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Ag�rofob�
Karşıdan
karşıya 

geçme korkusu

Bu korkuya sah�p olan
�nsanlar, 

araçların yavaş hareket
ett�ğ� sokaklarda 

dah� end�şe duymaktan
kend�ler�n� alamazlar.



Merdümg�r�z
İnsanlardan kaçan,

kalabalıkları 
sevmeyen k�mse

 

Dilimize Farsça'dan geçen
bu kelime, 

insan manasına gelen
 "mert" ile kaçma anlamına

gelen "güriz"
sözcüklerinden oluşuyor.



Ab�s
Okyanusların, güneş
ışığının ulaşamadığı

der�n yerler�

Yeryüzünün yüzde 70'�n� kaplayan ve büyük
bölümü henüz keşfed�lmem�ş olan

okyanusların “ab�s” kes�mler�ndek� yüksek
basınç, çoğu den�z canlısının bu bölgede

yaşamamasına neden olur.



Gümüşserv�

 

Ay ışığının suya yansımasıyla
 oluşan parıltılı görünüm

Geceleyin su yüzeyinde oluşan

ışık yansımaları olduğu için

birbirleriyle sıkça karıştırılan

“gümüşservi” ve “yakamoz”,

kaynağı birbirinden farklı iki ışık

olayıdır. Yakamozun kaynağı,

küçük deniz canlıları;

gümüşservinin kaynağı ise ay

ışığıdır.



Alavapör
Gıdaların buharda
 p�ş�r�lmes� usulu



Şalak
İç Anadolu bölges�nde 

olgunlaşmamış kavun ve
karpuza

 ver�len �s�m

Yıllık 1.75 m�lyon
ton kavun üret�m�n
yapıldığı ülkem�z;
3,5 m�lyon tonluk
karpuz üret�m� �le

dünyasa �k�nc�
sırada yer
almaktadır.



Aurora
Güneştek� manyat�k
fırtınaların dünyaya
ulaşmasıyla bel�ren

renkl� ışıklar

Kutup bölgeler�nde görülen
ve

 “kuzey ışıkları” olarak da
b�l�nen "aurora", başta

Jüp�ter ve Satürn olmak
üzere farklı gezegenlerde

de meydana gel�r.



M�mar S�nan
Krater�

Merkül gezegen�nde
bulunan,147 km çapındak�

krater�n �sm�d�r

1976’da Uluslararası Astronom� B�rl�ğ� tarafından tesc�l ed�len Merkür’dek� M�mar S�nan
krater�ne, Mevlana Celaledd�n Rum� ve Sabr� Berkel kraterler� de eşl�k ed�yor.⠀

Dünyada �z bırakmış �nsanların �s�mler�n�n yer aldığı Merkür’de, bu şek�lde adlandırılmış
yüzlerce krater bulunmaktadır.⠀



Şeftal� veya kayısı
g�b� meyveler�n

üzer�nde bulunan
�nce tüğe veren

�s�m
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Ülger



P�ktogram
B�r eşyayı, yer�, olayı ya da
kavramı resmetme yoluyla

tems�l eden sembol

 
M�lattan öncek�

toplumlarda yaygın b�r
şek�lde kullanılan bu

semboller, “p�ktograf�” adı
ver�len yazı s�stem�n�
ortaya çıkarmıştır.

Günümüzde en yaygın
kullanımı traf�k levhaları
olan bu anlatım d�l�ne,

halen Afr�ka ve
Amer�ka’dak� bazı

topluluklarda
rastlanab�lmekted�r.



Hale
Güneş�n ya da ayın
 çevres�nde oluşan 

ışık çember�

Güneş ya da ay ışıklarının, buz kr�staller� �ç�nden
geçerken kırılması neden�yle oluşan haleler,

genell�kle parlak ve beyaz b�r çember şekl�nde
görünür. Bazı durumlarda renkl� b�r yay şekl�nde
de görüleb�len bu ışık olayı, gökkuşağının aks�ne

yağmursuz havalarda meydana gel�r.



Dendrokronoloh�
Kes�lm�ş ağaç

gözdes�ndek� halkaların
tar�hlenmes� yöntem�İkl�m b�l�mc�ler�n kullandığı bu

yöntem sayes�nde, ağaçların yaşları
�le geçm�ş yıllara a�t yağış, sıcaklık

ver�ler� ve �kl�m değ�ş�kl�kler�
hakkında b�lg� ed�n�lmekted�r.

Halkaların büyüklükler� sıcaklık �le
yağışa, renkler� �se mevs�mlere �şaret

eder.


