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Avustralya

Ba�kenti: Canberra

Nüfusu: 21.585.017

Yüzölçümü: 7.686.850 kilom
etrekare

Para birimi: Avustralya Dolar�

Avustralya hem bir k�tan�n hem 
de  bir ülkenin ad�! Buras�, dünyan�n 
alt�nc� büyük ülkesi. Tam ad�, 
“Avustralya Uluslar Toplulu�u”. 
Ülke, alt� eyaletten ve iki bölgeden 
olu�uyor. Avustralya’da daha çok 
�ngilizce konu�uluyor. Ancak, 
burada ya�ayan yerlilerin konu�tu�u 
çok say�da dil daha var. Avustralya 
yerlilerinin tarihi, binlerce y�l 
geçmi�e dayan�yor. Ancak, 

günümüzde Avustralya’da ya�ayan 
insanlar�n ço�u, 18. ve 19. yüzy�lda 
Avrupa’dan gelmi� yerle�imcilerin 
torunlar�. Avustralya’n�n �l�k 
say�labilecek bir iklimi var. Biz 
k��� ya�arken, orada yaz mevsimi 
sürüyor. Çünkü, Avustralya güney 
yar�mkürede! Orada en so�uk aylar 
haziran ve temmuz. En s�cak aylarsa 
ocak ve �ubat. 
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Uluru, Avustralya kıtasının neredeyse tam 
ortasında bulunan dev bir kaya kütlesi. 
Aslında bir dağ. Günümüzden 600 milyon 
yıl önce oluştuğu tahmin ediliyor. Dağın 
çevresi koruma alanı olarak ilan edilmiş; 
burada bir ulusal park bulunuyor. Uluru’da, 
geçmişi 10.000 yıl öncesine dayanan bir 

yerleşim alanı ve kaya resimleri var. Dağın 
ortasından bir yol geçiyor. Burası, bölgede 
yaşayan yerlilerce kutsal kabul ediliyor. 
Uluru, Avustralya’ya gelen turistlerin en 
sık ziyaret ettiği yerlerden biri. 

Uluru

Avustralya’da insanların büyük bölümü 
kentlerde ya da kentlerin yakınında 
yaşıyor. Ancak, sayıları az olsa da, özellikle 
kıtanın iç bölgelerinde, kentlerden çok 
uzakta yaşayanlar da var. Bu insanlar 
genellikle çiftliklerde yaşıyor ve koyun 

yetiştiriciliğiyle uğraşıyor. Avustralya’da, 
insan nüfusunun 10 katı kadar evcil koyun 
var! Koyun yetiştirilen çiftliklerin bazıları 
çok büyük. Öyle ki, çiftlikteki hayvanları 
kontrol etmek için kamyonet ve motosiklet 
gibi ulaşım araçları kullanılması gerekiyor.

Avustralya’da Birçok Çiftlik Var
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Avustralya’n�n iç bölgelerinde yerle�im 
çok seyrek. Ancak buralardaki çiftliklerin  
ço�unun yak�n�nda okul yok. Yinede, 
çiftliklerdeki çocuklar da okula gidiyor. 
Ancak bu, bildi�imiz okullara hiç 
benzemiyor! Bunun ad�, “radyo okulu”. 
Radyo okulunun ö�rencileri her sabah, 
t�pk� okula gider gibi kitap ve defterleriyle 
telsizlerinin ba��ndaki yerlerini al�yorlar.  
Ö�retmen ö�rencilere, telsiz arac�l���yla 

ders anlat�yor. Ö�renciler de telsizlerini 
kullanarak derse kat�l�yor, ö�retmenlerinin 
sorular�n� yan�tl�yor ödevleri postayla okula 
gönderiyorlar. Ö�renciler, y�lda birkaç kez, 
kentteki okullar�n� ziyaret ederek bir araya 
toplan�yorlar. Ö�retmenler de y�lda en 
az bir kez ö�rencilerini evlerinde ziyaret 
ediyor. 

Avustralya’n�n en büyük kenti, 
Sidney. Sidney Liman� yak�nlar�nda 
bulunan ve kentin simgesi haline 
gelmi� olan “Opera Binas�” dünyaca 
ünlü bir yap�. Avustralya denince 
akla ilk gelen �eylerden biri de 
bu bina! Üç taraf� denizle çevrili 
olan yap�, uzaktan bak�ld���nda 
dev bir yelkenliyi and�r�yor. Binan�n 
yap�m�, 1973 y�l�nda tamamlanm�� 
ve o zamandan bu yana da birçok 
önemli sanat olay�na ev sahipli�i 
yapm��. Dilerseniz a�a��daki 
web sayfas�n� ziyaret ederek 
binan�n çevresinde bir sanal tur 
yapabilirsiniz!

Sidney Opera Binas�

 http://panoramaweb.at/360panoramas/p00023v/ 
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Baz� Çocuklar, “Radyo Okulu”na Gidiyor!
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Büyük Set Resifi

Avustralya’da, ba�ka k�talarda 
görülmeyen birbirinden ilginç 
hayvanlar ya��yor. Kanguru ve koala 
gibi keseli hayvanlar, gagal�memeli gibi 
yumurtalayan memeliler ve birbirinden 
ilginç ku�lar. 

Gökku�a�� renkli loriket de bu 
ku�lardan biri. Çiçektozu, balözü 
ve çe�itli meyvelerle beslenir. 
Loriketler, sürü halinde gezer, 
ancak a�açlara konduklar�nda 
çiftlere ayr�l�rlar.

Mercan resifinde birbirinden ilginç 
canl�lar ya��yor.

Avustralya’n�n en ilginç yerlerinden biri, 
ülkenin do�u k�y�lar�nda bulunan “Büyük Set 
Resifi”. Buras�, dev bir mercan resifi. Mercan 
resifleri, s�cak ve s�� tropikal denizlerde 
bulunur. Binlerce y�lda“Mercan polipleri” ad� 
verilen küçük canl�lar�n kal�nt�lar�ndan olu�urlar. 
Farkl� türden çok say�da canl�ya ev sahipli�i 
yaparlar. Çünkü, mercan resiflerinin bulundu�u 

bölgeler, okyanuslardaki ya�am�n en çe�itli 
oldu�u yerler. Ancak, Büyük Set Resifi, insan 
etkinlikleri nedeniyle zarar görmü� durumda. 
Ama neyse ki büyük bölümü koruma alt�na 
al�nm��. Burada bir milyondan fazla bal�k türü, 
denizkaplumba�alar�, balinalar ve daha ba�ka 
birçok canl� ya��yor. 

Avustralya’da Birbirinden �lginç Hayvanlar Ya��yor!

��te, gökku�a�� renkli loriketler!
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Avustralya’da “aborijinler” 
olarak da bilinen yerlilerin 
bir bölümü, geleneksel 
ya�amlar�n� sürdürüyor. Yerli 
kültüründe sanat�n yeri apayr�. 
Özel yöntemler ve boyalar 
kullanarak yap�lan “dü� zaman�” 
resimleri eski söylencelerdeki 
kahramanlar� ve olaylar� 
yans�t�yor. Bu resimlerde 
birçok simgeye yer veriliyor. 
Güne�, ayakizleri, gökku�a��, 
p�narlar, bulutlar... En s�k 
kullan�lan yöntemlerden biri 
de, bunlar� küçük noktalarla 
olu�turmak. Geçmi� dönemlerde 
bu resimlerden baz�lar� topra�a 
yap�l�r ve rüzgâr onlar� silene 
kadar yerinde kal�rm��.

Asl� Zülal
http://www.assoa.nt.edu.au/

Avustralya Yerlileri Sanat� Çok Seviyor
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