir semt
Lalelik: Lale vazosu
Lalename: Lale için yazılan kitapçık
Lalereng: Lale renkli
Laleruh: Lale yanaklı, Bir Türk 
Müziği makamı
Laleveş: Lale gibi
Lalezar: Lale bahçesi
Lalezari: Lale bahçesi sahibi

MERAKLI 
ÇOCUK
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Osmanlı Lalesi'nin uçları tığ gibi 
ince ve sivridir. Aşılanmış ilk lale 

çeşidini elde eden kişi Şeyhülislam 
Ebu Suud Efendi’dir. Lale Devri ile 
beraber Osmanlı coğrafyasında 

yüzlerce farklı lale çeşidi 
yetiştirilmiştir. 

Osmanlı Lalesi
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BİYOGRAFİ

EL-CEZERİ

Su gücüyle ça l ışan pek 
çok farkl ı düzenek 

tasarlam ıştı r.
Tasarı m ları n ı e l yazmas ı 
b i r kitapta toplam ıştı r. 

Kitab ı n ad ı “ Maki ne 
Yapı m ı nda Yararl ı B i lg i ler 

ve Uygu lama lar”d ı r.

Arap mucit ve mü hend is o lan 
Cezeri’n i n tari hteki i l k robotu 
yaptığ ı kabu l ed i l i r. Otomati k 
kontro l l ü maki nelerden o lan 
‘‘h izmetçi’’y i 600 yı l önce icat 

etm işti r. Maki neni n ne zaman 
meyvel i i çecek su nacağ ı na karar 

veri leb i l iyor ve ne zaman su 
dökeceğ i ayarlanab i l iyordu.

Cezeri’n i n yaptığ ı 
araç lar aras ı nda, fi l 
su saati, tavus kuş lu 
ibri k, mu m lu saatler, 

abdest a l mak iç i n 
ayg ıtlar, fıskiyeler, 

suyu yu karı 
ç ı karan araçlar 
bu l u nmaktad ı r.
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El Cezeri 
1136 yı l ı nda

Cizre’de doğdu.
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BİYOGRAFİ

LEONARDO DA VİNCİ

Tari hte Leonardo 
Da Vi nci'n i n dü nyayı 
değ işti ren pek çok 

icad ı bu l u nmaktad ı r. 
Paraşüt, tank, 

da lg ıç kıyafeti, robot 
şöva lye ve hel i kopter 
bu nlardan bazı larıd ı r.

Leonardo 
Da Vi nci, 

ressam, m i mar, 
heykeltraş ve 

mucitti r.

Leonardo Da Vi nci, 
15 N isan 1452'de 

Floransa'n ı n yaklaş ı k 
40 ki lometre 

batıs ı ndaki Vi nci köyü 
yakı n ları nda doğdu. 

1495'ten 1497'ye 
kadar M i lano'daki 
Santa Maria del le 

Graz ie Manastı rı'n ı n 
yemekhanes i nde 'Son 
Akşam Yemeğ i' duvar 

resm i n i yaptı.

Dü nyanı n en meşhu r 
ve en çok z iyaret 

ed i len tab losu o lan 
Mona Lisa’yı 

1503 yı l ı nda yapm ıştı r. 

Uçakları n henüz 
icat ed i l med iğ i 
dönemde hava 

araçları n ı n 
ç iz i m leri n i 
yapm ıştı r.
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SİNEMA
VE ÇOCUK

Animasyon: Fantastik, Macera, Aile
Yönetmen: Tomer Eshed
Senarist: Cornelia Funke, John R. Smith
Oyuncular: Thomas Brodie-Sangster, 
Felicity Jones, Freddie Highmore
Orijinal adı Dragon Rider

Yetim bir çocukla
, 

Ejderha Drake’in hayatını 

konu alan bu animasyon, eğlenceli bir 

arkadaşlık
 hikayesi 

anlatıyor. D
oğa insanlar 

tarafından zarar gör
mektedir. O

rman alanları tahrip
 

edildiği i
çin ejderhala

r ve ormanın diğer üye
leri yaşam

 

alanı bulmakta zorla
nmaktadır. M

asalları ç
ok seven küçük 

ejderha D
rake, herk

esin huzurla y
aşadığı C

ennet Vadisi’ni 

bulmak istemektedir. B
u arayışı 

esnasında tanıştığı, 

ailesini bir kazada 
kaybetmiş olan Ben’den yardım ister. 

Film, doğayı k
orumanın, ailenin ve arkad

aşlığın 

önemine vurgu y
aparken, izleyicil

eri de macera dol
u 

bir seyahat
e sürüklü

yor. Çöllerden, denizlere, 

ormanlardan dağlara k
adar süre

n bu animasyon, 

çocukların
 pek çok ül

keyle ilgi
li de fikir

 

edinmelerini sağlıyor
.
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Bremen
Mızıkacıları

Evvel zaman içinde kalbur saman içinde bir 
köyde yaşlı bir eşek varmış. Bu eşek sahibinin 
çiftliğinde onun her işini yapar, tüm ağır 
yüklerini çekerek ona yardımcı olurmuş; ancak 
zamanın da geçmesiyle yaşlı eşek eskisi gibi 

çalışamaz hale gelmiş.
Eski gücünden bir hayli uzak olan eşek artık yaptığı işleri 
aksatır olmuş. Sahibi de bu durumdan hiç memnun 
değilmiş. Eşeğin çalışması iyice azalmış ve sahibi onu 
beslemenin gereksiz olduğunu düşünmüş. 

Eşek de sahibinin bu düşüncesini fark etmiş ve ona daha 
fazla yük olmak istememiş. Bir gece sahibine haber 
vermeden çiftlikten ayrılmış ve Bremen’e doğru yola 
koyulmuş. Amacı Bremen’e gidip orada çalgıcı olmakmış.

Eşek uzaklara giderken yolda boylu boyuna uzanmış ve 
yorgun argın yatan bir av köpeğiyle karşılaşmış. Yaşlı 
köpek oldukça yorulmuş olacak ki nefes nefese olduğu 
yere yığılmış. Eşek hemen bu av köpeğinin yanına gitmiş 
ve ona durumunu sorarak:

“Hey bekçi baba neden böyle nefes nefese yatıyorsun? 
Bir şey mi oldu?’’ demiş.

“Ah, sorma” demiş köpek. “Çünkü yaşlandım; günden 
güne kuvvetten düşüyorum; artık ava çıkamıyorum.  
Sahibimin  bana  zarar vereceğini anlayınca  
sinirlendim. Ama ekmeğimi nasıl kazanacağımı da 
bilmiyorum.”

Bunu duyan eşek hemen köpeğe bandoya katılmasını 
teklif ederek: “Bekçi baba üzüldüğün şeye bak. Ben 
de aynı duruma düştüm ama aklıma çok güzel bir 
fikir geldi. Ben Bremen’e gidiyorum orada çalgıcı 
olacağım. Haydi sen de gel hem ben lavta* çalarken 
sen de davul çalarak eşlik edersin bana” demiş. Bu 
teklifi duyan köpek oldukça sevinmiş ve birlikte yola 
koyulmuşlar.

İkisi birlikte yolda ilerlerken yolda üzgün bir şekilde 
uzanmış olan kediye rastlamışlar. Eşek kedinin üzgün 
olduğunu hemen anlamış ve yanına giderek:

“Hayırdır kedi kardeş yüzünden düşen bin parça, 
işlerin pek yolunda gitmiyor galiba. Neden bu kadar 
üzgünsün?’’ diye sormuş.

Eşek ve köpeği karşısında gören kedi kendini 
toparlamaya çalışmış ve eşeğe: “Baksana şu halime 
artık çok yaşlandım, eskisi gibi hızlı da değilim. 

okumayı
sevİyorum
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* Grimm Kardeşler’in Bremen Mızıkacıları 
isimli masalından uyarlanmıştır. 
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Sahibim için artık yararlı tek bir şey bile 
yapamıyorum. Sahibim de bunu görünce 
beni yanında istememeye başladı. Ben de 
kendimi zor kurtardım” diye cevap vermiş.

Kedinin bu durumuna bir hayli üzülen eşek 
ve köpek hemen onu da bandoya almaya 
karar vermişler. Eşek hemen kediye güzel 
haberi vermiş:

“Üzülme kedi kardeş bak, bekçi baba ve ben 
de aynı durumdayız ve biz çalgıcı olmak için 
Bremen’e gidiyoruz. Sen de bizimle gel ha 
ne dersin? Hem bilirim ki kediler müzikten 
anlarlar. Sende bize mızıka çalarsın. Hem 
bandoya katkın olur hem de karnın doyar” 
diye teklifte bulunmuş. Bu teklife oldukça 
sevinen kedi hemen kabul etmiş ve birlikte 
Bremen’e doğru yola koyulmuşlar.

Üç yaşlı hayvan yolda giderlerken cıyak 
cıyak diye bir ses duymuşlar. bakmışlar 
ki horoz avazı çıktığı kadar bağırıyor. Eşek 
hemen horozun yanına giderek: “Horoz 
kardeş ne oldu sana böyle senin sesin çok 
güzeldi, boğazına bir şey mi oldu?’’ demiş. 
Eşeği ve diğer hayvanları gören horoz: 
“Sorma eşek kardeş, akşama misafir 
gelecek, onlara ikram etmek için de benim 
çorbamı yapacaklar. Ben de son günümde 
avazım çıktığı kadar bağırıyorum” diye dert 
yanmış.

“O zaman sende bizimle gel horoz kardeş 
Bremen’e çalgıcı olmaya gidiyoruz sen de 
solist olursun” demiş eşek.

Bu teklife çok sevinen horoz hemen kabul 
etmiş ve birlikte yola koyulmuşlar. Gece 
olmuş ancak Bremen’e henüz varamamışlar. 
Ormanda dinlenmek için durmuşlar. Eşek 
ve köpek ağacın dibine kıvrılmış, horoz ve 
kedi de ağacın tepesine çıkarak etrafta ne 
var ne yok bakınmaya başlamışlar. Horoz 
birden seslenmiş “karşıda bir ışık var” diye. 
Hepsi kaldıkları yerin ne kadar rahatsız 
olduğundan şikayetçi olmuş ve eve doğru 
gitmeye karar vermişler.

Eve vardıklarında ilk önce eşek pencereden 
bakmış ve içeride ziyafet sofrası gibi 
kurulmuş bir masa ve masanın başında 
haydutları görmüş. Bu durumu diğer 
hayvanlara anlatınca bunun tam onlar 
için bir iş olduğunu düşünmüşler. Birlikte 
haydutları nasıl kovacaklarını düşünmeye 
başlamışlar. Sonra akıllarına çok güzel bir 
fikir gelmiş.

Eşek ön ayaklarını cama yaslamış ve onun 
üzerine köpek sıçrayarak çıkmış. Kedi de 
kıvrak hareketiyle köpeğin üzerine çıkmış 
ve en üstede uçarak horoz konmuş. Hepsi 
üst üste oldukça korkunç görünüyormuş 
ve hep bir ağızdan şarkı söylemeye 
başlamışlar. Eşek anırıyor, köpek havlıyor, 
kedi miyavlıyor ve horoz da ötüyormuş. Bu 
şekilde kapıya kadar gelmişler ve bu sesleri 
duyan haydutlar onları gördükten sonra 
arkalarına bile bakmadan korkup kaçmışlar. 

Haydutlar kaçınca bizim akıllı hayvanlar 
hemen onlardan kalan ziyafet sofrasının 
başına oturmuş ve tüm yemekleri yemişler.

Güzel bir ziyafetten sonra herkes kendisi için 
en rahat köşeyi seçmiş ve ışıkları kapatıp 
bir güzel uykuya dalmışlar. Bir süre sonra 
geri gelen haydutlar etrafın sessiz olduğunu 
görünce neler olduğunu anlamak için 
içlerinden birini eve göndermişler. Eve giden 
haydut etrafa bakmış kimse yok ışıkların 
kapalı olmasından etrafı göremeyince ışığı 
yakmak için mutfağa gitmiş. Tam ışığı 
yakacakken kedinin karanlıkta parlayan 
gözlerini görmüş ve korkudan üstüne atlamış. 
Kedi de durmamış ve adamın yüzüne 
atlayarak onu tırmalamış. Korkan haydut 
evin salonuna koşmuş ve köpeğin kuyruğuna 
basmış. Canı canan köpek de bu sefer 
hayduda saldırmaya başlamış.

Canını zor kurtaran haydut arka bahçeye 
kaçmış; ama orada da eşek karşısına 
çıkmış ve arka ayaklarıyla ona tekme 
atmış. Tüm bunlar olurken çatıdaki horoz 
da tüm gücüyle bağırınca haydut artık 

dayanamayıp kaçarak arkadaşlarının 
yanına gitmiş. Haydut arkadaşlarına evde 
bir cadı olduğunu ve yüzünü tırmaladığını, 
sonra bir adamın sopayla onu dövdüğünü, 
damdaki yargıcın “getirin bana şu adamı” 
diye bağırdığını söyleyerek, o evde ilginç 
şeyler olduğunu anlatmış. Haydutlar bunu 
öğrendikten sonra buradan kaçmışlar ve 
bir daha asla geri dönmemişler.

Haydutları kaçıran hayvanlar ise 
buldukları bu evden son derece memnun 
kalmışlar ve Bremen’e gitmekten 
vazgeçerek artık burada kalmaya karar 
vermişler. Dört Bremen Mızıkacısı evde 
mutlu bir şekilde yaşamaya başlamışlar. n
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* Lavta: Telli bir müzik aleti 

 Grimm Kardeşler'in Bremen Mızıkacıları masalı bizlere ''birlikten kuvvet doğar'' atasözünü hatırlatır. İnsanlar bir zorlukla karşılaştıklarında yardımlaşarak birlikte her sorunu aşabilir. Gerçek arkadaşlar zor zamanlarda birbirlerinin yardımına koşar.

BU MASALDANNELER ÖĞRENDİK?
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HARİTADA BİR NOKTA:

Belediye Binası: Şehrin en görkemli binalarından 
biridir. 20. yüzyılın başında Mimar Gabriel von Siedel 

tarafından Orta Çağ’da yapılmış kısmına uygun 
olarak tasarlanmış yeni bir bölüm eklenmiştir.

Bremen şehri Weser 
Nehri kıyısına 

kurulmuştur. Tarihi 
700’lü yıllara dayanır 

ve o yıllardan beri 
ticaret şehridir.

Bremen Mızıkacıları 
Heykeli şehrin en önemli 

sembolüdür. Yerliler 
yüzyıllardır Bremen 

Mızıkacıları masalındaki 
kahramanlardan olan 

eşeğin bacaklarını 
tutarak dilek dilerler ve 
bunun şans getireceğine 

inanırlar.

Bremen şehri Grimm 
Kardeşler’in meşhur 
Bremen Mızıkacıları’na 
konu olan şehirdir.
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HARİTADA BİR NOKTA:

Aziz Peter Katedrali 
şehir siluetinin en önemli 
sembolüdür. Şehrin her 
yerinden görülebilecek 

kadar yüksektir. 

II. Dünya Savaşı’nda yıkılan 
şehir, neredeyse hiç değişiklik 

yapılmadan tekrar inşa edilmiştir.

Bremen’in merkezinde çivi yolu rotası 
bulunuyor. Yere monte edilmiş iki bin çivilik 

bu rotayı takip ederek, şehrin pek çok 
önemli noktasını görebilirsiniz.

Roland Heykeli, Kutsal Roma İmparatoru 
Şarlman’ın şövalyesi ve şehrin koruyucusu olan 

savaşçı Roland için yapılmıştır. Heykel 13 metrelik 
yüksekliğiyle etkileyici bir semboldür.

Schnoor bölgesi şehrin 
en eski binalarının toplandığı 

bölüm… Burası karakteristik Bremen 
mimarisinin en eski örnekleri ve tarihi 

dar sokakları ile meşhurdur. 
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İNGİLİZCE 
ÖĞRENİYORUM

oyuncaklar
toys

Doll 
Oyuncak 

Bebek

Marbles 

Misketler
Kite

Uçurtma

Balloons
Balonlar

Puzzle
Yapboz

Spinning top 

Topaç

Puppet

 Kukla
Ball
Top

Pinwheel

 Rüzgar gülü

Bike
Bisiklet

Dollhouse

Bebek evi Crayons

Pastel boya

Teddy bear 

Ayıcık Hula hoop
Hulahop

Rubber duck 

Plastik ördek

Play dough 

Oyun hamuru
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Bu sayımızda zevkle 
oynadığımız ve güzel 

vakit geçirdiğimiz 
oyuncaklarımızın 

ingilizcesini 
öğreniyoruz.
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etkİnlİk ÇORAPTAN 
TIRTIL YAPALIM

1
2

4

3

6Malzemeler:
• Bir adet teki kaybolmuş çorap
• Elyaf veya pamuk
• Oynar gözler
• Renkli ipler
• Şönil (Simli/renkli tel)
• Yapıştırıcı
• Süsleme için; sim, pul, boyalar

1. Bu etkinlik için teki kaybolmuş bir çorabınızı kullanın.
2. Bu çorabınızın içine pamuk ya da elyaf doldurun.
3. Sonuna kadar içini doldurduktan sonra renkli bir ip ile ucunu bağlayın.
4. Tırtılın kafasını yapmak için boynuna denk gelen yerden başlayarak, kuyruğuna kadar 
aralıklarla ip ile bağlayın. Böylece tırtılınızın boğumları oluşmuş olacak.
5. Son olarak gözlerini ve şönilden antenlerini yapıştırarak tırtılınızı bitirebilirsiniz.

Not: Tırtılınızın üzerine kendi zevkinize göre simler, pullar, boyalarla süslemelere yapabilirsiniz. 

5

7
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Sevgili Çocuklar, 

TasarımıNIzı 

bizE gönderin! HAYDİ BİZE YAZ,

YAYImLAYALIM!

Haydi PTT Çocuk okuyucusu, 
dergimizdeki içeriklerle
 ilgili bize yazabilirsiniz. 

Mektuplarınızı bekliyoruz.

Etkinlik sayfamızdan ilham alarak 
yaptığınız çoraptan tırtıllarınızı 

#kayıpçoraplar hashtag’i ile 
sosyal medyadan paylaşın, PTT 
Çocuk dergisinde yayımlayalım.

YAZIŞMA ADRESİMİZ: 
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 

pttcocuk

BİZİ tAkİp EDİN!
pttcocuk 
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PTT’DEN 
DAHA HIZLISINI 

GÖRMEK
 İMKANSIZ...
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MİNİK
POSTACI GuLELİM

bİRAZ DA
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ÇİLEk REÇELİ

Çilek Afiyet Olsun

20dk

Şeker

Limon
 Suyu

MUTFAK
ETKİNLİĞİ

MAYIS 202254

Mutfakta elektronik cihazları ve el aletlerini, büyüklerimizin 
gözetiminde ve onların yardımıyla kullanmalıyız.
Hem kendimizin hem aile üyelerimizin güvenliği açısından tedbirli olmalıyız.

ÖNEMLİ!
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