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Dama Dama 
Kimdir Nedir?

Alageyik ana 
vatanı Antalya’nın 
Düzlerçamı bölgesi 
olan, dünya tatlısı 
bir geyiktir ve 
Alageyik Latince’de 
Dama Dama 
demektir. 

Birçok geyik, 
küçük bir 
yavruyken üzerinde 
puanları olan 
tatlı hayvanlardır 
ancak Dama 
Dama’da bu beyaz 
puanlar hiçbir 
zaman kaybolmaz. 
Büyükbabaları bile 
çok tatlıdırlar. 

Antalya Düzlerçamı’nda da Orman 
Bakanlığı’nın bir yetiştirme çiftliği 

vardır ve burada hem konunur, hem de 
çoğalmaları sağlanır. Unutmayalım, 
diğer bütün geyikler gibi alageyiklerin 
de sadece erkek olanların boynuzları 
olur. Dişiler boynuzsuz ve çok 
narindirler. 
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Alageyikleri diğer 
geyiklerden ayırt 
edebileceğimiz en 
önemli özelliklerinden 
birisi de boynuz 
şekilleridir. Boynuzları 
ince ve sivri değil, 
geniştir. Sanki bir 
meşe ağacı yaprağını 
anımsatır. 

Alageyikler 
Antalya’dan bütün 
dünyaya yayılmışlardır 
ve bugün Avrupa başta 
olmak üzere dünyanın 
her yerinde görülürler.
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tukanların 
renkli dünyası
Tukanların gagaları 

o kadar büyüktür ki, 
gövdelerinin yarısından 
daha uzundur! Uzun gagaları 
sayesinde derin ağaç 
kovuklarına ulaşabilirler. 
Ayrıca bu sevimli kuşlar gün 

boyunca aynı dalda oturup 
çevrelerinde ulaşabildikleri 
meyvelerle beslendikleri 
için uzun gagaları bu sırada 
harcadıkları enerjiden 
tasarruf etmelerini sağlar.
Tukanlar yuvalarını  

ağaçkakanlar gibi başka 
hayvanlar tarafından 
ağaçlara açılmış kovuklara 
yaparlar. Tukanların gagaları 
ağaçlarda delik açmak  
için çok sınırlı bir kullanıma 
sahiptir. 

NEDEN BU KADAR RENKL I İ?

YAGMUR 

ORMANLARINDA YAŞARIM 

40’TAN FAZLA 

TÜRÜM VAR

Gösterişli görüntüsü, iri, renkli gagası sayesinde bir tukan, 
düşmanlarına göz dağı verir. Onu avlamaktan çekinmelerini sağlar. 
Tukanların çoğunluğu tropikal alçak düzlüklerde yaşar.  
Yaklaşık 40 farklı türde 
tukan bulunduğunu biliYor muYdun?  
En küçük tukan 130 gr; en büyük tukan ise 680 gram ağırlığında.

Bilim adamları 
tukanların gagalarını 
kullanarak kendilerini 

serinlettiğini 
kanıtlamış. 

Doğayı Tanıyalım
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Atlı karınca 
eğlencesi

atlı karınca 
eğlencesi
Hepimizin çok sevdiği bu renkli oyuncağın adı 
nereden geliyor? dünYadaki ve ülkemizdeki 
en güzel atlı karıncalar nerede? 
Tüm bu soruların cevabı ve daha fazlası 
sayfalarımızda. İyi eğlenceler! 



Atlı karınca 
eğlencesi
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Atlı karınca isminin 
aslında karınca ile bir 
ilgisinin olmadığını biliyor 
muydunuz? İtalyanca 

“carouse” sözcüğü Türkçe’mize 
ilk önce “karaca” olarak geçmiş, 
yüzyıllar içinde ise “karınca”ya 
dönüşmüştür. 11. yüzyılda biz 
Türklerin eğitim ya da eğlence için 
at oyunlarına verdiği “at karaca/
atlı karaca” isimlerinden türeyip 
günümüzde atlı karınca halini 
almıştır. Hatta öyle ki at karaca ya 
da atlı karaca isimleriyle Anadolu’da 
hala yer isimleri bulunmaktadır.  

Atlı karıncaları kim sevmez 
ki? Bu eğlenceli oyuncakların 
geleneksel tipleri; dönen 
bir platformun üzerine 
yerleştirilmiş olan tahta atlar 
ya da değişik hayvanlardan 
oluşmaktaydı... Bunlar sadece 
bir eksen etrafında dönmezler 
aynı zamanda yukarı ve aşağı 
yönde hareket ederlerdi. 
Günümüzde atlı karıncalarda 
sadece atlar veya hayvanlar değil 
arabalar, uçaklar ve hatta uzay 
araçları gibi modern maketler de 
kullanılıyor.

Eğlence
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Jardin des Plantes’te yer alan Dodo Manege atlı 
karınca, Paris’teki hatta dünyadaki en sıra dışı 

atlı karıncaların başında geliyor? Neden mi?  
Çünkü bu atlı karınca nesli tükenmiş ve 
tükenmekte olan hayvanlara adanmış! 

İngiltere, Londra’da atlı karınca 
kültürü 1800’lü yıllara dek uzanıyor. 

Southpark meydanında kurulan atlı 
karınca, bugüne dek birçok film eve 
belgesele de ev sahipliği yapmış… 
Rengarek atların olduğu bu özel atlı 
karınca, kim bilir  
kaç çocuğa eğlenceli zamanlar 
yaşatmıştır değil mi? 

Pa r i s - J a r d I n  d e s  P l a n t e s

İ S TA N B U L  -  i s f a n b u l

L o n d r a -  S o u t h pa r k 

1

Eyüp’te yer alan 
İsfanbul’un atlı 

karıncası kocaman! 
Her yıl binlerce 
yabancı turist ağırlıyor. 
İstanbul’da eğlenceli 
dakikalar yaşamak 
isteyener için ideal! 
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Eğlenceye hazır mısınız? 
İstanbul, Başakşehir’de 

bulunan Moi Park, eğlenceli 
birçok oyuncağının yanında 
renkli atlı karıncası ile de 
çok seviliyor. Gösterişli 
yeleleri, rengarenk 
eyerleriyle atlar biraz 
eğlenmek için seni bekliyor! 
Peki sen hangi renkte at 
tercih edersin?  

İ S TA N B U L  -  M o I  Pa r k

Eğlence



SU 
HAKKINDA 
20 HARİKA 
GERÇEK 
İnsan vücudunun yüzde kaçı sudur? 
Vücudumuzdaki su oranı yaş, boy, 
cinsiyet, ağırlık ve fiziksel etkinliklere 
göre değişiklik gösterir. Genel olarak 
vücudun su oranları hakkında şöyle 
bir bilgi verebiliriz:
Çocukların vücut su oranları, normalden 
yüksektir (% 70, yeni doğan bebekte ise 
% 90) Yetişkinlerde vücudun su oranı 
% 60, yaşlılarda ise % 50’dir. Dolayısıyla 
bol bol su içmenizde yarar var! 

Banyoda 5 dakika 
yerine15 dakika 
kalırsanız   % 75 daha 
fazla su kullanırsınız.
Suyumuza sahip 
çıkalım!

Dünya 
üzerindeki 
su miktarı, 

yeryüzünün 
oluştuğu 

zamankiyle 
aynıdır. 

Su, vücut ısımızı 
dengelememizi sağlar. 

Çamurlu denilen 
bir semender 
türü, bütün 
hayatını bir balık 
gibi su altında 
geçirir.

BİR Su SamuRu Suya DalDığınDa kulaklaRı vE 
BuRnu kEnDİlİğİnDEn kapanıR. Su kaÇmamaSı 
İÇİn  Doğanın BİR mucİzESİ! 

mısır’da yer alan 
nil nehri, dünyanın 
en uzun nehridir, 
afrika kıtasının 
onda birini kaplar. 
Tam 6.400 km!

Günümüzdeki 
yağmur suyunun 
içeriğiyle dinozorlar 
zamanındaki yağmur 
suyunun içeriği 
aynı temizlikte 
ve saflıktadır. 
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Yusufçuk larvaları, 
uçabilen birer 
yetişkin olmadan 
önce su altında 
yaşarlar.

Bir jean 
pantolon 
yapaBilmek  
için tam 
10.977 litre
suya ihtiyaç 
vardır! 

Zırhlı yayın balığı 
suda sanki parlıyormuş gibi görünebilir, 
ancak parlaklığı cildinin altındaki ince bir 
kristal katmanının yansımasıdır.

İnsanlar, golf ya da 
tenis oynamak yerine 
su sporlarını ve balık 
tutmayı tercih eder. 
Sizce de su çok 
eğlenceli değil mi? 

Her insan her 
gün yaklaşık 100 

galon 1.600 
bardak su 
kullanır. Tabii 
buna el yıkma, 
banyo da dahil! 

soğuk 
su, sıcak 
suDan Daha 
ağırdır.

Tatlı su, 
dünya 
suyunun 
yüzde 
üçünden 
daha azını 
oluşturur.

Buz, sudan 
daha hafiftir, bu 
nedenle suda 
yüzer.

bir insan 
susuz sadece 
bir hafta 
yaşayabilir!

bir su aygırı 
göllerin 
ve nehirlerin 
dibinde 
yürüyebilir

kızılırmak nehri Türkiye 
topraklarından doğarak yine, Türkiye 
topraklarından denize dökülen en 
uzun akarsudur. uzunluğu 1.355 km. 

Öğreniyoruz
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Ailenizle gittiğiniz yaz  
tatillerinde yunus görmek isterseniz 
Ege sahilleri çok uygun.  
Fotoğraf makineni yanından ayırma! 

Yunuslarla ilgili

10 sevimli  
detay 



10 sevimli  
detay 
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Keşfediyoruz
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60’tan faz
la türden 

oluşuYoruz, bizi gülüYor 

gibi görünmemizden 

tanıYabilirsin.

1
4

2

3
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ŞAŞIRTICI 20 İLGİNÇ BİLGİŞAŞIRTICI 20 İLGİNÇ BİLGİşaşırtıCı 20 ilGinÇ BilGi

En az bulunan 
göz rengi siyah; 
en çok bulunan 
göz rengi 
kahverengidir. 
İnsanların  
%60’ı 
kahverengi 
gözlüdür. 

Sevdiğimiz birini 
gördüğümüzde 
gözbebeklerimiz 
büyür!

Tüm dünyada erkek nüfusu 
kadın nüfusuna oranla daha 
çoktur: Dünyada her 
100 kadına karşılık 
102 erkek yaşıyor. 

Kendİ Kendİnİzİ 
gıdıKlayamazsınız!

saçlarımız 
günde 
ortalama 

100 tel 
kadar 
dökülür.

Hayatımız boyunca  
2 adet yüzme 
havuzunu 
dolduracak kadar 
tükürük üretiriz. 

Burnumuz 

50 
binden 

fazla 
kokuyu 
tanır.

 dünyanın en iyi uzun yol 
koşucusu çitalar değil; 

insanlardır!

dünyadaKİ 
İnsanların üçte 
İKİsİ Hİç Kar 
görmemİştİr.

Beynimiz 
yaklaşık olarak 
10 watt’lık bir 
ampül kadar 
enerji tüketir.
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ŞAŞIRTICI 20 İLGİNÇ BİLGİŞAŞIRTICI 20 İLGİNÇ BİLGİşaşırtıCı 20 ilGinÇ BilGi

Saatte ortalama  

160 km. hızla 
hapşırırız.

Bir bebek 300 
kemikle doğar, 

büyüdüğünde bu sayı 

206’ya iner. 

en büyük 
organımız 

bağırsağımızdır. 

Kalbimiz 
hayatımız 
boyunca 

182 milyon 
litre kan 
pompalar. 

Gözler doğumdan itibaren 
aynı boydadır ancak dudak, 
burun ve kulaklar büyümeye 
devam eder. el 

tırnaklarımız 
ayak 

tırnaklarımıza 
oranla daha 
çabuk uzar. 

En kalabalık ülke 
Çin’dir. Nüfusu 
1.4 milyarın 
üzerinde!

damarlarımızın 
uzunluğu yaklaşık 

96 bin 
500 km. 

 
rüyalarımızın 

%90’ını 
unuturuz. 

 Dudaklarımıza 
kırmızı rengi 

kılcal damarlar 
verir. 

Eğlence
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Safkan Van kedisinin suyu seven ve suya 
ürkmeden, severek girebilen tek kedi 
cinsi olduğunu biliyor muydun?  

Ya ş a m  s ü r e s i :  1 2 - 1 4  y ı l

Kö k e n :  V a n

E r k e k :  3 - 4  k g 

D i ş i :  2 . 5 - 3  k g

G ö z  r e n g i : 

Mav i  veya kehribar rengi 

ya  da b ir i  mav i 

d iğeri  kehribar 

Van kedisini 
tanıYalım

soguk HaValarda 
benim iÇin dışarıYa 
Yemek bırakmaYı 

unutma

Van Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi’nde 
“Van Kedisi 
Araştırma ve 
Uygulama Merkezi” 
bulunuyor.

van Kedisi ile 
Ankara Kedisi 
Arasındaki Farklar
Van kedisinin gözleri 
yuvarlak; Ankara 
kedisinin gözleri badem 
şeklinde olur.

Van kedisinin tüyleri, Ankara 
kedisine oranla genel olarak 
daha kısadır ve postu daha 
kalındır.

Van kedisinin kulakları Ankara 
kedisine oranla daha geniş 
bir yapıdadır.

Van kedisinin yumuşak 
ve yuvarlak yapıya sahip 
yüz hatları vardır. Ankara 
kedisinin ise yüz hatları 
daha keskin!
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Ya ş a m  s ü r e s i :  1 2 - 1 6  y ı l
Kö k e n :  M e k s i k a - A z te k 
E y a l e t i  C h i h u a h u a
A ğ ı r l ı k : 
E n  h a f i f :  1  k g 
E n  a ğ ı r :  3  k g
U z u n l u k :  1 1 - 1 3  c m .  

Şivava ufak tefek bir köpek türü olmasına karşın 
çok çeviktir. Bu özelliği sayesinde ayaklar altında 
ezilmekten kendini rahatça koruyabilir. 

CHıHuaHua’Yı 
tanıYalım

Dünyanın 
En Küçük 
Çivavası?
DüNYANıN EN küÇük 
CHıHUAHUA CİNSİ 
köPEGİ POLONYA’DA 
YAşıYOR. “TOUDı” 
ADLı köPEk 300 
GRAM AĞıRLıĞıNDA 
VE SADECE 7 SANTİM 
BOYUNDA!

günde en az 2 kez  
beni gezintiYe 
ÇıkarmaYı unutma

Chihuahua (Şivava) 
cinsi köpekler çok 
sevimlidirler ancak 
biraz kıskanç 
yapıdadırlar! 
Özellikle çocukları 
sahiplerinden 
kıskanabilirler. 

Hayvan Kartı



20

Güvercin 
beslemek 
yasak!
Nerede? 
venedik. 

Neden? 
venedik’teki 
heykelleri 
temiz 
tutmak için. 

Cezası 
nedir? 
para cezası.

Beslenmeyle 

ilgili 
yasaklar tuhaf 

Kirpi balğı 

yiyemezsin. 

Güvercinleri 

besleyemezsin. 

Sakız 

çiğneyemezsin. 

Nerede ve 

neden? İşte 

cevaplar!
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sakız 
çiğneyemezsiniz!

Kirpi balığı 
Avrupa’da yasak!

Nerede?Singapur.
Neden? Çevreyi 
kirlettiği için.
Cezası ne? 
para cezası. 
Singapur’da 
sakız nereden 
alınır? kimlik 
bilgileriyle market 
yerine eczaneden! 

Özellikle Japonya ve 
Kore’de sevilerek yenen 
kirpi balığı, zehirli bir 
besin olduğu için Avrupa 
ülkelerinde yasaklı 
listesinde.

Şaşırtıcı Bilgiler



en sadıK  
HaBerleşme 
KaYnaĞımıZ 
Posta güvercinlerinin 

geçmişinin çok eskilere 
dayandığını söyleyebiliriz! 
Milattan önce 1200’lü yıllara 
dek uzanıyor tarihi... Posta 
güvercinlerinden Osmanlı 
İmparatorluğu döneminde 
çok faydalanılmış. Osmanlı 
İmparatorluğu öncesinde ise 
bu çok özel kuşların, Türkler 

tarafından posta güvercini 
olarak kullanılmaya baş-
lanması Büyük Selçuklular 
dönemine dayanıyor. Haçlı 
Seferleri sırasında Türklerin 
tüm haberleşmeyi, “Bağ-
dat güvercini” adı 
verilen posta güver-
cinleri aracılığı ile 
sağladıkları biliniyor. 

Güvercinlerin sistemleri kusursuzdur. Kafatasları ile 
beyinleri arasında bulunan ferromanyetik tanecikler, 
manyetik alana karşı duyarlıdır. Posta güvercinleri bu 
sistem sayesinde gökyüzündeyken bile yerin manyetik 
alanındaki değişimleri hissedebilirler. Bu sistem 
güvercinlerin çok uzaklardan uçurulduklarında bile 
yönlerini kolaylıkla bulabilmelerine yardımcı olur. 

yollarını nasıl buluyor
posta güvercinleri ?
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Postacılık nasıl 
öğretilir?

POSTA 
GÜVERCİNİ

Posta güvercinlerinin ömürleri ortalama 
10-15 yıldır. Mesafe uçmaya alışmaları 

için ilk önce grup halinde 5 km. uzağa 
götürülüp toplu olarak bırakılırlar. Geri 
dönmeyi başaran yavrular için yavaş yavaş 
mesafe artırılır. 30-40 km kadar uzaklıktan 
bırakılan kuşlar, geri gelebiliyorlarsa artık 
kuşlar belli aralıklarla tek tek bırakılmaya 
başlanır. İlk bırakılan kuş gözden iyice 
kaybolduktan sonra ikincisi bırakılır. 
Böylelikle kuşların birbirini takip etmeleri 
önlenir. 

M.Ö 1200
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Eğlence

Posta güvercinlerinin fiziki yapıları 
diğer güvercin çeşitlerine göre biraz daha 
iri ve ağırdır. Bunun nedeni haber iletirken 
dayanıklı kalmaları gerektiğinden olabilir.  

neden farklı?
Fiziki yapıları
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KimDir  

Pablo 
Picasso?

*KÜBİZM NEDİR
20. yüzyıl başındaki temsile dayalı 
sanat anlayışından tamamen 
farklı olan, özellikle geometrik 
şekilleri ele alan sanat akımıdır.

Picasso’nun 
eserlerinde 
en büyük 
iki ilhamı 
vardı: biri 
çocuklar, 
öbürü ise 
güvercinler...

Pablo Picasso’dan 1949 yılında 
düzenlenen “barış kongresi” için bir resim 
yapması istenir (en üstteki güvercin 
resmi) ve eseri, avrupa’nın bütün 
kentlerinin duvarlarını kaplar, barışla 
ilgili degişmez sembollerden biri olur. 

İspanyol ressam ve heykeltıraş 
Pablo Picasso (1881-1973) 
resimde *kübizm akımının 
temelini atmış çok özel bir 
sanatçıdır. Gelin bu değerli 
sanatçının güvercinlere olan 
tutkusunu birlikte inceleyelim.  

Pablo
 Pica

sso’n
un 

güver
cin s

evgis
i 

Picasso’nun 1949 yılında 
Barış Kongresi için 
yaptığı resim (sağda). 
“Güvercinli Kız” resmi 
ise çok popüler (altta). 
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Güvercin bakışlı kız!
Picasso’nun güvercinlere 
olan sevgisi o kadar çoktur ki 
kızlarından birine İspanyolca’da 
güvercin anlamına gelen “Paloma” 
adını vermiştir. 

Kültür-Sanat
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şatana ailesi tarafından 1890 
yılında mimar Lole’ye yaptırılan 

ve Mardin sivil mimarisinin en güzel 
örneklerinden biri olan yapı, Şehidiye 
Camii’nin karşısında zengin ve görkemli 
taş işçiliğiyle dikkati çeker. Bina 1950 

yılından itibaren PTT binası olarak 
kullanılmıştır. Bugün bina Artuklu 
Üniversitesi’ne devredilmiş olup Turizm 
Uygulama Oteli olarak kullanılması 
düşünülüyor. Yolunuz Mardin’e düşerse 
bu muhteşem yapıyı ziyaret edin.

sirkeci Büyük 
Postane tarihi 
Bilgiler
Büyük Postane, İstanbul’un Fatih ilçesindeki 
Sirkeci semtinde bulunuyor. Sirkeci PTT 
Merkezi (Büyük Postane), ülkemizdeki en 
büyük postane binası olma özelliğine sahip. 
Binanın yapımına 1905 yılında Posta ve Telgraf 
Nezareti Binası olarak başlanmış; 1909 yılında 
ise tamamlanmıştır. Binanın adı ilerleyen 
yıllarda ilk olarak “Yeni Postane” sonrasında ise 
“Büyük Postane” olarak değiştirilmiştir. 

mardin’de yer alan eski ptt binası muhteşem yapı özellikleriyle radarımızda!

TARİHİ PTT BİnAsı 
ŞATAnA Aİlesİ evİ - MARdİn

PTT MÜZESİ
Her odasında başka bir 
tarihin anlatıldığı PTT 
Müzesi, posta, telgraf, 
telefon ve pul olmak 
üzere dört bölümden 
oluşuyor. 
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Kültür-Sanat

Yüzyıllardır insanoğlunun en sadık habercisi olan 
güvercinleri beslemek bir tutku. İşte güvercin beslemeyi 
çok seven iki önemli isim... 

GÜvercİn besleyen 
ÜnlÜler kİmler?

Dünyaca tanınmış klasik müzik 
bestecisi Wolfgang Amadeus 

Mozart, 27 Ocak 1756 doğumludur 
ve 35 yılık yaşamına tam 626 eser 
sığdırmış çok özel bir isimdir. 
Müziğin bu dahi bestecisi birçok 
yaptında güvercinlerden ilham 
almıştır. Mozart’ın beste yaparken 
penceresinden uçan güvercinleri 
izlediği söylenir. ünlü müzisyenin 
bestelerini dinlerken güvercinlerin 
kanat çırpışlarını hayal edebilirsin! 

İngiltere kraliçesi ıı. Elizabeth’in 
güvercinleri çok sevdiği biliniyor. 21 

Nisan 1926 doğumlu, 93 yaşındaki 
kraliçe ıı. Elizabeth’in güvercin sevgisi 
o kadar çok ki İngiltere sarayında 
güvercin figürlü biblolar, tablolar yer 
aldığı söyleniyor. kraliçenin bu güvercin 
sevgisi sadece biblolarla ya da tablolarla 
da sınırlı kalmıyor. kraliçe ıı. Elizabeth’in 
“Royal Desire” (kraliyet Tutkusu) 
adıyla anılan özel olarak yetiştirilmiş bir 
güvercin takımı bulunuyor!  
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KANGAL 
  KÖPEKLERİN 
HİKAYESİ 
Kangal, Türkiye kökenli safkan 

bir çoban ve bekçi köpeği ırkıdır. 
Adını Sivas’ın Kangal ilçesinden 

alır. Bu özel ve asil köpek türüne 
adını veren Kangal ilçesidir. Kangal 
ilçesinin adı ise Orta Asya’dan göç 

eden Kanglı (Kangar) Türk boyundan 
gelir. Kangar boyunun, göç ederken bu 
köpek ırkını da getirdiği düşünülüyor.
Çoban köpeği olan Kangal köpekleri, 
aynı zamanda çocuklara olan sevgileriyle 
de bilinirler. Kangal köpeği, çok güçlü, 
hızlı ve atik olmasının yanı sıra çok sadık 
bir çocuk dostudur. Bir Kangal köpeği 
görürseniz, sahibine danışarak onunla 
rahatça oynayabilirsiniz. 
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ÖZELLİKLERİ 
NELERDİR?

Çok özel bir çoban 
köpeği olan kangal’a ait 
bir posta pulu da var. 

Kangal köpekleri 
genellikle çoban 
köpeği olarak 

nitelendirilir ancak bekçi 
köpeği tanımına daha çok 
uyarlar. Çünkü çoban köpeği 
türleri sürüyü korumaktan 
daha çok; yönlendirme 
ve yönetmekte ustadırlar. 
Kangal köpeğinin en belirgin 
özelliği ise sahibine duyduğu 
aşırı sadakattir. Ayrıca 
Kangal köpeklerinin sahibine 
ait olduğunu düşündüğü 
şeyleri korumaya yönelik 

içgüdüleri çok güçlüdür. 
Bu nedenle çok iyi bir 
dövüşçüdür. Kurt, çakal gibi 
yabani hayvanlara karşı çok 
etkin bir muhafız olmakla 
beraber aile fertlerine ve 
özellikle de çocuklara karşı 
hiçbir tehdit oluşturmazlar.

Kangal köpeklerinin çocuk 
sevgileri bambaşkadır! 

namibya’da kangal 
hayranlığı 
Kangal köpekleri, örnek 
olarak Namibya’da üstün 
koruyucu yeteneklere 
sahip oldukları için, yaygın 
bir şekilde yerli çiftçiler 
tarafından yetiştirilirler. 

aslan kadar güÇlü!
evliya çelebi, “seyahatname” 
adlı eserinde Kangal köpek 
türlerinden bahseder. Bu 
köpeklerin “aslan kadar güçlü 
ve cüsseli” olduğunu yazar.

Sevimli Dostlarımız
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Tertemiz 
bir dünya 
için
#sıfıratık, israfın 

önlenmesini, 
kaynakların 

daha verimli 
kullanılmasını, oluşan 
atık miktarının 
azaltılmasını, etkin 
toplama sisteminin 
kurulmasını, atıkların 
geri dönüştürülmesini 
kapsayan atık önleme 
yaklaşımı olarak 
tanımlanan kapsamlı 
ve çok önemli bir 
hedef!
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#SıfırAtık

daha yeşil, daha 

temiz bir dünya için 

hep birlikte “sıfır 

atık” diyoruz! 

Doğa Dostu
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NE 
YAPABİLİRSİN?
pet şişe, 

alüminyum 
kutu, atık 

cam ve atık 
pillerini, okullarda 
ve evinin olduğu 
caddelerde 
bulunan özel 
çöp kutularına 
atabilirsin. market 
alışverişlerinde 
naylon poşet satın 
almak yerine, 
evden bez poşet 
götürebilirsin. 
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sıfır atık ile sen de 
kazan, tüm dünya 
kazansın! 

 Hadi, sen de  
 #sıfıratık hareketine  

 katıl! 

İsrafı önlemek, kaynakları 
daha verimli kullanmak, 
atık miktarını azaltmak ve 
atıkları geri kazanmak, 
yarınlara temiz bir dünya 
bırakmak elimizde! 

Doğa Dostu
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SU ALTINI 
  KEŞFE 
ÇIKALIM

köpek balıklarını, 
ahtapotları, 

vatoz balıklarını daha 
yakından tanımaya 
var mısın? Ali Zafer 
ve Elif Ela Türkoğlu 
bu heyecanverici 
deneyimi yaşama 
şansını yakaladı. 
Köpek balıklarıyla 
yan yana yürümek 
gibisi yok öyle değil 
mi? Kim bilir belki 
sana el sallıyorlardır! 

e
ğlence dolu bir keşfe hazır mısın? O zaman rotanı, 
eşsiz su altı canlılarının bulunduğu dev akvaryumlara 
yöneltebilirsin. Genel olarak 200’ün üzerinde 20 bin 
deniz canlısı ve amfibiye ev sahipliği yapan sualtı 

hayvanat bahçeleri bizlere, farklı bir dünyanın kapılarını 
aralıyor. Dünyanın dört bir yanından gelen ve su altının 
renkli yaşamını yansıtan binlerce canlı, macerasever 
ziyaretçilerini, sualtı akvaryumlarında bekliyor. 
keşfedilmeyi 
bekleyen bu dev 
akvaryumlarda; 
deniz anasından, 
sürüngen 
türlerine, dev su 
faresinden su 
samurlarına, tatlı 
su canlılarından 
penguenlere,  
timsahlardan 
köpek balıklarına 
dek birçok su 
altı canlısını 
keşfedebilirsin. 
Penguenlerin 
suyun altında 
zarifçe 
süzülüşlerine 
tanık olup 
timsahların 
gövdelerini 
inceleyebilirsin.   
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SU ALTINI 
  KEŞFE 
ÇIKALIM Bir öneri: Su altı 

akvaryumlarını 
gezdikten 
sonra evde o 
gün gördüğün 
balıklardan 
ilham alarak, su 
altı dünyasının 
resmini 
çizebilirsin. 

Canlıların uzmanlar tarafından yapılan 
beslenme seanslarını da izleme fırsatı 
sunan su altı akvaryumları, deniz 
canlılarının gözlemlenebildiği tünellerde vatozlar ve çeşitli 
köpekbalığı türleri ile fotoğraf çektirme imkanı da sağlıyor.  

dünya üzerinde ormanlarda 
olduğu kadar suyun altında da 
çok zengin bir hayat var. 
Peki sen de bu çok özel 
dünyayı tanımayı ister 
misin? 

Eğlence



KlasiK  

5 
KitaP
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FALAKA
Ömer Seyfettin

Ömer Seyfettin’in Falaka 
adlı kitabını okurken 

birçok duyguyu derinlemesine 
yaşayacaksınız. “Falaka” 
çocukluk yaramazlıklarını ve 
vicdan azabı kavramını detaylı 
olarak konu alıyor. 

kİTAP OkUYARAk 
BAMBAşkA HAYATLARı, 

fARkLı küLTüRLERİ 
öĞRENEBİLİRSİN. SENİN 

İÇİN DüNYA EDEBİYAT 
TARİHİNDE İz BıRAkMış 

5 öNEMLİ öYkü VE 
ROMANı SEÇTİk. İYİ 

OkUMALAR! 

PETEr PAN J. m. BaRRıE

Birçok sinema ve çizgi filmi de çekilen Peter 
Pan’ın maceralarının romanı aslında tüm 
filmlerden daha eğlenceli. “Peter Pan” romanının 

başkahramanı, romanla aynı ismi taşıyan Peter Pan, 
büyümeyi reddeden haylaz bir çocuktur. Bitmeyen 
çocukluğunu, “Varolmayan Ülke” (Neverland) adındaki 
küçük bir adada, kendi kurduğu çocuk grubuyla 
geçirir. Romanda Peter Pan ve arkadaşları, maceradan 
maceraya atılırlar. Kitabın kötü karakteri Kaptan 
Hook’a meydan okurlar. J. M. Barrie’nin kaleme 
aldığı kitabı okurken çok heyecanlı ve eğlenceli anlar 
yaşayabilirsin!



Kültür-Sanat

PiNOKyO
caRlo colloDı

Yalan söylediğinde burnu 
uzayan Pinokyo bize dürüst 

olmanın her zaman en doğru 
şey  olduğunu söylüyor. 1911 
yılında yayınlanan kitabın, 
kukla kahramanı Pinokyo’nun 
maceralarını okurken çok önemli 
dersler çıkarabilirsiniz. 

KüÇüK PrENS
anToınE DE  
SaınT-ExupéRy

Büyüklerin dünyasına, Küçük 
Prens’in hayalgücü zengin 

penceresinden bakmaya ne 
dersin? Kitap opera, tiyatro ve 
şarkılara ilham vermiş, tam 12 
kez sinemaya uyarlanmıştır. 

ŞEKEr POrTAKAlı 
JoSé mauRo DE vaSconcEloS

Bir çocuğun gözünden hayatın iyi-kötü tüm 
yönlerini keşfetme zamanı...  
“Şeker Portakalı” adlı roman, hayal gücü çok 

gelişmiş Zeze adlı bir çocuğun başından geçenleri 
konu edinir. Kitap, yazarı Vasconcelos’un kendi 
yaşamından izler de taşır... 



Y emy eş i l  a ğaç lar ,  b i n b i r  ç e ş i t 
hay v an ,  maSmav i  g ö kyüzü . . . 
H e p s i  g örkeml i  o rmanlar ı n 
o l mazsa  o lmaz ı .  B u  g ü ze l 
o r manlar ım ı z da  kaybo lmadan 
g e z i nmek  i ç i n  ö ner i l er i m i z e  
g ö z  atab i l i r s i n .

ORMANLARDA 
DALLAR GENELDE 
GÜNEY’E DOğRU GELİşİR. 

KUZEY YILDIZI
ADINDAN 
ANLAşILACAğI GİBİ 
KUZEY (KUTUP) 
YILDIZI HER 
ZAMAN KUZEY’İ 
GöSTERİR! 

1
Doğada yürüyüş her 
zaman çok dinlendirici 
ve zihin açıcıdır. Peki, 
ormanda yürüyüş 
yaparken kaybolursan 

yönünü nasıl bulacaksın? 
Tabii ki önerilerimizle. 
OrMAndA YönüMüzü 
nASıl Buluruz? 

Ormanda  YÖnÜmÜZÜ
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Ormanda  YÖnÜmÜZÜnasıl  
BuluruZ?

KARINCALAR 
YUvALARINI 

GENELDE 
AğAÇLARIN 

GÜNEYİNE YAPAR.

YOSUNLAR 
AğAÇLARIN 
GENELLİKLE 
KUZEYİNDEDİR.

2
Uydumuz ay, 
ormanlarda en büyük 
destekçimiz! Peki, ay 
bize ormanda nasıl 
yardımcı olacak? Hazır 

mısın? O zaman başlayalım: 
Ay hilalken, iki ucu arasından 
hayali bir çizgi çiz! Bu şekil 
küçük “d” harfine benziyorsa 
ayın uçları Batı’yı, küçük “b”ye 
benziyorsa Doğu’yu gösterir! 

Doğada Yaşam
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KIş 
SPORLARI
Ülkemizde dört mevsim yaşanıyor. Bunun çok 

özel bir ayrıcalık olduğunu biliyor muydun? 
Çünkü dünya üzerinde birçok ülkede 

sadece yaz ve kış yaşanabiliyor. ülkemizde 
ayrıca aynı anda bazı bölgelerimizde yaz; 
bazı bölgelerimizde kış yaşanıyor. istediğin 
tatili istediğin bölgede yapabilirsin! 
Dilersen Aralık, Ocak, Şubat’tan oluşan 
kış aylarında Güney Anadolu sahillerine 
gidip ılık havanın tadını çıkarabilirsin. 
Ancak “Ben kış aylarında karda 
oynamayı severim” diyenlerdensen, 
Erzurum, Uludağ, Kayseri- 
Uşak gibi illerimizdeki kayak 
merkezleri tam da sana göre. iyi 
eğlenceler... 

Kış sporları denince tabii ilk akla gelen spor  
kayak oluyor. Peki nerelerde kayak yapabilirsin? 
cevabı dama dama saYfalarında! 

SNOWBOARD yapmak iç in  
İSTANBUL’da en YAKIN YER,  

KARTEPE.  Hadi Bu kış  
snowboard yap !

2006 yılında 
erzurum’da 
düzenlenen kış 
olimpiyatları’na ait 
bir posta pulumuz 
bulunuyor. 

KARDAN 
ADAM 
NASIL 

YAPILIR
devamı arka 

sayfada



41

yazın denizde yüzmek, k ış ın 
ise karda oynamak çok 

zevkli !  snowboard yaparak bu 
oyunu sportif bir aktiviteye 

dönüştürebil irsin . 

#bunubiliyormuydun? 
maymunlar buzul 
alanlarda oluşan doğal 
termal sularda yüzerek 
vücutlarını dinlendirir. 

Spor Etkinlik
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KARDAN 
ADAM 
NASIL 
YAPILIR
Kardan adam yaparken dikkat edeceğin 

ilk şey karları top yaparken eldiven 
giymek! ilk önce gövdesini yaparak işe 

başlamalısın. Ardından kafası ve sonrasında 
kolları. Kömür parçaları bulup gözlerini ve 
ağzını yapabilirsin. Ancak kömür bulamazsan 
taş parçalarını da kullanabilirsin. Havuçtan bir 
burun yaptın mı kardan adamın hazır!                                           
Kardan adam yaparken oyununa biraz daha 
eğlence katmak istersen, arkadaşlarınla 
ya da ailenle kartopu da 
oynayabilirsin. Ama sakın 
kartoplarının içini taş 
koyma! Bu tehlikeli 
olabilir...  

Ülkemizdeki 
öne çıkan kayak 
merkezleri
kış aylarında gidebileceğin 
merkezler...  

1. Avusturya-KItzbuhel
2. Bulgarİstan-Bansko
3.Fransa-Courchevel
4.İsveç-RIksgränsen
5.İsviçre-Saint-MorItz

dünyadaki belli başlı  
kayak merkezleri

bolu
kartalkaya

erzurum 
Palandöken 

bursa
uludağ

kocaeli 
kartepe



dünyadaki belli başlı  
kayak merkezleri

ÇOK SOğUK! 
ACABA KIş 

UYKUSUNA MI 
YATSAM? 

EYvAH! BU 
KARTOPU ÇOK 
BÜYÜK SANKİ.

Hey! 
Oradakiler, 
beni takip 

edin... 

Kaymamak 
için penguen 
mi olmalıyım?

HER KAR YAğIş INDA TÜM şEHİR YAşAYAN BİR TİYATRO SAHNESİNE 
BENZİYOR.  HER YERİ KAPLAYAN BEYAZ BİR K Iş MASALI  G İB İ . . .  SEN DE 
SOKAğA ÇIK vE ARKADAşLARINLA KIş IN TADINI  Ç IKAR.

Eskimoların buzdan 
evleri nedir? 

Buz pateni!

ıglo nedir? iglu ya da iglo, Eskimoların bir kısmının 
sürekli olarak ya da av sezonlarında geçici olarak 
yaşadığı sıkıştırılmış kardan ev. iglu, inuit dilinde 
“ev” anlamına gelir ve yerel dilde çadır, çamur ya 
da modern evler için de kullanılır. 

Farklı stillerde kayma imkanı sunan 
keyifli kış sporunu anadolu’da 
çocuklar hala eğlenceli oyunlara 
dönüştürüyor…
Buz pateni hem eğlenceli hem 
konsantrasyon, odaklanma, dikkat 
becerisi gibi imkanları da beraberinde 
getiren çok özel bir spor dalı…
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Spor Etkinlik



Bal arıları 

sarı, m
avi 

ve mor renkli 

çiçekleri daha 

çok severler.

dişi Bal 

arıları 

polenleri arka 

ayaklarındaki 

gizli keselerde 

taşırlar.

İnsanlar 

yaklaşık 3 Bİn 

yıldır arıların 

ürettİğİ Balı 

tüketmektedİr
kraliçe 

arılar 

ürettik
leri kimyasal 

sıvılar sayesinde 

kovandaki diğer 

arıları yönetirle
r.

erkek bal 

arıları, k
ış 

yaklaştığ
ında ve 

yiyecek azaldığında 

yaşadıkları 

kovanlardan 

kovulurlar.

kovan çok 

sıcak olduğunda 

işçi arılar, kraliçe arı 

etrafında toplanarak 

kanat çırpar ve onu 

serinletirle
r.

Bal arıları 

antartika dı-

şında dünyadaki 

her yerde yaşa-

Bilirler.

sÜPer   arıların

i n a n ı l m a Z  G e r Ç e K l e r i
44
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yalnızca 

dİşİ arılar 

İşçİ arı 

olaBİlİr.

sÜPer   arıların

i n a n ı l m a Z  G e r Ç e K l e r i

Bal arıları 

çiçek özlerini 

topladıktan sonra 

yuvalarını doğru 

dümdüz bir 

çizgide uçarlar.

kovanlarını 

İnşa etmek 

İçİn ürettİklerİ 

Bal mumu, gerçek 

mum üretİmİnde 

ve jelİBonlarda 

kullanılaBİlİr.

nüfusları 

çok arttığ
ında 

bölünürler. k
raliçe 

arı, iş
çi arıların 

yarısın
dan fazlasını 

alarak yeni bir 

yuvaya gider.

Balın tadı 

ve kokusu 

yapıldıkları 

bitkilerin türlerine 

göre değişiklik 

gösterir.

etrafınızda 

vızıld
ayarak 

uçan bir 

bal arasının 

sizi s
okmasını 

istemiyorsanız en 

güzel savunma 

yöntemi sabit 

durmaktır.



Dünyanın en çabuk 

hızlanan kuşunun  

devekuşu olduğunu 

bilyor musun? Hadi 

bakalım kolaysa  

onu yakalayalım! 

heyecanlI

Devekuşu 
yumurtası t ıpkı 
kendis i  g ib i 
kocamanDIR.  İşte 
büyüklüğünü 
kavrayabilmen 
iç in tavuk 
ve devekuşu 
yumurtaları . 

En hızlı KUŞ!

NEDEN UÇAMAZ?
Kuşların kanatlarının yanı sıra 

tüm gövdeleri uçmaya elverişli 
yapıdadır. Örneğin gökyüzünde 

özgürce uçan kuşların kemiklerinin içi 
boştur. Kasları güçlüdür. Gövdenin ağırlık 
merkezi kanatların altında kalarak dengeli 
uçmayı sağlar. Kanat ve kuyruk tüyleri 
hafif yapıda olmasına rağmen sağlamdır, 
özel yapılarıyla manevra yapabilmeyi ve 
dengeyi sağlarlar. oysa kanatları 150-
180 kg. gelen devekuşunun vücudunu 
uçuramayacak kadar küçük yaratılmıştır.

Afrika kökenli bu özel 
kuş türü, saatte 
97,5 km hızla 
koşabilme yeteneği ile 
en hızlı koşan kuştur. 
Devekuşları, yaşayan 
kuşlar içerisinde en 
büyük yumurtalara 
sahip canlılardır. 

devekuşları 
saklanmak 
iÇin kafalarını 
kuma gömer.

DEVEKUŞU

devekuşu 
yumurtası

roadrunner KUşU çİzgİ 
Fİlmlere KOnU OlmUştUr

tavuk 
yumurtası
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DAmA DAmA ilE yÖN BUlmA OyUNUNA Hazır mısın? 
HAyDi, Kırmızı BAŞlANGıÇ NOKTASıNDAN DOğrU 
yÖNü BUlmAyA BAŞlA! 

47

dama dama ile
YÖn Bulma OYunu

Bilmece Bulmaca
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tariHteKi 3 ÜnlÜ Kişinin

Gustave eıffelGustave eifpaRİS’te bulunan Eiffel (Eyfel) 
Kulesi’nin isim babası, Gustave 
Eiffel, izmir’deki Konak Pier 
binasının da mimarıdır! Bugün 
bir alışveriş merkezi olarak 
kullanılan bu yapı 1867-1950 
yılları arasında Gümrük Binası 
olarak kullanıldı. Konak Pier 
ünlü Fransız mimar ve inşaat 
mühendisi olan Gustave Eiffel 
tarafından 1890 yılında dizayn 
edildi.

Eyfel Kulesi tarihi
Kule, 1887-89 yılları 
arasında Eiffel firması 
tarafından, Expo 1889 
Paris fuar giriş kapısı 
olarak inşa edilmiştir.

eiffel’in 
anısına... 
gustave eiffel’e 
(1832-1923) 
ait bir fransız 
posta bulu 
bulunuyor. 

Aslında kulenin 

mimarı Gustave 

Eiffel degil, Eiffel’in 

firmasına baglı 

çalışan İsviçreli 

Maurice Koechlin‘in 

siparişi üzerine 

tasarlayan Stephen 

Sauvestre’dir. 

tÜrKiYe serÜveni

)

)



leonardo da vinci 

Pierre loti

özellikle “Mona Lisa” ile resim 
sanatında önemli yere sahip Da 
Vinci, Sultan ıı. Beyazıt’a bir mektup 
yazmıştı. Neden? Haliç ve Boğaz’a 
köprü yapmak istediği için! Leonardo 
da Vinci, Rönesans döneminde 
yaşamış İtalyan hezarfen, filozof, 
astronom, mimar, mühendis, mucit, 
matematikçi, anatomist, müzisyen ve 
heykeltıraştı. kısaca bir dahi!

klaSİk romanlardan 
“izlanda Balıkçısı” 
kitabının yazarı 
Pierre loti uzun yıllar 
istanbul’da yaşamıştır. 
ünlü edebiyatçının, 
manzarasıyla ilham 
aldığı istanbul’daki 
tepenin adı 
günümüzde Pierre loti 
Tepesi! Balıkçının Aşkı

Balıkçı delikanlıyla onu 
seven kızın yaşamlarını 
konu alan bu ölümsüz 
kitabı loti, 1886 yılında 
kaleme almış...

Da Vinci’nin yapmak istedigi, eski 
adıyla Cisr-i Cedit (yeni Köprü) 
köprüsü, 1845 yılında ı. Abdülmecit’in 
annesi Valide Sultan tarafından ahşap 
olarak inşa ettirildi.

leonardo  
da vinci 
ustaya saygı! 
dahi sanatçıya 
ait dünya 
genelinde 
birçok özel pul 
bulunuyor.

Galata Köprüsü

“mona lisa” 
tablosu
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etnOspor 
kültür mirasımız
Gelin şimdi birlikte, ülkemizdeki 

bir etnospor dalı olan atlı 

kızak yarışlarına yakından bakalım. 

Ülkemizin bazı bölgelerinde kar o 

kadar çok olurdu ki, ulaşım aracı 

olarak sadece atların çektikleri 

kızaklar kullanılırdı.  

O eski zamanlarda o bölgelerdeki 

en büyük eğlencelerden birisi 

de yine atlı kızaklarla yarışlar 

yapmaktı. Kızaklar hala çok keyifli 

ve bu yarışmalar hala yapılıyor. Hem 

eğleniyor, hem de geleneklerimizi 

yaşatmış oluyoruz. Bugün Erzurum 

Palandöken’de, Kahramanmaraş 

Ahır Dağı’nda, Bursa Uludağ’da atlı 

kızak yarışları yapılıyor. 

Etnospor nedir?
Yüzyıllardır çeşitli kültürler 

tarafından icra edilen 

birbirinden zengin oyunlar 

/ sporlar için yapılan genel 

bir tanımdır.  Etnospor bu 

geleneklerin unutulmaması, 

yeniden üretilmesi ve tekrar 

gün yüzüne çıkarılması 

amacıyla pek çok yerel kimliği 

içinde barındırır...

Anadolu etnik 
spor dalları 

yönünden çok 
zengin!

Çift atlı kızak yarışlar, uzunluğu 800-1.200 metre, kulvar genişliği 5 metre 

olan düz kulvarda. Tek atlı kızak yarışları ise oval-yuvarlak pist uzunluğu 

600-800 metre, kulvar genişliği  3-5 metre olan alanda yapılıyor. 

Atlı kızak yarış kuralları: 
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japonya’da yine  
atların kızak çektikleri bir 

yarış vardır ve bu yarış sadece 

japonya’da yapılır. 

Belki siz de bir gün atlı kızaklar 

ile yarışırsınız. Hem dünyada 

hem ülkemizde, birçok başka 

şey gibi oyunlar da o bölgenin 

koşullarına göre oluşur. Ban’ei 

yarışları denilen bu yarışlar da 

atlar kızaklarını toprak bir pist 

üzerinde çeker ve iki büyük yokuşu 

aşmaya çalışırlar. Taşıdıkları 

yük 450 kg.dan başlayıp 1 ton 

ağırlığına kadar çıkabilir. 

Peki bu yarış nereden çıkmış? 

O bölgede yaşayan insanlar 

tarımla uğraşırlar ve ürünlerini 

depolarına hep atlı 

kızaklar ile taşırlarmış. 

Bunu yaparken, çalışıp eğlenmek 

için bu yarışı keşfetmişler. 

1 ton
Çekebilen güçlü 
atlar sayesinde

Ban’ei yarışları denilen bu 

yarışlarda atlar kızaklarını toprak 

bir pist üzerinde çeker ve iki büyük 

yokuşu aşmaya çalışırlar. 

Hem dünyada hem 

de ülkemizde, birçok 

başka şey gibi oyunlar 

da o bölgenin 

koşullarına göre 
oluşur. 

nereden GELIYOR ?
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mevsimsel 
alerjiler 
dünya 
genelinde 
yaklaşık 
100 milyON 
iNSANı 
ETKilEr! 

YAPRAKLAR SONBAHARDA 
NEDEN SARARIR?
Çünkü sonbaharla birlikte 
gündüzler gecelere oranla 
daha kısadır ve yaprağa yEŞil 
rENGi VErEN KlOrOFil 
mADDESiNiN ürETilmESi 
DUrUr. 

Ekvator’daki güneş ışığı 
miktarının yıl boyunca aynı 
kaldığını biliyor muydunuz?   
o bölgedeki ülkelerin dört 
mevsimi yok. Ekvator’da kurak 
ve nemli olmak üzere iki  
mevsim hakim diyebiliriz. 

SATÜRN’DE 
BİR mEVSİm 

YAKlAŞıK YEDİ 
DÜNYA Yılı SÜRER.

Ülkemizde yaz 
tatilleri için genellikle 
karadeniz, Ege ve 
Güney anadolu 
tercih edilirken kış 
tatili için marmara 
Bölgesi’nde bulunan 
uluDağ’a vE Doğu 
anaDolu’Dakİ 
kayak merkezlerine 
gideriz.

10 maddede 

mevsimler! 
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GÜNEBAKAN ÇİÇEĞİ

GÜNEŞ VE DENİZ

kuzey 
yarımkürede 
yaz iken 

GüNEy 
yArımKürEDE 
KıŞ yAŞANır.
Peki kuzey 
yarımkürede kış 
yaşanırken güney 
yarımkürede 
hangi mevsim 
yaşanır?  
(tabii ki yaz).

 uzmanlar yaz aylarında güneş 
ışınlarının dik geldiği zamanlar 

olan saat 12.00-16.00 
ArASı GüNEŞTE FAzlA 

KAlmAmAmızı ve denize bu 
saatler dışında girmemizi önerir. 

Ülkemizde bolca yetişen ayçiçeği 
ya da diğer adıyla günebakan 
çiçeği yüzünü güneşe döner. Sıcak 
iklimlerin çiçeği olmasına rağmen 
-4 dereceye kadar soğuğa da 
dayanıklıdır. 

ayı, yarasa, yılan, 
bazı kemirgen ve 
bazı kaplumbağa 
türleri, fiziksel 
ve BİyoloJİk 
özEllİklERİ 
GEREğİ kış 
mEvSİmİnİn BÜyÜk 
Çoğunluğunu 
uykuDa GEÇİRİR. 

TARİHTE 
BİlİNEN 
en BÜYÜK 
vOlKaniK 
Patlama
1815 yılı sonunda Endonezya’daki 
Tambora Dağı patlaması iklim 
değişikliğine neden olmuş; 1816 yılı 
“yaz yaşanmayan yıl” ilan edilmiştir.

Dünyamız
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10 ipucu
ANNE-BABAlArımızlA, ArKADAŞlArımızlA 
BirliKTE FOTOğrAF ÇEKmEK ÇOK EğlENCEli. 
TaBİİ aİlEnİzİn İznİ olmaDan cEp TElEFonu İlE 
oynamamaya DİkkaT ETmElİSİn. ÖNErilErimiz 
SAyESiNDE EN iyi, EN EğlENCEli SElFıE 
FOTOğrAF KArElEriNi yAKAlAyABilirSiN.

tek başına selfie 
(özçekim) çekmek 
yerine bir arkadaşınla 
birlikte fotoğrafınızı 
çekebilirsin. Böylece, 
eğlenceli kareler 
yakalayabilirsin.

TElEFONUN 
KUlAKlığıNıN SES 
AyArıylA DAHA 
KOlAy SElFıE 
ÇEKEBilirSiN. 

gülümsemek EN 
GüzEl FOTOğrAF 
ÇEKilmE 
TüyOSUDUr!

en iyi fotoğraf için 
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v

Filtrelere aldırma... 
telefonun filtre ve ışık 
programlarına boşvermek 
en iyisi! doğal ışık, gün 
ışığı yakalayıp en doğal 
ve eğlenceli halinle 
fotoğrafını çek gitsin! 

Fotoğraf çekerken 
en sevdiğin şarkıyı 
dinleyebilirsin. Bu da 
seni rahatlatıp en mutlu 
olduğun anın fotoğrafını 
ortaya çıkaracaktır… 

önemli günlerde selfie’ni 
çekip fotoğraflarını, 
annen ya da babanla 
fotoğrafçı dükkanlarına 
gidip bastırabilirsin. 
Böylece arkalarına 
tarihleri de not 
alabilirsin. 

öpücük göndermemeyi 
deneyebilirsin! Boşluğa 
öpücük göndermek 
yerine gülümsemeyi 
tercih edebilirsin! 

CAPCANlı, 
rENGArENK 
GiySilEr iSE HEr 
zAmAN HAriKA 
GÖrüNür! 

EN SEVDiğiN 
OyUNCAğıNlA 
SElFıE’Ni ÇEK; 
OyUNCAğıNlA 
HAriKA Bir ANıN 
OlSUN. 

arKa planını 
KOntrOl etmende 
yarar var. Böylece 
HerHangİ Bİr 
dağınıKlıK varsa 
düzelteBİlİrsİn! 

Teknoloji



Posta 
pullarının
tariHi

posta pulları bir ülkenin 
turistik, ekonomik, kültürel 
ve yaşamsal düzeyini 
göstermesi açısından 
önem taşır. pullar, 
bağımsızlığın en önemli 
sembolleridir.

Posta pulunun yaratıcısı Sir rowland Hill’dir.

poSTa pulu, İlk olaRak 6 
mayıS 1840 yılınDa 
İnGİlTERE’DE BaSılDı. 
ülkemizde ilk posta pulu 
1 Ocak 1863 tarihinde 
çıkarılmış, 13 Ocak 1863’te 
Sultan Abdülaziz’in izniyle 
kullanılmaya başlanmıştır. ilk 
pulumuz, 
dikdörtgen 
şeklinde ve 
dantelsiz olan 
“tuğralı pullar”dır. 
üzerinde Sultan 
Abdülaziz’in 
tuğrası yer 
aldığı için bu 
ismi almıştır! 

DÜnyaDa En uzun pul 
SERİSİnİn, 134 paRÇaDan 
oluşan “mEmlEkET 
pullaRı” SERİSİ İlE, 
ÜlkEmİz TaRaFınDan 
BaSTıRılDığını BİlİyoR 
muyDun? 
Osmanlı imparatorluğu’ndaki 
ilk pulların tuğra ve desenleri, 
Sikkezenbaşı Abdülfettah 
Efendi tarafından çizilmiştir.

Kurtuluş Savaşı yıllarında Osmanlı 
pulları üzerlerine sürşarj  
(bir sözcüğün ya da rakamın 
yerine geçmek üzere, üzerine 
başka bir sözcük ya da rakam 
basma işi) yapılarak postada 
kullanılmıştır. 1921 yılında 
sürşarjlı olarak Adana’da sunulan 
pullar Türkiye Cumhuriyeti’nin 
ilk pulları olarak kabul edilse de 
Cumhuriyetin ilanından sonra 
basılan ilk pulumuz Birinci 
Ayyıldız serisi.

yüzlErCE ülKENiN PEK 
ÇOK SAyıDA PUl ÇıKArmASı 
NEDENi ilE 2000 yılınDa 
Tam 400 Bİn ÇEşİT pul 
BASılmıŞ DUrUmDAyDı. 
SON yıllArDA iSE DüNyA 
ürETimi yılDA 10 Bİn ÇEşİT 
cİvaRınDa.
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t.C Posta 
işletmesi Genel 
müdürlüğünün 
adı, 29 Ocak 
2000 tarihinde 
t.C Posta 
ve telgraf 
teşkilatı Genel 
müdürlüğü 
olarak 
değiştirilmiştir.

OSmANlı 
imPArATOrlUğU 
DÖNEmiNDE 
HABErlEŞmE 
iŞlEriNi 
yürüTEN 
poSTacılaRa 
“ulak” aDı 
vERİlİR vE 
aTlı HİzmET 
EDERlERDİ. 

1913 yılında ptt kurumu;  
posta, telgraf ve telefon Umum 
müdürlüğü adını almıştır. 
Böylece bugün de baş harflerini 
kısaltarak kullandığımız “Ptt” 
kısaltması ortaya çıkmıştır.

Usta oyuncu Kemal sunal’ın 
efsaneleşmiş “postacı” adlı bir 
filmi vardır.

sultan 2. abdülhamit 
Han’ın özel fotoğraf 
koleksiyonu

GEÇmiŞ 
zAmANlArDA, 
OlAğANüSTü 
DUrUmlArDA 

Bir HABEr, 
iSTANBUl’DAN 

VAN’A ÜÇ GÜnDE 
ulaşıRDı.

osmanlı sarayında, sultanların hizmetinde 
bulunan ve mesajları uzak mesafelere 
koşarak iletmekle görevli Peykler, sırma 
işleme elbiseleri ile hizmet verirlerdi. koşma 
yeteneklerinden dolayı padişahların 
buyruklarını iletmek için görevli olan 
peykler, bir tür acele posta hizmeti 
görmüştür. Peyk sisemi 1828 yılında 
kaldırılmıştır.

İtalya’da eskiden postacılar o kadar çok sevilirdi ki onlara posta güvercini anlamına gelen bir tanımlama kullanılırdı.  

dünyadaki önemi... 
Postacıların
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En ilginç 15

guinnEss 
rEkoru

En ilginç 15
guinnEss rEkoru

en ilGinÇ 15
Guınness 
reKOru

DüNyANıN 
EN BüyüK 
POSTA KUTUSU 
1.750 mETRE 
uzunluğunDa. 

dünyanın en küçük 
köpeği 4 yaşındaki 
Brandy, sadece 15 
cm uzunluğunda. 
Guinness’e giren 1 kiloluk 
Brandy, bir kemikten bile 
daha küçük.

hezi dean, tel aviv’de 
buz içinde 8 tonluk 
buz kalıbının içinde 
tam 64 saat geçirerek 
unutulmaz bir rekora 
imza attı. saKın deneme! !
dünyanın en uzak 
mesafeden basket 
atan adamı; thunder 
law. Harlem globet-
rotters oyuncusu olan 
thunder 11 Kasım 
2013 Arizo-
na’da 33.45 
m’den yaptığı 
basket ile bu 
rekorun sahi-
bi olmuş-
tur.

ingiltere’de yaşayan 
LuDo adlı kedi 
ise yaklaşık 92 
santimetre 
uzunluğunda ve 
dünyanın en uzun 
kedisi olma rekorunu 
elinde bulunduruyor.

KüreKle atlas 
OKyanUsU’na açılan 
erden erUç, 312 GÜn 
SÜREylE DEnİzDE 
kalaRak “TEk Başına 
DEnİzDE En uzun 
kalan kÜREkÇİ” 
UNVANı AlDı.

CHINAJAPAN
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En ilginç 15
guinnEss rEkoru

mardinli Sultan Kösen,  
2 metre 47 
santimetre boyuyla 
en uzun adam olarak 
adını Guinness rekorlar 
Kitabı’na yazdırdı. 

dünyanın en  
büyük havuzu  

şili’de bulunuyor.  
Bu havuz 

 yaklaşık 914 m  
uzunluğunda.

dımıtrı Pancıera 
tek bir külah 
üzerinde 121 toP 
dondurmayı, 
devrilmeden 
tutabiliyor.

kağıttan uÇak 
yaPma ustası 
takuo toda 
sadece kağıttan 
yaPtığı uÇağı 26.1 
saniye uÇurdu. 

Dünyanın en uzun 
köpeği Burnundan 
kuyruk ucuna 2,32 san-
timetre boyuyla “mon 
Ami von Der Oelmüh-
le” adlı köpek dünyanın 
en uzun köpeği.

Dünyanın en büyük 
ağzına sahip olan 
Afrikalı Francisco 
Domingo Joaquim 
2011 guınness 
rekorlar kitabı’na 
adını yazdırdı.

amERİkalı SİHİRBaz 
DavıD BlaınE,  
60 saat Baş 
aşağı aSılı DuRma 
REkoRunu kıRDı.

sTephen 
Parkes ve 
dünyanın 
en büyük 
“şirinler” 
koleksiyo-
nuna sahiP. 
koleksiyon 
tam bin 61 
ParÇa.

Bryan Berg, aBD’de 
oyun kartlarından 
dünyanın en büyük 
evini yaparak, 
Guinness Rekorlar 
kitabı’na girdi. 

NE
W
 YO

RK
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N
D
O
N
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A
L
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A
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*gUınnes, dünya rekorlarının kaydını tutar. en iyi 
olduğuna inanan, bir konuda dünyada tek olan ne 
varsa bunu tescil etmek için herkes guinnes’in her 
yıl yayınlanan rekor kitabında olmanın hayalini kurar.

Şaşırtıcı Bilgiler



Balık 
türleri yer-

yüzünde dino-
zor türlerin-
den önce Bile 

vardı.

Balıklarda 
suyun içindeki 

sesleri algılamaya 
yarayacak radar 
türü bir organ 

bulunmaktadır.

sualtı
 dalış r

ekortmeni 

milli sp
orcu 

şahik
a erc

ümen, 

antal
ya’nın

 kaş 
ilçesi

’nde 

110 m
etrey

le dünya 

rekoru k
ırdı. 
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Balık 
türleri 

yeryüzünde 450 
milyon seneden 

fazla Bir 
süredir var 
olmuştur.

günümüz-
de yeryüzün-

de tanımlanmış 
25.000’den fazla 

Balık cinsi Bu-
lunmaktadır.

Balıklar, 
kuşlar ve 

memeliler giBi 
acı ve stresi 

hissedeBilirler.

Bazı ba-
lıkların iskelet 
yapısı sadece 

kıkırdaklardan 
oluşmaktadır.

dünyanın 2. en 
büyük feneri 
şile deniz 
feneri. 1859 
yılında açıldı.

mersin 
balıklarının 
kıyılarımızda 
yaşayanlarının 
uzunlugu 
2 metre 
kadardır.
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renKler 
hakkında 
Bilimsel 
veriler

dÜnYadaKi en 
YaYın GÖZ renGi 
KaHve renGidir.

KOYu renKli 
dOndurmalar, 
aÇıK renKli 
Olanlara GÖre 
daHa HıZlı 
erirler.

renKler aYnı 
Zamanda 
duYGuları ifade 
etmeK iÇinde 
Kullanılırlar,

KırmıZı; sevGi, 
GÜÇ, KıZGınlıK, 
mavi; dinGinliK, 
HuZuru temsil 
eder. 

Araştırmalara 
göre odanızı mavi 
renge boyamak 
sizi daha yaratıcı 
hale getirir, 
sarı enerji verir 
ve yeşil ise 
dinlendirir.

BaZı aKarsu 
Yunusları aÇıK 
PemBe renKlidir

Ortalama 
Kişi YaKlaşıK 
Bir milYOn 
renK GÖreBilir.

1940lı Yıllara 
Kadar PemBe 
erKeKler iÇin, 
mavi KıZlar iÇin 
Kullanıldı.

mavi, sentetiK 
OlaraK 
Üretilen ilK 
renKti!
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Aleksandrit taşı 
farklı ışıklar 
altında renk 
değiştirir. Doğal 
ışık altında 
sarı renkliyken 
floresan ışığında 
mor renklere 
dönüşür.

BildiĞimiZ tÜm 
renKler 3 
ana renKten 
OluşmaKtadır, 
Bu renKler 
KırmıZı, mavi ve 
sarıdır.

KırmıZı 
iştaH aÇar

anadOlu’da 
BeYaZ Yerine 
KırmıZı renK 
GelinliĞin 
GeleneKsel 
renGidir.

Sanılanın aksine 
havuçlar yalnızca 
turuncu renkli 
olarak  
yetişmezler. 
Dünyada  
mor, sarı, kırmızı, 
beyaz havuçlar 
yetiştir.

YaKlaşıK 
2,5-3 Yılda 
Bir dOlunaY 
sırasında 
aYın mavi 
renK aldıĞını 
GÖreBiliriZ.

1856’dan ÖnCe, 
mOr renK 
salYanGOZ 
sÜmÜĞ Ünden 
elde ediliYOrdu.

ıstaKOZların 
Kanları 
renKsiZdir 
anCaK OKsijen 
ile BuluştuKları 
Zaman mavi renK 
alır.

leYlaK renGi 
ise KaZara 1856 
Yılında OrtaYa 
ÇıKtı.

Kan POrtaKalı 
meYvesinin 
dışı diĞer 
POrtaKallar 
GiBiYKen 
iÇinin renGi 
KırmıZıdır.

siYaH ve BeYaZ 
GerÇeK renKler 
deĞildir. 

dÜnYada  
mOr, sarı, 
KırmıZı, BeYaZ 
HavuÇlar 
Yetiştir.

Bil Bakalım
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Çelik çomak
Biri uzun diğeri kısa iki sopa kullanıla-
rak oynanır. Kısa olan ve sürekli yerde 
kalan sopa, uzun sopayla uç kısmına 
vurularak havalandırıldıktan sonra, en 
uzak noktaya ulaştırılmaya çalışılır. 

Kukalı saklambaç
Tüm oyuncular oyun alanında toplanır. Aralarından 
bir ebe seçilir. Oyunculardan biri ortaya konan 
topa ya da teneke kutuya vurarak oyun alanından 
uzak bir noktaya atar. Tüm oyuncular ebe topu 
tekrar oyun alanına getirene kadar saklanır. Ebe, 
kukayı getirdikten sonra saklananları ararken, 
başka oyuncular yeniden kukayı uzağa atabilir. 
Ebe kimi görürse kukaya basar ve “kukaladım” der. 
Oyun bu şekilde devam eder.

İp atlama
İki çocuk karşılıklı olarak 
ipin ucundan turarak 
çevirir. Çocuklar sırayla 
ipten atlamaya çalışırlar.

Aç kapıyı bezirganbaşı  
kapı hakkı...
Oyuncular tekerleme aracılığıyla aralarından iki kişiyi 
seçerler. Bunlar bezirgânbaşı olur ve kendilerine 
bir isim verirler (kırmızı-yeşil, elma-armut, balık-
kelebek gibi). Karşılılkı olarak el ele tutuşarak bir 
kapı oluştururlar.
Daha sonra diğer oyuncular bir kervan misali ardı 
ardına sıralanırlar ve bu kapının içinden geçerler.

körebe.........
Oyuncular arasından bir ebe belirlenir 
ve gözleri bağlanır. Oyun, adını ebenin 
gözlerinin bağlanmasından alır. Oyuncular 
ebe ortada kalacak biçimde bir halka 
oluşturur.El çırparak ebenin çevresinde 
dönerler. Ebe bu sırada kollarını öne doğru 
uzatarak dokunduğu oyuncunun başını, 
yüzünü ve üstünü elleriyle yoklar. 

Bülbül kafeste
Oyuncular el ele tutuşarak bir halka oluşturur. Bu halka 
bülbül kafesi olur. Oyuncular arasından iki-üç ‘bülbül’ seçilir. 
Bülbüller kafes içinde dolaşır. Oyun sırasında halkadaki 
oyuncular ellerini bırakarak, “bülbül kafeste” der. Bu sırada 
bülbüller halkanın dışına çıkmaya çalışır. Halkadaki çocuklar, 
bülbülleri dışarı çıkarmamak için hemen birbirlerinin ellerini 
tutar ve kafesin açık yerini kapatır. Kafesten kaçabilen 
oyuncular, oyunu kazanmış olur.

Geleneksel 
oyunlarımız



Güvercin ve cennet kuşunu 
boya ve renklendir!

iYi eĞlenCeler
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tiyatroya ve sinemaya 

giderek hem eglenin hem 

ögrenin. İyi seyirler...

Bu Ay sizin için 
AjAndAmızA 
girenler

20
19

 ş
uB

at
 a

ja
n

da

Bisküvi Adam
Tiyatro-İstanbul Şehir Tiyatroları-Gaziosmanpaşa Sahnesi17 Şubat 2019 Pazar saat:15.00

Büyük evin saati Guguk Bey’in ansızın kısılan sesi, ev sahipleri tarafından onu çöpe atılma tehlikesi ile karşı karşıya bırakmıştır. Ama mutfaktaki arkadaşları Tuz, Biber, sonradan aralarına katılacak olan Poşet Çay ve en çok da fırından yeni çıkmış Bisküvi Adam’ın yardımıyla bunun üstesinden hep birlikte geleceklerdir. 
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Karlar Kraliçesi  Sihirli Ayna 
Sinema-22 Şubat 2019 Konusu: Robert Lence ile Aleksey Tsitsilin’in yönettiği 

animasyon film Karlar Kraliçesi 4: Sihirli Ayna’nın konusu 
çok eğlenceli. Sihirli Ayna’yı kullanarak insanları kandıran 
Kral Harald’ın planını öğrenen Gerda, Engel olmak için 
elinden geleni yapacaktır ancak Aynalar Diyarı’na sadece 
sihir yeteneği olanlar gidebilmektedir. Ailesinde sihir 
yeteneği olmayan tek kişi Gerda’dır ve bu yüzden kendini işe 
yaramaz biri olarak görür... 

Tembel Memiş
Tiyatro-Ankara Devlet Tiyatrosu 
Cüneyt Gökçer Sahnesi  24 Şubat 2019 Pazar saat: 11.00 

Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, tembel mi tembel Memiş varmış… Oğlunun tembelliği ve sorumsuzluğu yüzünden annesi çok yakınırmış. Kimselere 
yardım etmeyen, kendi işlerini bile yapmayan Memiş’in tek derdi 

kırlarda uzanıp keyif yapmakmış. Tembelliği yüzünden sevdiği kız Güllü 

kendisiyle evlenmek istemeyince, Memiş’in başından geçenleri ele alan 

oyun, Ankara’daki izleyicisini bekliyor. 



keloğlan ve güvercini... 
Sıcak bir günde, bir karınca 

biraz su arıyordu. Bir süre etrafta 
dolaştıktan sonra bir karınca 
geldi. Çimenlere tırmanmak 
isterken kaydı ve suya düştü. O 
sırada Keloğlan güzel bir söğüt 
altında uyukluyordu ve tüyleri ışıl ışıl 
parıldayan bir posta güvercini vardı. 
Keloğlanın olağanüstü güzellikteki 

posta güvercini de Keloğlan’ın 
uyukladığı ağaçta duruyordu. O 
ağaçtan Keloğlan’ın güvercini 
o minik karıncayı görmemiş 
olsaydı, zavallı karınca boğulmuş 
olabilirdi. Karıncanın başının dertte 
olduğunu görünce, Keloğlan’ın 
güvercini bir yaprağı çabuk bir 
şekilde kopardı ve onu karıncaya 
yakın suya bıraktı. Karınca yaprağa 
doğru ilerledi ve üzerine tırmandı. 
Yaprak onu kuru zemine sürükledi 
ve karınca dışarı çıktı. Sonunda 

güvendeydi. Tam o sırada, 
yakındaki bir avcı, onu tuzağa 
düşürmek için ağını güvercin 
üzerine atmak üzereydi. Avcının 
ne yapmak istediğini anlayan 
karınca çabucak onun topuğunu 
ısırdı. Acıyı hisseden avcı ağını 
düşürdü. Güvercin de güvende 
olmak için hızla Keloğlan’ın omzuna 
kondu. Keloğlan böylece uyandı 
ama zaten her şeyi minik güvercini 
halletmişti… 

KelOĞlan ve 
GÜverC in i
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Roketi uzaya gönderecek kişi sensin! 
TEk YAPMAN GEREkEN kALEMLE ÇİzEREk DOĞRU 
YOLU BULMAk. 69

Bilmece Bulmaca



Bo
ya

ma
 z

am
an

ı

70



71



72


