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Bu ay 
ne oldu?
Demokrasi, halkın yöneticisini kendisi seçmesi demektir.  

Darbe denilen bu kötü kalkışmaya vatansever Türk halkı izin vermedi. 15 Temmuz Atatürk’ün kurduğu cumhuriyetimizi 
ve demokrasimizi koruma 
çabamızı anlatan millî bir 

gün olarak tarihimize geçti.

Cumhurbaşkanımızın çağrısından sonra meydanlara çıkan halk, 
günlerce sokaklardan ayrılmadı.
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’Cumhuriyette egemenlik kral, 

kraliçe, padişah, sultan gibi tek 

bir kişiye değil halkın iradesine 

aittir. Halk belirli sürelerle seçtiği 

milletvekilleri aracılığıyla ülkesini 

yönetir. 15 Temmuz 2016’da bazı 

askerler milletin bu hakkını yok 

sayıp kendi istedikleri kişileri 

göreve getirmeye çalıştı.

Sayın Cumhurbaşkanımızın 

çağrısıyla 15 Temmuz 2016’da 

karşılaştığımız zorlukları 

millet olarak genç yaşlı, 

küçük büyük demeden birlik 

içerisinde sergilediğimiz 

dayanışma ile aştık.



Günlerce demokrasi 

nöbetleri tutuldu.

Kahraman Türk milleti gerçek bir destan yazdı. 
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Hakkı asla ödenmez kahraman şehitlerimizi bir kez daha minnetle anıyoruz.

O günden sonra 

15 Temmuz Demokrasi 

ve Millî Birlik Günü olarak 

her yıl anma törenleri 

düzenleniyor. 



bu ay
ne oldu?

Millî ticaretin 

gelişmesini hızlandıracak 

çok önemli bir ekonomik 

kazanımdır.

Kabotaj, bir devletin 

kendi limanları arasında 

yolcu ve yük taşıma hakkı 

demektir. 

Önceleri yabancı devletler Türk denizleri 
üzerinde hâkimiyet sahibiydi.

Türkiye limanları arasında 
sadece Türk teknelerinin hizmet görmesi zorunluluğu getirildi. 

Yük ve yolcu t
aşımacılığı 

Türk bayrağı taşıya
n 

gemilere verildi.

 1 Temmuz 1926‘da 
Kabotaj Kanunu ile 
bu durum değişti.
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bu ay
ne oldu?

Ayrıca kara sularımız 

dâhilinde balıkçılık ve diğer
 

deniz hizmetleri yabancılara 

yasaklandı.

Kaptanlık, tayfalık gibi 

hizmetlerin yapılması Türk 

vatandaşlarına bırakıldı.

Yasa aynı yıl 1 Temmuz’da yürürlüğe girdi. 

Bu tarih 1935 yılından 

itibaren Kabotaj Bayramı 

olarak kutlanmaya başlandı. 2007 tarihinde kabotaj 

kelimesine denizcilik 

kelimesi de eklenerek 

bayramın adı Denizcilik ve 

Kabotaj Bayramı oldu.
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bu ay
ne oldu? HASAT BAYRAMI BEREKETİ 

Çiftçilerin ektikleri ürünleri 
yaz aylarında meyve 

sebze olarak toplamaya 
başlamasına hasat denir. 

 Bu olaya Anadolu’nun 
çoğu yerinde “harmancalık 

dağıtma” ya da 
“harmancalık toplama” adı 

verilir. 

Bu olay, insanın doğaya olan 
minnettarlığını gösterme 

isteğinin doğal bir sonucudur.

Her hasat döneminde 
tekrarlanan bu hususlar bölgeden 

bölgeye farklılıklar gösterse de 
yüzyıllardır uygulanır. 

 ‘’Biriniz bin olsun, bereketli 
olsun!’’ veya ‘’Allah güle 

güle yedirsin!’’ diye dualar 
ederler.

•Hasat zamanı her yıl 
yaz aylarında özellikle de 
temmuz ayında bayram 

coşkusuyla kutlanır. 

•Anadolu’da harmancalık 
toplama geleneği, genellikle 
düğünlerde davul zurna 

çalarak geçimlerini sağlayan 
kişiler tarafından yapılır.

Yüzyıllar öncesine dayanan bu 
gelenekte hasat vakti geldiğinde 
ihtiyaç sahibi vatandaşlar iyi 

dileklerini sunar.
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GEZGiN 
GüVERCiN TARİHİN 

SIF IR NOKTASI: 

GÖBEKLİTEPE
Göbeklitepe Arkeolojik 

Alanı, Şanlıurfa kent 

merkezinin 18 kilometre 

kuzeydoğusunda, Örencik 

Köyü yakınlarındadır. 

1963 yılında yapılan çalışmalarla keşfedilse de 1994 yılından sonra Göbeklitepe’nin gerçek değeri anlaşıldı. 

Bu çalışmalar 

sonrasında, 

Göbeklitepe’nin 

12000 yıl öncesine 

uzanan kutsal bir 

merkez olduğu 

anlaşıldı.

Çapları 30 metreyi bulan yaklaşık 20 yuvarlak ve oval yapının ortasında 2 adet “T” biçimli, 5 metre yüksekliğinde, kireçtaşından bağımsız sütun yer alır.
Yapıların iç duvarlarında da daha küçük sütunlar bulunur.

Alan, 12000 yıl boyunca 

dokunulmadan kaldığından 

arkeolojik olarak önemli 

buluntular içerir.
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Dev bir hayal 

gücünün eseri olan 

Göbeklitepe, bu 

büyüklükteki en eski 

anıt alandır. 

Göbeklitepe, Mısır Piramitleri’nden ve İngiltere’deki Stonehenge’den 
yaklaşık 7 bin 500 yıl önce 

inşa edilmiş olmasıyla da tüm 
dikkatleri üzerine çeker.

Henüz şehirleşmenin olmadığı bir dönemde, ileri düzeyde mimarlık 
gerektiren tapınaklar inşa 
edilmesi tüm dünyada şaşkınlıkla karşılandı. 

GÖBEKLİTEPE

Kazılarda tarih öncesi 

yaşama dair elde edilen her 

türlü veri ve bilimsel sonuç, 

insanlık tarihi açısından da 

büyük önem taşır.

• Tatilde yolunuz 

Şanlıurfa’ya 

düşerse çok eski 

toplumların burada 

nasıl yaşadığını, 

tapınaklarda neler 

yaptığını hayal etmek 

oldukça heyecanlı 

olacaktır.

Şehir hayatına henüz 

geçmeden inşa edilen ilk 

tapınak olan Göbeklitepe, 

son yılların “en büyük 

arkeolojik keşfi” olarak 

gösterilir.
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MERAKLI 
ÇOCUK

ETRAFIMIZDAKİ AĞAÇLARI 
NE KADAR TANIYORUZ?

Doğa her zaman bizim için güzel bir sığınak, 
ağaçlar ise en yakın dostumuz. Bu kadar değerli 
ağaçlarla karşılaştığımızda onları tanıyor muyuz? 

Haydi, biraz ağaçları inceleyelim.

MEŞE
Ülkemizde yaygın görülen meşe, 

çoğunlukla dört mevsim yeşil 
kalabilen, geniş yapraklarıyla 

dikkat çeker. 

Koca gövdesi, sıkça gördüğümüz 
palamut meyvesi ile sincapların 

en sevdiği ağaçtır. KAVAK
Hepimizin mutlaka gördüğü, 

çok uzun boylu, ince 
gövdeli, rüzgârda dans eden 
yapraklarıyla ülkemizin güzel 
ağaçlarından biri de kavak 

ağacıdır.

LADİN
Onlarca farklı çeşidi 

bulunan ladin ağacının 
ülkemizde gördüğümüz 

türüne Doğu Ladini 
denir. 

Sarkan dalları, iğneli 
yaprakları, piramide 
benzeyen gövdesi ile 

tanınır. 

Üzerinde neredeyse her 
mevsim görülen ince, 
uzun kozalağı vardır.

IHLAMUR AĞACI
Genel olarak Marmara, Batı 

Karadeniz ve Orta Toros 
Dağları’nda görülen ıhlamur 
ağacının yaprakları yaprakları 

uzun bir kalp biçiminde ve uçları 
tırtıklıdır.

Çiçekleri kurutularak çay olarak 
içilen ıhlamur, haziran ve 

temmuz aylarında çiçek açar. 

Kokusuyla da çok sevilen bu 
ağaç, aynı zamanda süs bitkisi 

olarak da kullanılır.

GÜRGEN
Kış aylarında yapraklarının tamamını 
döken, ilkbaharda yaprak açan gürgen 

ağacı, girintili çıkıntılı gövdesi ve 
yaprakları ile göğe doğru yükselir.

Yapraklarının şekilli 
olması nedeniyle kayın 

ağacından ayrılır.
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BUNLARI
BİLİYOR MUYDUNUZ?

Beynimiz, 
insan 

vücudundaki 
en karmaşık 

organdır.

Tüm vücudumuzu 
ve organlarımızı 

kontrol 
etmektedir.

Beynimiz, toplam 
vücut ağırlığının 

yalnızca yüzde 2’sini 
oluşturur ama 

vücutta üretilen 
enerjinin yüzde 
20’sini tüketir.

Beynimizdeki 
mevcut nöronların 
sayısı dünyadaki 

toplam insan 
nüfusunun 15 katıdır. 
Bu da yaklaşık 100 

milyar kadardır.

Yapılan 
araştırmalara 
göre, uyurken 
bile beynimiz 
aktif olarak 

çalışmaktadır.

Ortalama bir 
beynin günde 

yaklaşık 50.000 
düşünce 

ürettiğine 
inanılıyor.

İnsan beyninin 
geçtiğimiz 10.000-
20.000 yıllık süre 
içerisinde kademeli 
olarak küçüldüğü 
tespit edilmiştir.

Beynimiz yaklaşık 
12-25 watt 

elektrik üretir, 
bu da bir ampulü 

aydınlatmaya 
yetecek güç 
demektir.

İNSAN BEYNİ HAKKINDA 
ŞAŞIRTAN BİLGİLER
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bİLİM
kulubu

YAMAÇ PARAŞÜTÜ
NASIL UÇAR?

Yamaç paraşütü, hiç motor gücü olmadan, sadece yükselen hava akımları sayesinde süzülerek uçabilen basit ve hafif bir hava aracıdır.Yamaç paraşütünün 

uçabilmesi rüzgâra bağlıdır. 

Rüzgâr, paraşütü tamamen 

şişirince paraşüt kanat 

şeklini alır.

Kanat, havada uçuşunu ileri ve aşağı doğru sürdürürken yapısı itibarıyla üzerinde hava akımları oluşturur.

Kalkış sırasında pilotun koşması ile sağlanan hız, kaldırma kuvvetini oluşturur. 

Burada iki kuvvet etkili olur. 

Birincisi yer 

çekiminden 

(ağırlık) dolayı 

pilotu aşağı doğru 

çeken kuvvet, 

diğeri ise pilotu 

yukarı doğru 

çeken kaldırma 

kuvvetidir. 
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Uçabilmek için bir diğer önemli 

konu yamaç paraşütü ile pilotun 

ağırlığıdır. Bu ağırlığı taşıyabilecek 

ve süzülme yapabilecek bir 

kaldırma gücü olmalıdır.

2

3

4
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bİLİM
kulubu

Eğimli ve yüksek bir tepeye açık olarak serilen paraşüt, pilotun koşmaya başlaması sonucu hava ile dolar.

Ardından pilotla birlikte 

havalanır. 

Günümüzde Türkiye’de resmî 

olarak yamaç paraşüt eğitimleri 

Türk Hava Kurumu tarafından 

verilmektedir. 

Uçuşların süresi, kullanılan malzemenin performansı ve pilotun tecrübesine bağlı olarak saatlerce sürebilir.

Yamaç paraşütü en ucuz, hafif hava aracı ve doğayla iç içe olmasından dolayı dünyada sevilerek tercih edilen bir spordur.

DENEY-UYGULAMA:OYUNCAK PARAŞÜT
Gerekli malzemeler:
l İp
l Plastik  poşet
l Kağıt bardak
l Hafif bir oyuncak
Nasıl yapılır? 
Öncelikle poşetin tutma yerlerinden eşit şekilde 
keselim. Dört köşesine birer delik açalım ve bu 
deliklerden ip geçirelim. Aynı şekilde bir karton 
bardağa da karşılıklı dört delik delelim ve poşete 
bağladığımız ipleri bardaktan da geçirelim. 
Bardağın içine oyuncağı koyalım ve poşetin altından 
üfleyerek hava doldurmaya çalışalım. Açık havada, 
rüzgârlı bir yerde yapılırsa paraşüt daha hızlı 
hareket eder.
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AFACAN 
DOSTLARIMIZ BİR KAMUFLAJ USTASI

PEYGAMBERDEVELERİ 
Sıcak bölgelerde 

sıkça görülen 
peygamberdeveleri, 

başka böcek türlerini 
yiyerek beslenir.

Peygamberdevesi 
denmesinin nedeni, 
öndeki iki ayağının 

eklemlerden 
kıvrıldığında dua ediyor 

gibi görünmesidir.

Genellikle canlı 
böceklerle beslenir.

Hymenopus 
Kanada’da yaşayan tek 
peygamberdevesidir ve 

bilinen en güzel türüdür.

Protein ihtiyaçlarını tam olarak 
karşılayamadıkları zamanlarda 
cüce sivri fare ve sinek kuşu 

yediklerine de rastlanır.

Peygamberdevesi 
kamuflaj yeteneği ile 
hem düşmanlarından 

gizlenir hem de 
sezdirmeden avına 

yaklaşır.

Peygamberdevesi, zararlı 
böceklerle yapılan biyolojik 
mücadelede doğal düşman 

olarak kullanılır.

Bir peygamberdevesi yeşil 
ya da kurumuş bir yaprağa, 
bir dikene, parlak renkli bir 

çiçeğe ya da karıncaya benzer 
bir görünümde olabilir. 
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Svalbard Küresel
Tohum Deposu 

HARİTADA BİR NOKTA:

Geleceğimizin En Önemli Bankalarından Biri 

Svalbard Küresel Tohum 
Deposu, dünya üzerinde 

küresel bir felaket 
yaşanması ihtimaline 
karşı bitki çeşitliliğini 

korumak amacıyla 
yapılmıştır. 

Kuzey Kutbu ile 
Norveç ana karası 
arasındaki Svalbard 

Takımadası’nda, 
2008 yılında 

kuruldu.

Küresel ısınmadan 
az etkileneceği 

düşünüldüğü için, 
tesis Norveç’e 

kuruldu. Donmuş bir dağın 
içerisinde kurulan 

tesis, yapay soğutma 
sistemi ile -18 °C 
sıcaklıkta sabit 

tutuluyor. 
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Tesis pek çok doğal 
afete karşı korunaklı 
olarak inşa edilmiştir.

Tohumlar 
Svalbard’a 

genellikle hava ve 
deniz taşımacılığı 
ile gönderiliyor.

Kurutulmuş tohumlar 
özel olarak tasarlanmış, 

hava geçirmez, alüminyum 
torbalarda saklanıyor. 

Şu an tesiste 5.481 
farklı türe ait toplam 
1.125.419 adet tohum 

örneği bulunuyor. 

Tesise tüm ülkelerden 
tohum gönderilerek 
gelecekteki çevre 
sorunlarına karşı 

insanlık korunuyor.

TEMMUZ 202232 PTT ÇOCUK DERGİSİ 33



HAZİRAN 202234 PTT ÇOCUK DERGİSİ 35

meslek

Tarımla ilgilenen, 
üretimde bulunan 
insanlara “çiftçi” 

denir. 

12 bin yıl önce verimli 
Orta Doğu topraklarında 
başlayan çiftçilik, daha 

sonraları dünyanın 
farklı bölgelerinde 

birbirlerinden bağımsız 
olarak ortaya çıktı.

Çiftçiler; Orta Doğu’da 
arpa, buğday gibi besinler 

üretip koyun ve keçi 
gibi küçükbaş hayvanlar 

beslerken Meksika’da mısır, 
Çin’de pirinç, Afrika’da 

ise darı ekti ve büyükbaş 
hayvanlar yetiştirdi.

Tarihin en eski 
mesleklerinden 
olan çiftçilik, 

insanların dünyadaki 
ilk mesleklerinden 

biridir. 

Yerel bitkiler ve 
bölgede yaşayan 

hayvanlar çiftçilerin 
neler yetiştireceğini 

ve üreteceğini 
belirledi.

Çiftçiler her 
bölgede coğrafî 
özelliklere göre 
farklı ürünler 

keşfetti.
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ÇİFTÇİLİK
Dünya’nın En Eski Mesleklerinden Biri



İnsanların 
beslenme ihtiyacı 
beraberinde gıdaya 

ve onu üreten 
çiftçiliğe ihtiyacını 

da artırdı.

Dünyadaki milyarca 
insanın yaşamı, çiftçilerin 
ürettiklerine bağımlıdır ve 
çiftçilik gün geçtikçe daha 
da önem kazanmaktadır.

Yakın gelecekte 9 milyara 
ulaşması beklenen 

nüfusun beslenmesi 
için, geçen 10 bin yılın 
toplamından daha fazla 
gıda üretimine ihtiyaç 

duyulacaktır.
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TabİATIN
HEDİYELERİ

HEM TATLI HEM SAĞLIKLI, 
BİR DOĞA HARİKASI 

İNCİR ZAMANI

İncir meyvesi 
en çok Ege 
ve Akdeniz 
Bölgesi’nde 

yetişmektedir.

’Türkiye tüm 
dünyadaki 

önemli incir 
üreticilerinden 

biridir.

Hem taze 
olarak hem de 

kurutulmuş 
olarak 

tüketilmektedir.
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İncir dünya 
tarihinin 

bilinen en eski 
meyvelerinden 

biridir. 



İncir meyvesinin 
kabuğu da 

yenilebilir, bu 
sebepten iyice 

yıkandığından emin 
olunmalıdır.

İncirin bünyesinde 
şeker, A, B1, B2, 

C vitaminleri 
olduğundan 

vücudumuz için 
oldukça sağlıklı bir 
enerji deposudur.

Ülkemiz 
kurutmalık incir 

çeşitleri ve 
ekolojisi açısından 
dünyanın en kaliteli 
incirlerine sahiptir.
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BİYOGRAFİ

YOLCULUK TUTKUNU 
JULES VERNE (1828-1905)

Sürükleyici ve eğlenceli 

anlatımıyla eserleri, hem 

büyükler hem de küçükler 

tarafından çok sevilen Jules 

Verne, Fransız bir romancıdır.

Eğitimini Fransa’da hukuk alanında tamamladı ama onun için yazma tutkusu hep daha öncelikliydi.

Bilim kurgu eserleri 

edebiyat dünyasında oldukça 

ilgi çekti ve dünyaca ünlü 

bir yazar oldu.

Yaşamının en yaratıcı yıllarında arka arkaya yazdığı Balonla Beş Hafta (1863), Dünyanın Merkezine Yolculuk (1864), Ay’a Yolculuk (1865), Kaptan Grant’ın Çocukları (1867), Denizler Altında 20000 Fersah (1869) ve Esrarlı Ada (1874) yazarın en çok tanınan eserleri oldu.

Jules Verne’in yolculuk tutkusunu 

da yansıttığı 80 Günde Dünya 
Gezisi isimli eseri dünya çapında 

en sevilen kitabı oldu.

Verne, bilimin ilerlemesinin 

insanlığın ilerlemesinde 

çok etkili olduğunu 

savunuyor ve eserlerinde 

bunu yansıtıyordu.

1876’da hep hayalini kurduğu 

uzun seyahate çıkarak, yatla 

Avrupa’nın çevresini dolaştı.
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İNGİLİZCE 
oĞRENİYORUM

TAHILLAR
GRAINS

Buğday
Wheat

Pirinç  
Rice

Çavdar 
Rye

Yulaf  
Oat

Barbunya
Kidney bean

Mısır 
Corn

Mercimek  
Lentil

Fasulye 
Beans

Arpa  
Barley

Nohut  
Chickpeas

Dergimizin yeni sayısında  
yemeklerimizin temel enerji 
kaynakları olan tahılların 
İngilizcesini öğreniyoruz.
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SİNEMA
VE ÇOCUK FİLMİN 

KONUSU
Fransız yazar Antoine de Saint-
Exupéry’nin Küçük Prens kitabı, 
büyürken kaybettiğimiz çocukluğa 

duyulan özlemi anlatır. 

Bu unutulmaz eser, 
güzel bir hikâye ve 

etkileyici görsellerle 
film olarak karşımızda. 2015 yapımı bu filmde 

bir anne ve kızı ile ilginç 
komşularının başından 
geçenler anlatılıyor. Küçük Prens’i yeniden 

keşfetmeye davet eden 
film, hem komik hem de 

etkileyicidir.

Annesinin hayalleri ve 
kendi istekleri arasında 

kalan küçük kızın 
yaşadıkları ise anne 

babalar için etkileyici 
mesajlar içerir.

Filmde kızını disiplinli 
bir okula gönderip parlak 
bir geleceğe hazırlamak 
isteyen anne, tanıdık bir 

karakterdir.

Eğer hala kitabını 
okumadıysanız bu 

filmi izlemeden önce 
kitabını okumanızı 

tavsiye ederiz. 

Yaşlı pilot komşu, yıllar 
önce çölde karşılaştığı 
Küçük Prens’i tekrar 

bulma hayalini unutamaz. 
Bu hayaline ortak ettiği 
küçük kızla çok keyifli 

bir keşfe çıkar.

Orijinal İsmi: Le Petit Prince
Vizyon Tarihi: 23 Eylül 2015
Süre: 108 dakika
Tür: Animasyon, Fantastik
Yönetmen: Mark Osborne
Senarist: Irena Brignull
Yapımı: 2015 – Fransa

KÜÇÜK PRENS
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etkİnlİk

DENİZ KABUĞUNDAN 
ÇERÇEVE YAPIMI

l Ahşap tutkalı

l Kullanmadığınız bir fotoğraf 

çerçevesi ya da hazır ahşap çerçeve 

l Deniz kabukları

l İsteğe bağlı olarak evinizde olan 

renkli boncuklar

İsterseniz deniz kabuklarını 

boyayabilir (guaj ya da akrilik boya 

ile) isterseniz de doğal renk ve 

desenleri ile bırakabilirsiniz. 

GEREKLİ 
MALZEMELER:

YAPILIŞI:
l Tüm malzemeleri topladıktan sonra bir 
fırça yardımı ile tutkalı deniz kabuklarına 
sürelim.
l Çerçevenin köşelerinden başlayarak 
deniz kabuklarını yapıştıralım.l Boncuk kullanmak isterseniz de 

deniz kabukları arasına dilediğiniz gibi 
yapıştırarak desenler verebilirsiniz.l Tüm boşluklar dolduktan sonra 

kuruması için bir süre bekleyelim. l Kuruduktan sonra bu güzel çerçevemize sevdiğimiz bir aile fotoğrafını yerleştirelim. 
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okumayı
sevİyorum

Tatilleri severim ama en çok da 

arkadaşlarımla birlikte olduğum 

zamanları özlerim. Bu yaz da benim 

için unutulmazdı. Yaz tatili için yeni 

bir arkadaşımız geldi mahalleye. 

İsmi Destan. Bir kere adı çok ilginç. 

İnsanların isimlerine benzediğini 

duymuştum. Bu gerçekten doğru 

olmalı. Çünkü Destan, adı gibi cesur 

ve olağanüstü hikâyeler anlatmayı 

seviyor. Onun ailesindeki pek çok 

kişi böyleymiş. Bize çok ilginç 

gelen şeyler ona normal geliyor. 

Geçenlerde ilk kez babasının 15 

Temmuz’da şehit olduğunu söyledi. 

Bu durum hepimizi çok etkiledi. 

Sonraki günler uzun uzun 15 

Temmuz’dan konuştuk. Yaşça büyük 

olanlar çok iyi hatırladılar o günü, 

ama ben pek hatırlayamadığım 

için en çok benim sorum oldu. Ne 

olmuştu da Destan’ın babası şehit 

olmuştu acaba?

Bir Kahramanlık 
Destanı ‘Baban bir savaşa mı katıldı? Benim 

bildiğim kadarıyla şehitler savaşlarda 
ülkelerini korumak için hayatlarını 
kaybeden askerlere denir.’ diye sordum. 

Destan, biraz düşünerek:‘Bir savaş değildi doğrusu... Darbe diye 
bir şey duydunuz mu?’ dedi.10 yaşındaki Ahmet:‘Ben duydum, askerlerle ilgili bir şey, 

ama kötü bir şey.’ dedi.‘Evet.’ dedi Destan. ‘Bizim ülkemizde 
seçim yapılır ve herkes istediği kişiye oy 
vererek ülkeyi onun yönetmesini ister. 
Buna demokrasi denir. Sınıf başkanı 
seçerken de böyle yaparız, en çok oyu 
alan kişi başkan olur. Bu çok önemli bir 
haktır. Bazı kötü niyetli insanlar, askerin 
gücünü kullanarak seçilmiş kişileri 
görevden alır. Onlar kimi isterse o geçer 
başa.  Buna darbe denir. Gerçekten çok 
kötü bir şeydir.’ 
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‘15 Temmuz’da da mı böyle oldu yani?’ dedim şaşkın gözlerle.
‘Tam olarak bu oldu. Ama kimse korkmadı. Kadın erkek, yaşlı genç, herkes ama herkes sokaklara döküldü. Benim kahraman babam da oradaydı. Ah ben de orada olmak istedim, bilseniz gitmek için ne yollar denedim, ama nafile…’

Destan anlattıklarına kendini kaptırmış, bir öne bir arkaya heyecanlı heyecanlı yürüyor, sesi git gide yükseliyordu. Babasından bahsettiği o anlarda titreyen sesini hepimiz fark ettik. Bir süre herkes önüne baktı ve bir sessizlik çöktü. Neyse ki Ahmet Abi elleri patlayana kadar alkışlarken ‘Bravo kahramanlara! Bravo!’ diye bağırdı. Sonra biz de aynı coşkuyla alkışla eşlik ettik. Destan, kendini toparlayıp yeniden gururla anlatmaya başladı:
‘Bir görseniz nasıl korktular nasıl kaçtılar. Bir ölür bin diriliriz biz, ölen kahraman şehitlerimizin kanı asla yerde kalmadı, kalmayacak!’ diye bağırırken hepimiz ona hayran hayran bakıyorduk. Destan gerçekten destan yazıyordu.

okumayı
sevİyorum

Alkış sesleri artarak çoğalıyor, 

sokağın başındaki diğer çocuklar 

da hızla yanımıza geliyordu. Derken 

büyük bir kalabalık oldu. Destan 

artık konuşmuyordu. Ama diğer 

arkadaşlar arasında bir fısıltı, bir 

telaş vardı. Yaklaşan 15 Temmuz 

Demokrasi ve Millî Birlik Günü için 

çok ciddi bir program hazırlandı 

ve hemen görev dağılımı yapıldı. 

Şarkılar, marşlar, kitaplar, 

şiirler, bayraklar, şehitlerimizin 

fotoğrafları ile gerçek bir tören 

hazırladık. O gün mahallenin her 

yanını şanlı bayrağımızla süsledik. 

Bu hazırlıklar herkesi ama 

herkesi mutlu etti. Tabii Destan 

herkesten biraz daha gururluydu. 

Çünkü hepimizin içindeki vatan 

aşkını gerçekten alevlendiren 

babası ve diğer şehitlerimiz bizim 

kahramanımız olmuştu. 

Destan artık bu mahallede 

yaşamıyor, sık sık birbirimizi 

arıyoruz, ama göğsümde taşıdığım 

ay yıldızlı kolyeme her baktığımda 

mutlaka ona olan sevgimi de 

anarım.
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Astrid Lindgren  
PİPPİ UZUNÇORAP 

OKUMAYI
SEVİYORUM

Cesur, güçlü ve sıra dışı Pippi, neşeli 
maceralar peşinde! Sen de eğlenceli 
bir maceraya ortak olmak istersen 

bu seri tam sana göre…

Kahramanımız 
Pippi Uzunçorap 

kimdir?
 Sıra dışı bir karakter olan 
Pippi,  hepimizin çok sevdiği 
bir arkadaşa bürünüverip 

sayfalar boyunca bizi de kendi 
macerasının içine çekiyor. Pippi 
tuhaf biri ama bir o kadar da 
sevgi dolu. Arkadaşları Tommy 
ile Annika’yla yaşadıkları komik 
olaylarla eğlenirken güldürmeyi 

de ihmal etmiyor. Kitap 
okumaya yeni başlayanlar 

için iyi bir tercih. Çünkü 
dünyada pek çok çocuğun en 

sevdiği kitaplar listesinde Pippi 
Uzunçorap serisi karşımıza 

çıkıyor. 

Pippi Uzunçorap’ın 
Maceraları

Meraklı Pippi’nin cesur ve kendine güvenen yönü de oldukça 
dikkat çekiyor. Bu yüzden Pippi maceralarında gölün 

ortasındaki bir adaya kürek çekebilir, aç köpek balıkları 
ile baş edebilir ya da tehlikeli korsanlarla mücadele 

edebilir. Hayal dünyasının sınırlarını zorlarken şaşırtan ve 
eğlendiren bu seri Pippi Uzunçorap, Pippi Uzunçorap Denize 

Açılıyor, Pippi Uzunçorap Büyük Okyanus’ta 
isimli üç kitaptan oluşuyor.

Kitabın
Künyesi:

Pippi Uzunçorap Serisi
Yazar: Astrid Lindgren  

Yayıncı: Pegasus Yayınları, 2017
Ciltli Kapak: 424 sayfa
ISBN-10: 6052991097

ISBN-13: 978-6052991091
Yaş Grubu: 6-12 yaş

Astrid 
Lindgren Kimdir?

İsveçli çocuk kitapları yazarı Astrid Lindgren, dünyanın en 
sevilen yazarları arasında gösteriliyor.  Eserleri 85 dile çevrilip 100’ün 
üzerinde ülkede yayımlandı. En ünlü eseri de Pippi Uzunçorap serisidir. 

Pippi’nin serüvenleri, dünyanın dört bir yanındaki çocuklar ve yetişkinler 
tarafından yıllardır çok sevilerek okunuyor. Nils Holgerson Ödülü ile 

Hans Christian Andersen Ödülü kazanan Astrid Lindgren, en son 1978 
Frankfurt Kitap Fuarı’nda, ‘çocuklar için yazan dünyanın en büyük 

yazarı’ seçildi ve Dünya Barış Ödülü kazandı.

TEMMUZ 202254 PTT ÇOCUK DERGİSİ 55



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 çerçevelerinizi 

#denizkabuğu  hashtag’i ile 
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 

BİZİ TAKİP EDİN!

PTTcocuKPTTcocuK 
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MUTFAK
ETKİNLİĞİ

MUZLU 
DONDURMA 

TARİFİ
Sevgili Çocuklar,Bu tarifi yaparken lütfen bir yetişkinden yardım alınız. 

Malzemeler:- Üç adet orta boy olgunlaşmış muz
- Yarım su bardağı süt- 1 tatlı kaşığı bal- Vanilya

Yapılışı:
Malzemeleri çırpıcı 
kabının içine alıp 
iyice karışana 

dek birkaç dakika 
çırpalım. 

Dondurma 
kalıplarımız hazır 
olduktan sonra 

derin dondurucuda 
yaklaşık bir gece 

bekletelim. 

İsterseniz 
bu tarifi diğer 
meyvelerle de 

deneyebilirsiniz.

Donan 
dondurmalarımızı 

çıkarıp afiyetle 
yiyelim.

Elde ettiğimiz karışımı dondurma 
kalıplarımıza dökelim. Kalıbınız 
yoksa karton bardaklar da 

olabilir ama sonrasında kolay 
çıkarmak için ortasına bir ahşap 

çubuk da saplamayı 
unutmayın.

Malzemeler yoğun bir 
muzlu süt kıvamına 

gelecek. İçerisine damla 
çikolata ya da küçük 

meyveler ekleyebilirsiniz. 
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