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Merhaba arkadaşlar,
Aralık ayının gelmesiyle birlikte hem 
kış mevsimini karşılıyor hem de 2017 

yılını uğurluyoruz. Umut dolu yepyeni 
bir yılın heyecanı sardı içimizi. Ayrıca 

hepimiz karın yağmasını özlemle 
bekliyor, kartopu oynayacağımız ve 
kardan adam yapacağımız günleri 

iple çekiyoruz, öyle değil mi? 

Aralık sayımızda soğuk kış günlerinde 
içinizi ısıtacak dopdolu bir içerikle 

karşınızdayız. Neler yok ki dergimizde... 
Henüz gezme fırsatı bulamayanlar 

için PTT Pul Müzesi’ni anlatarak 
başladık ikinci sayımızın yolculuğuna. 
“Gizemli Yeryüzü” sayfalarında derin 
okyanuslara daldık sizin için. Ayrıca 

dünyayı dolaştık ve Azerbaycan’a 
misafir olduk. Sanatçı PTT Çocuk 

sizlere tanıtmak için sanat tarihine 
damgasını vurmuş tabloları seçti; 
göz alıcı bu eserler küçük sanat 

galerimizde parlıyor. 

Bu sayıda ele aldığımız önemli 
konulardan biri de deprem. Siz ve 
arkadaşlarınız deprem öncesinde, 

sırasında ve sonrasında neler 
yapılması gerektiğini biliyor musunuz? 

Bu ve benzeri birçok içeriğin yer aldığı 
Aralık sayımızı keyifle okuyacağınızı 

umuyoruz. Kışın tadını sıcacık 
evlerde PTT Çocuk dergisiyle 

çıkarmanız dileğiyle...
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PTT’Yİ 
TANIYALIM
PTT Pul Müzesi, Ankara’da 
6 bin 500 metrekare üzerine kurulu 
tarihî binasında hizmet veriyor. 
Burası bir zamanlar Emlak ve Eytam 
Bankası’ymış. Uzun yıllar sonra 
PTT Pul Müzesi’ne dönüştürülmüş ve 
2013 yılında ziyarete açılmış. 

PTT Pul 
Müzesi

PTT Pul Müzesi, filateli alanında dünyanın sayılı müzelerinden olmasının yanı sıra 
önemli kültür merkezlerinden biridir. Müzede pullar, geçmişten günümüze postacı 
kıyafetleri, posta kutuları, telgraf cihazları, telefon makineleri, postacı çantaları, 

damga ve mühürler sergilenmektedir. 

Müze içinde genişçe bir alanda eğlenerek 
öğrenmemize imkan tanıyan Çocuk Kulübü yer alıyor. 
Kulüpte boyama oyunları, pul tanıtımı gibi etkinlikler 

düzenleniyor. Aktiviteler çok eğlenceli geçiyor. 

Çocuklara özel alan... 
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PTT Pul Müzesi’nde Türkiye Cumhuriyeti döneminde 
basılan pulları kültür, doğa, taşıt temalı koleksiyonlara 
ayrılmış şekilde görmek de mümkün. Ayrıca müzenin 

Dünya Pulları Koleksiyonu’nda Çin’den İngiltere’ye birçok 
ülkenin pullarıyla farklı kültürleri tanıma imkanı buluyoruz. 

Ziyaretçiler, Çocuk Pulları Koleksiyonu’na da oldukça ilgi 
gösteriyor. PTT Pul Müzesi’nde “Geçmişten Günümüze 

Posta”, “Nostaljik PTT” ve “İstiklal Harbinde 
PTT” gibi bölümler de yer alıyor. 

Ayrıca müzede hem filateli hizmeti için abonelik işlemi 
gerçekleştirilebiliyor hem de Kişisel Pul bastırılabiliyor. 

 Müzede PTT’nin çok önemli bir hizmetinden yararlanabiliyoruz: Kişisel Pul.
 PTT’nin bu güzel uygulaması sayesinde belirlediğimiz bir objenin görselini pul 

olarak bastırabiliyoruz. Özellikle Anneler Günü, Babalar Günü, Doğum Günü gibi 
özel günleri kutlamak amacıyla PTT’nin sunduğu bu olanaktan yararlanabiliriz.

Nedir bu Kişisel Pul?

3



Latince tür ismi Gladious
anatolicus olan Anadolu 
Glayölü Türkiye’ye özgü bir 
bitkidir. Ülkemizde özellikle 
Akdeniz ve Ege Bölgelerinin 
bazı kesimlerinde görülür. 

Soğanlı ve yumrulu bir süs bitkisi olan 
Anadolu Glayölü hem soğan hem de kesme 

çiçek üretiminde kullanılır. 

Bu bitkinin çiçekli kalma süresi uzundur.
Az masrafla kolay üretildiğinden 

tercih edilen bir bitki türüdür. Anadolu 
Glayöllerinin boyları 25 santimetre ila 

40 santimetre arasında değişiklik gösterir. 

DOĞADAN 
BİZE

Süslüyüm, süslü...

ANADOLU 
GLAYÖLÜ  
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Anadolu Glayölü hatıra parasında...
Anadolu Glayölü, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Darphane ve Damga 
Matbaası Genel Müdürlüğü’nün 2002 yılında bastırdığı hatıra parasına da 

konu olmuştur. Bu bitki, Genel Müdürlük tarafından tedavüle sunulan 
paralardaki Türkiye’nin Çiçekleri Serisi’nde yer alan 13 çiçekten biridir.  

5



Filatelistlerin bu güzel uğraş ile meşgul 
olurken kullandığı bir dizi malzeme 
bulunuyor. Bunların en önemlilerini 
sizlerle paylaşmak istiyorum.
Haydi başlayalım...  

KÜÇÜK 
FİLATELİST

Bir filatelist için olmazsa olmaz 
malzemelerin başında “pul defteri” gelir. 

Pulun saklanmasında kullanılan temel 
araç pul defteridir. Pul defterine istediğiniz 

sıralamaya göre pullarınızı yerleştirebilirsiniz.

Bu defter pul 
saklamak için...

Seni daha iyi 
görebilmek için...

Filatelistlerin önemli malzemelerinden 
biri de “büyüteç”tir. Bu alet, pulları 

daha yakından görebilmek ve 
üzerinde herhangi bir hasar veya 
parmak izi olup olmadığını tespit 

edebilmek için kullanılır. 
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Aman dikkat! Pullarımızın kılıfı...

Elle tutmak pullara zarar verebilir. 
Hem bu durumun önüne geçmek 
hem de pulları deftere ve albüme 

yerleştirmek için “pul maşası” 
kullanılır. Pul maşası ellerin pulla 

temasına engel olur.  

Havidler ön yüzü saydam, arka 
yüzü zamklı kılıflardır. Pullarımızı 
bunların içine koyup daha sonra 

föye yerleştirebiliriz. Böylece onları 
rutubet gibi yıpratıcı etkilerden 

korumuş oluruz. 

ÇOCUKLAR İÇİN FİLATELİ 
SÖZLÜĞÜ 

Emisyon
Bir değerli kağıdın veya pulun 

tedavüle çıkarılması

Lejand
Pul üzerindeki yazılar

Filigran
Bazı pulların kağıdında bulunan 

ve ışığa tutulduğu zaman görülen 
yazı, çizgi, şekil veya motif gibi özel 
belirti (Pulun sahtesinin basılmasını 

önlemek için kullanılır.)

Perforaj
Tabakalardaki ve anma 

bloklarındaki pulların birbirinden 
kolay ayrılabilmesini sağlamak için 

aralarının zımbalanması işlemi
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Kabul ediyorum, çirkinim ama 
en ilginç görünüm bende...  

HAYVANLARI
sevİyorum

DAMLA BALIĞIMerhaba, 
Ben Damla Balığı. Psychrolutidae ailesinden 
geliyorum. Avustralya ve Tazmanya 
kıyılarının derin sularında yaşıyorum. 
Istakoz ve yengeçle besleniyorum. 
Mutsuz göründüğüme bakmayın, içim 
kıpır kıpırdır. Boyum yarım metre civarında. 
Okyanusun 600 ila 1200 metre altında 
yaşayabiliyorum. Suyun altında akışkan bir 
jel gibi görünüyorum. Büyük balıklar bana 
sataşmaya pek yanaşmıyorlar. 

İnsanlar, rengim ve görünüşüm 
yüzünden bana “Çirkin Balık” 

diyor. Ama ben umursamıyorum 
çünkü hayvanları her haliyle seven 

o kadar çok kişi var ki... Mesela, 
Dünya Çirkin Hayvanları Koruma 

Derneği beni maskotu ilan etti. 
Dernek üyeleri benim gibi koruma 

altına alınmayan hayvanlara dikkat 
çekmek için çabalıyor. 
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Sık kullanılan bir avlanma yöntemi olan “trolle avlanma” yüzünden bilim 
adamları neslimin tükenmesinden korkuyor. Eh, haklılar... Benim özelliklerime 
sahip arkadaşlarımın sayısı o kadar azaldı ki... Koruma altına alınmak için illa 

yavru köpek veya pandalar gibi sevimli olmak mı lazım? Anlamıyorum. 
Siz ne dersiniz? 

Söz konusu ben olunca bilim adamları korkuyor. 
Sizce neden? 
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Let’s choose the correct answer.

İNGİLİZCE
ÖĞRENİYORUM

What is he doing? 

Where is he from? 

Can you match the name with the picture? 

A-He is cooking.

B-He is reading.

C-He is swimming. 

D-He is singing.

A-Spain

B-Italy 

C-France 

D-Japan 

A-Flower 

B-Tomato 

C-Ship 

D-Bicycle
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MÜZE  FİLİGRAN İSTANBUL MATBAA

ATMOSFER BASINÇ KULAK DEPREM

OKYANUS EVEREST DOMATES

Bakalım, yukarıda verilen 
kelimeleri bulmacanın içinde 
bulabilecek misiniz?

KELİME BULMACA
U J N S V O S E T A M O D H

T Y U Y A F A D D N N K V Y

J Y L C Y L M B I Y R Y I D

V S S U N A Y K O J Y M V S

B	 C	 E	 L	 B	 H	 F	 Z	 V	 O	 J	 H	 Ş	 U

A J V E M N R E F S O M T A

S R E Z C G A L E V L F N K

I C R Ü A V F T J T F O F D

N N E M K H Y J S Y H Y K E

Ç H S C H N A R G i L i F P

D G T F O K K U L A K E I R

A C F B K K A B P P C O U E

Y B C G U Z B K G Z C I S M

G U Z U M A T B A A B J M Z
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Adıyaman’ın geçmişi çok eskilere dayanıyor. 
Uzun yıllar önce bu şehirde nice uygarlık 
hüküm sürmüş. Hititler, Persler, Romalılar... 
Aralarında en etkililerden biri Kommagene 
İmparatorluğu olmuş. Bugün bu medeniyetin 
izini Adıyaman’da sürmek mümkün. Adıyaman’ın Kahta 
ilçesinde bulunan Nemrut Dağı’nda o dönemden kalan mezar ve 
kalıntılara rastlıyoruz. 

ADIYAMAN 

Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’nin en güzel 

şehirlerinden biri olan 
Adıyaman’ı tanımaya 

ne dersiniz?

ÜLKEMİ 
TANIYORUM

Milattan Önce 40 bin 
yılında bile yerleşim 
varmış burada... 

Adıyaman’da dünya üzerinde 
halen kullanılan en eski 

köprülerden biri olan 
Cendere Köprüsü bulunuyor. 

Bölge, Zey ve Gümüşkaya 
Mağaralarının yanı sıra tarihî 
ibadethane, kale ve türbelere 

ev sahipliği yapıyor. 
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Adıyaman’da bölge halkı geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlıyor. 
Şehir, pestil ve pekmeziyle meşhur. Oldukça lezzetli Besni pekmezi 

yüksek rakımlı arazilerdeki üzümlerin yöre halkı tarafından 
toplanması ve kaynatılması suretiyle yapılıyor. 

1987 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 
alınan Nemrut Dağı, Kommagene Kralı 
I. Antiokhos’un yaptırdığı dev heykellerle 
kendine hayran bırakıyor. 2 bin 150 metre 
yüksekliğindeki dağın UNESCO Dünya Miras 
Listesi’ne alınmasında Pers, Helen ve Anadolu 
geleneklerini bir arada sergilemesi, kompleks 
tasarımı ve devasa ölçeği, çağının ötesinde 
inşaat tekniği gibi faktörler yer alıyor. 
Her yıl sayısız turistin uğrak noktası olan 
Nemrut Dağı, gündoğumu ve günbatımında 
ziyaretçilere muhteşem bir manzara sunuyor. 

PTT, 2005 yılında 
bastığı “Adıyaman” 

konulu pulla 
bu güzel şehrimizin 
tanıtımına katkıda 

bulunmuştur.   

Nemrut Dağı’nda
koskocaman heykeller var... 
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İhtiyacımız olan
malzemeler

*Çatal
*Gıda boyası

*Uzun şeffaf kap 
*Yağ 

*Bardak 
*İkinci bir kap 

DAĞILAN 
RENKLER 

MUCİT 
PTT ÇOCUK

Haydi başımıza 
icat çıkaralım...

Su ve renklerle oynamak 
hoşunuza gider mi? Su içinde 

dağılan renklerle ilgili bir deney 
yapmaya ne dersiniz?

14



• Uzun şeffaf kabı su ile dolduruyoruz. 

• İkinci bir kabın içine 1-2 yemek kaşığı yağ döküyoruz. Daha 
sonra 1-2 damla gıda boyasını yağa ekleyip çatalla karıştırıyoruz. 

• Karışımı içinde su bulunan uzun şeffaf kaba döküyoruz. 

Deneyin yapılışı 

Neyi gözlemleriz? 
Yağ suyun üzerine çıkarken, gıda boyası su ile karışır ve dağılmaya başlar.

Yoğunluk: 
Bir maddenin birim hacimdeki kütlesine yoğunluk denir. Bu deneyde 

yağ, yoğunluğu sudan düşük olduğu için üste çıkar. 
Boya ise yağdan sıyrılır ve suda çözünür. 
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BİLGİ KÜPÜ

Dünya nüfusu arttıkça posta teslimatı daha karmaşık 
bir hal alır. Bu yüzden özellikle büyük şehirlerde posta 
işleyişini kolaylaştırmak için bir araca gereksinim 
duyulur. Bunun için 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
başta Londra olmak üzere pek çok Avrupa 
şehrinde posta kodu kullanılmaya başlar. 

Belçika’da 1945-1975 yılları arasında her evin kendi 
mektup kutusuna sahip olması zorunlu hale getirilir 
ve posta kodu uygulaması başlar. Danimarka’da ise 
uygulamanın başlangıç tarihi 1967’dir. 

Günümüzde 100’den fazla ülkede posta kodu 
kullanılmaktadır.

Tarihte posta kodu 

POSTA KODLARI 
VE POSTA 
KUTULARI 

Posta kodu nedir? 
Bir adrese posta gönderirken 
kullanılan harf ve basamak 
dizisine posta kodu denir.

PK06050
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Posta kodları kullanılarak gönderilen mektup ve 
postalar çoğu zaman uzun yollar katederek bize 

ulaşır. Yolculuğun bittiği noktada ise posta kodları 
kadar önemli posta kutuları bulunur.

Özellikle mektup, posta kartı, fatura gibi doküman, 
belge ve yazışmaların tarafımıza ulaşmasına 
aracılık eden posta kutularını artık postaneler 

dışında hemen hemen herkesin evinin önünde veya 
apartman kapısında görebiliriz.

Ayrıca günümüzde PTT işyerlerinden 
posta kutusu kiralamak ve gelen 

postaları sabit bir merkezden 
almak mümkün.

Kutu kutu posta, sakın beni unutma...
Posta kutuları 
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GİZEMLİ
YERYÜZÜ

Pasifik Okyanusu’nun en derin noktası 
Mariana Çukuru’dur. Bu nokta aynı 
zamanda dünya üzerinde bilinen en 
derin noktadır. Yaklaşık 11 bin metre 
derinliğindedir. 

BU ÇUKUR ÇOK DERİN... 

Uçsuz bucaksız mavi...

OKYANUSLAR

Okyanuslar kıtalar arasındaki engin denizlerdir. 
Dünya üzerinde üç önemli okyanus bulunmaktadır. 
Bunlardan en büyüğü Pasifik Okyanusu’dur. “Büyük 
Okyanus” olarak da adlandırılan bu açık deniz, Asya, 
Amerika ve Okyanusya kıtaları arasında yer alır. 
İkinci büyük okyanus Avrupa ve Afrika’yı Amerika’dan 
ayıran Atlantik Okyanusu’dur. Üçüncüsü ise Hint 
Okyanusu’dur; Afrika, Asya ve Avustralya arasında 
yer alır. Kimi kaynaklarda kuzey ve güneydeki büyük 
su kütleleri de okyanus olarak geçmektedir.  

Yüzmeyi sever misiniz? Hiç masmavi sularda 
tekne gezintisine çıktınız mı? Peki, okyanusların 
gizemli dünyasında bir yolculuğa ne dersiniz? 
Haydi başlayalım.

Çukurun derinliğini hayal 
edebilmeniz için işte size 

bir karşılaştırma: 

Mariana Çukuru derinliği: 
10 bin 994 metre

Everest Dağı yüksekliği: 
8 bin 848 metre  
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•  Yeryüzünün üçte ikisini okyanusların oluşturduğunu,  

• Okyanus kelimesinin Yunancada “nehir” anlamına gelen 
“okenaos” kelimesinden türediğini biliyor muydunuz? 

Okyanuslarda meydana gelen sarsıntı, deprem ve volkanik 
patlamalar deniz yüzeyinde dev dalgalara (tsunami) yol 

açabilmektedir. Bu dalgaların yüksekliğinin 30-40 metreyi aştığı 
görülmüştür. Dünya üzerindeki volkanik aktivitelerin önemli bir kısmı 

okyanus tabanlarında oluşmaktadır.

Çok ilginç... 
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Azerbaycan’ın üretimde söz sahibi olduğu önemli ürünlerden biri  
balık yumurtasıdır.  Havyar ismi verilen balık yumurtası oldukça değerli bir üründür.  

Azerbaycan petrol ve doğalgaz açısından dünyanın sayılı zengin 
ülkelerindendir. Burada çıkan petrol, Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı 

aracılığıyla dünyanın farklı bölgelerine dağılmaktadır. 

Resmî adıyla Azerbaycan Cumhuriyeti, Batı 
Asya ve Doğu Avrupa arasında bir Kafkasya 
ülkesidir. Dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın 
nüfusu 10 milyona yakındır. Başkenti 
Bakü’dür. Yıllık ortalama sıcaklığın 
10 derecenin üzerinde seyrettiği 
Azerbaycan farklı iklim 
kuşaklarına ev sahipliği yapar. 

AZERBAYCAN 

DÜNYAYI 
DOLAŞIYORUM
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PTT’nin 30 Ekim 2017 tarihinde tedavüle 
sunduğu ve üzerinde Bakü-Tiflis-Kars 

Demiryolu görselinin bulunduğu “Türkiye-
Azerbaycan Ortak Pul” konulu anma 

pulu, ülkemizin Azerbaycan ile birlikte 
yer aldığı önemli projelerden birini filateli 

dünyasında ölümsüzleştirmiştir.   

Başkent Bakü çoğu zaman sert rüzgarlara maruz kaldığından “Rüzgarlar Şehri” olarak 
bilinir. Şehrin ismini taşıyan liman ise Hazar Denizi’nin en önemli limanıdır. 

Bakü’nün dikkat çekici binalarından biri Uluslararası Muğam Merkezi’dir. Bina ismini 
Azerbaycan halk müziği “muğam”dan alır. Muğam, Azerbaycan’ın UNESCO nezdinde 

somut olmayan kültürel miraslarından biridir. 

Ülkenin UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kayıtlı değerleri arasında ise “Şirvanşahlar 
Sarayı ve Kız Kulesi ile Birlikte Surlarla Çevrili Bakü Şehri” ve 

“Kobustan Kaya Sanatı Kültürel Peyzaj Alanı” yer alır. Şirvanşahlar Sarayı’nın inşası 
 12. yüzyıla tarihlendirilmektedir. 

 
Türkiye-Azerbaycan 

ortak pulu 

Rüzgarlar Şehri Bakü...
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3 ARALIK 

3 Aralık, Birleşmiş Milletler tarafından 
1992 yılında alınan bir kararla “Dünya Engelliler 
Günü” ilan edilmiştir. Ülkemizde ve tüm dünyada 
her yıl 3 Aralık’ta engelli insanların karşılaştığı 

sıkıntıları daha iyi anlamak ve onların sorunlarına 
dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinlikler 

düzenlenir. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler her 
sene bu özel gün için ayrı bir tema belirler. Kurum 
tarafından Dünya Engelliler Günü’nün 2017 teması 
“Hepimiz için sürdürülebilir ve dirençli bir topluma 

doğru dönüşüm” olarak ilan edilmiştir. 

Günümüzde engelli arkadaşlarımız ve 
büyüklerimiz elde ettikleri başarılarla hepimize 

örnek oluyor. 
Bize düşen ise toplumda diğer bireylerle 

eşit şartlarda yaşamalarını sağlamak 
adına kendilerine her tür desteği vermek ve 

hayallerini gerçekleştirebilmeleri için elimizden 
gelen çabayı göstermek.

Ve unutmayalım, engeller iyi bir 
eğitim almaya, güzellikleri ve sevgiyi 

paylaşmaya engel olamaz. 

DÜNYA
ENGELLİLER 
GÜNÜ 

22



İçinde tekerlekli sandalye, anneanne ve yaya geçidi kelimelerinin geçtiği 
bir olay anlatabilir misin? 

Ad-Soyad:
Doğum Tarihi:

Telefon:

1. Hikayeyi tamamla. 
2. Sayfayı kes veya fotokopisini çek. 
3. Ad-soyad, doğum tarihi, telefon numarası ve adresinle birlikte PTT A.Ş. Pazarlama Daire 
Başkanlığı, Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 06050 Ulus/ANKARA adresine gönder. 
4. PTT Çocuk ailesi tarafından seçilen yazı dergimizde yayımlanacak ve yazarı 
ödüllendirilecektir. 

HAYAL ET,
yaz

Adres:
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Domates 
Çorbası  

BERABER
YEMEK YAPALIM

Bilim adamlarına göre 
çekirdeği olduğu için 

domates bir meyvedir ve 
Patlıcangiller ailesinden 
meyvesi yenilebilen bir 

bitki türüdür. 

Domatesin faydaları 
* Domatesin içindeki A, E ve C vitaminleri vücudumuz için çok faydalıdır. 

* Kalp ve damar sağlığının korunmasına yardımcıdır.
* Sağlıklı bir sindirim sistemine sahip olmamızı sağlar. 

Bu sayımızda sağlığımız 
için önemli bir dost olan 

domatesi yakından 
tanıyacağız. Haydi gelin 

önce bu lezzetli yiyeceğin 
faydalarını öğrenelim, 

sonra da sıcacık bir 
çorba pişirelim!
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Malzemeler 
5 adet büyük domates 
4 su bardağı sıcak su 

1 yemek kaşığı tereyağı 
2 çay bardağı sıcak süt 

1 yemek kaşığı un 
1 su bardağı rendelenmiş 

peynir (servis ederken üzerine 
serpmek için)

AFİYET OLSUN ARKADAŞLAR...

Tereyağını büyüğümüzün yardımıyla bir tavada eritiyoruz. 

Daha sonra un ekleyip kavuruyoruz. 

Domateslerin kabuklarını soyuyor, rendeliyor ve ocaktaki karışıma ekliyoruz. 

5 dakika kadar domatesleri pişirdikten sonra su ekliyoruz. 

Sıcak sütü yavaş yavaş ekliyor ve çorbamızı 15 dakika boyunca pişiriyoruz. 

Çorbamızı kaselere koyduktan sonra üzerine rendelenmiş kaşar 
peyniri ilave ediyoruz. 

4

5

6

1

2

3
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ATMOSFER

Oksijensiz yaşam olur mu?
Oksijen ve azot canlı türünün yaşamını sürdürmesinde 

etkili olan temel gazlardır. Oksijensiz bir yaşam 
düşünülemez. Bu yüzden günümüzde bilim adamları 
diğer gezegenlerde yaşam olanaklarını araştırırken 

öncelikle gezegeni çeviren gaz tabakasının yapısına ve 
iklim koşullarına dikkat etmektedir. 

GÖKYÜZÜNÜN
BÜYÜLÜ
DÜNYASI

Dünyamızı saran gaz 
tabakasına atmosfer 

diyoruz. Atmosfer çeşitli 
gaz katmanlarından oluşur.  
Bunlar arasında troposfer, 

stratosfer, mezosfer, termosfer 
ve ekzosfer ana katmanlardır. 

Dünyamızın atmosferinin 
yüzde 99’u azot ve 

oksijenden ibarettir. 
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Atmosfer basıncının nasıl 
ölçüldüğünü biliyor musunuz?

Atmosfer basıncı barometre denilen bir cihazla ölçülür. Barometrenin cıvalı 
ve aneroid olmak üzere iki türü bulunmaktadır. Cıvalı barometre, içinde cıva 

bulunan dikey bir borudur. Atmosferin yaptığı basınca göre içindeki cıva 
yükselir veya alçalır. Aneroid barometre kullanımındaysa basınç 

içinde sıvı bulunmayan bir metal kutu aracılığıyla ölçülür. 

Dünya üzerinde 80 kilometreyi aşkın bir hava tabakası bulunmaktadır. 
Bu hava tabakasının hiç ağırlığı olmadığını düşünüyorsanız 

yanılıyorsunuz. Bu kadar kalın bir hava tabakası ciddi bir basınç 
oluşturur. Bu basıncı atmosfer basıncı olarak adlandırıyoruz. Kısaca 

atmosfer basıncı, atmosferdeki gazların cisimlere uyguladığı 
kuvvettir. Yerçekimi, yükseklik, rüzgar ve sıcaklık gibi bir dizi faktör 

atmosfer basıncını etkiler. 

Troposfer

Stratosfer

Mezosfer

Termosfer

Ekzosfer

Havan batmasın atmosfer basıncı...
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İbrahim Çallı’yı
tanıyor musunuz? 
Ressam İbrahim Çallı, 13 Temmuz 1882’de Denizli’nin Çal 
ilçesinde doğar. 1906 yılında Sanâyi-i Nefîse Mektebi’ne 
girer. Çok çalışkan olan ve altı senelik okulu üç yılda bitiren 
Çallı, resme yeteneği, hoşsohbeti, sevimliliği ve esprileriyle 
dikkat çeker. 1910 yılında devlet tarafından resim öğrenimi için 
Paris’e gönderilen sanatçı 1914 yılında ülkeye döner ve 
Sanâyi-i Nefîse Mektebi’nde hoca olarak çalışmaya başlar. 
Çallı, 1939 yılından itibaren düzenlenmeye başlayan 
Devlet Sergilerine farklı eserleriyle katılır. 

Sanâyi-i derken? Nefîse derken? 
 Mektep, okul demekti ama...

PULLARLA
ÖĞRENELİM

Sanâyi-i Nefîse Mektebi, Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk güzel sanatlar okuludur. 
Bu önemli eğitim kurumunun şu anki ismi Mimar Sinan 

Güzel Sanatlar Üniversitesi’dir. 
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PTT’den İbrahim Çallı anısına pul...

İbrahim Çallı resme doğuştan yeteneklidir. Resimlerinde 
sıcak ve soğuk renklerle ışık oyunlarını sıkça kullanan 
Çallı’nın Türk resim sanatına çok önemli katkıları olur. 

Öyle ki 1914 kuşağı Çallı Kuşağı olarak anılır. 
“Avluda Oturanlar”, “Manolyalar”, “Gül Koklayan Kadın”, 
“Balıkçılar”, “Dikiş Diken Kadın” gibi pek çok resme imza 

atan İbrahim Çallı’nın natürmorttan portreye birçok türde, 
Kurtuluş Savaşı’ndan zeybeklere pek çok 

konuda eseri bulunmaktadır.  

PTT, 1982 yılında İbrahim Çallı’nın doğumunun 
100. yılı dolayısıyla sanatçının üç eserini konu 

alan pullar ve özel zarf çıkarmıştır.  

Doğuştan yetenekli...
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Beş spor dalında birden yeteneklerinizi 
gösterip rekabet ettiğiniz bir spor 
müsabakası düşünebiliyor musunuz? 
Evet, bu mümkün! İsmi “Pentatlon”. 
Haydi, bu müsabakayı tanımak için 
beni takip edin!   

Modern Pentatlon, epe eskrim, 
serbest stil yüzme, atıcılık, binicilik ve 
3 kilometre koşudan oluşan, toplam 5 yarış 
içeren bir spor mücadelesidir. Kelime, Yunanca “penta” 
sözcüğünden türetilmiştir. Penta, “beş” anlamına gelir. 

MODERN PENTATLON 
NEDİR?

PENTATLON 

SPORCU
PTT ÇOCUK
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Modern Pentatlon’da yarışma şu 
etaplardan oluşur:

1. Atıcılık (Havalı tabanca ile)

2. Eskrim (Epe) 

3. Yüzme (Serbest stil)

4. Binicilik (At ile engel atlama)

5. Koşu (Handikap startlı kros)

1912’den beri...

Etap etap zorluklar 
aşılıyor...

Modern Pentatlon oyunları erkek ve 
kadınlarda çeşitli yaş gruplarına göre 

düzenlenmektedir. 

Bu spor müsabakası Antik Yunanistan’da uzun atlama, cirit atma, disk atma, 
koşu ve finalde güreş dallarında düzenlenmekteydi. Günümüzdeyse Modern 
Pentatlon adıyla Olimpiyat Oyunları’nın bir parçası olmuştur. 1912’den beri 
Olimpiyat Oyunları’nın kapsamında yer alan Modern Pentatlon, sporcular 
açısından formda olmanın yanı sıra belli bir kondisyon ve disiplini zorunlu 

kılar. Her bir spor dalı için geçerli kurallar Modern Pentatlon için de geçerlidir. 

Daha önceleri toplam 5 güne yayılan pentatlon müsabakası günümüzde bir 
günde tamamlanmaktadır. Bu durum müsabakayı takip etmek için daha fazla 

izleyicinin toplanmasını sağlamıştır. 
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Önce köşeler belirlenir.

Her bir köşeye oyuncuların içinde duracağı daireler çizilir. 

Daha sonra oyuncular arasında sayışılır ve bir ebe seçilir.

Oyuncular yerlerine geçer ve ebenin kapmasına fırsat 
vermeden yer değiştirmeye çalışır. 

Ebe bir köşeyi kaptığında açıkta kalan kişi yeni ebe olur. 

Oyun bu şekilde devam eder. 

1

2

3

4

5

6

KÖŞE 
KAPMACA

Açık alanda grupça oynanan bu oyun 
oldukça heyecan verici ve keyiflidir.

SOKAK
OYUNLARIMIZ
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Leonardo da Vinci tarafından 
16. yüzyılda çizilen bu 

yağlıboya portrede Francesco 
del Giocondo’nun karısı Lisa 
Gherardini resmedilmiştir. 

Sfumato adlı boyama tekniği 
kullanılan ve sanat tarihinin 
en değerli eserleri arasında 

yer alan bu tablo günümüzde 
Paris’teki Louvre Müzesi’nde 

sergilenmektedir. 

DÜNYACA 
ÜNLÜ 

TABLOLAR

Leonardo da Vinci
Mona Lisa 

SANATÇI
PTT ÇOCUK
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Norveçli ressam Edward Munch 
bu resmi 1893 yılında yapmıştır. 

Eserin çeşitli versiyonları 
vardır. Geçmişte bunlardan 

ikisi çalınmış ancak daha sonra 
bulunmuştur. “Boğuntu” ismiyle 

de bilinen eserin biri Oslo 
Ulusal Müzesi’nde, ikisi ise yine 

Oslo’daki Munch Müzesi’nde 
sergilenmektedir.

Vincent van Gogh sanat 
tarihinin en bilinen isimleri 

arasında yer alır. Portrelerden 
manzaralara birçok konuda 
resimleri bulunan Van Gogh, 

1899 yılında yaptığı bu 
resimde ilk defa yıldızları konu 
edinmiştir. Eser, New York’taki 
Çağdaş Sanatlar Müzesi’nde 

sergilenmektedir.

Merhaba arkadaşlar, 

Güzel sanatlar içinde en çok ilgi çeken dallardan biridir resim. 
Tarih boyunca birçok ressam fırça darbeleriyle sadece gördüklerini 
değil, hayalleri ve duygularını da tuvallerine yansıtmıştır. 
Bu sayımızda sanat tarihinin önemli tablolarını tanıtıyoruz size. 

Edward Munch
Çığlık 

Vincent van Gogh
Yıldızlı Gece 
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Hollandalı ressam Piet 
Mondrian 1943 yılında 

tamamladığı bu eserini 
hayatının son döneminde 
yaşadığı Manhattan’daki 

gökdelenler ve 
Boogie-Woogie müziğinden 

etkilenerek ortaya 
çıkarmıştır. Eser, New 

York’taki Çağdaş Sanatlar 
Müzesi’nde sergilenmektedir.

Ülkemizin ilk güzel sanatlar 
akademisi müdürü Osman 
Hamdi Bey, çağdaş Türk 

müzeciliğinin de kurucuları 
arasında yer alan değerli bir 

sanatçıdır. 1906-1907 yıllarında 
sanatçı tarafından iki farklı 
versiyon olarak çizilen ve 

bir tanesi Pera Müzesi’nde 
sergilenen “Kaplumbağa 

Terbiyecisi” Osman Hamdi 
Bey’in en önemli ve bilinen 

eserlerinden biridir. 

Piet Mondrian
Broadway Boogie Woogie 

Osman Hamdi Bey
Kaplumbağa Terbiyecisi 
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İspanya’nın önemli 
Orta Çağ ressamları arasında 

yer alan Diego Velazquez’in 
1656 tarihli bu eseri sanat 

tarihinin ilk üç boyutlu 
tablosu olarak bilinmektedir. 
Ressam bu eseriyle Francisco 

Goya’dan Pablo Picasso’ya 
birçok sanatçıya esin kaynağı 

olmuştur.  “Nedimeler”  
İspanya’da bulunan Prado 

Müzesi’nde sergilenmektedir. 

Claude Monet’nin önemli 
eserlerinden biri olan “İzlenim: 

Gün Doğumu” tablosunda sisli bir 
havayla karşılaşıyoruz. Sabah 

saatlerinde Fransa’nın 
La Havre Limanı’nı tasvir eden bu 
resim Monet’nin taslak çizer gibi 
özgür fırça darbeleriyle ortaya 

çıkardığı bir çalışmadır. Eser, Paris 
Marmottan Monet Müzesi’nde 

sergilenmektedir. 

Diego Velazquez
Nedimeler 

Claude Monet
İzlenim: Gün Doğumu 
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Eserleri yurt dışında 
sergilenen ilk Türk 

sanatçılardan 
Şeker Ahmet Paşa bu 
tablosunda doğayı en 

yalın ve en canlı haliyle 
yansıtmaktadır. Köylü 

ve odun taşıyan eşeğini  
kocaman ormanda oldukça 

küçük resmeden çalışma, 
İstanbul Resim Heykel 

Müzesi’nin koleksiyonunda 
yer almaktadır.

Şeker Ahmet Paşa
Ormanda Oduncu 

Hollandalı ressam Johannes 
Vermeer’in 1665 tarihli bu 

tablosu o kadar çok sevilmiştir 
ki resimden yola çıkılarak 

kitap yazılmış ve sinema filmi 
çekilmiştir. Portresi çizilen 

kişinin kim olduğu gerçekte 
bilinmemekle birlikte taktığı inci 
küpe hemen dikkat çeker. Eser 
Hollanda’nın Lahey kentindeki 

Mauritshuis Kraliyet Resim 
Galerisi’nde sergilenmektedir. 

Johannes Vermeer
İnci Küpeli Kız 

38



Küçük balinanın annesini bulmasına 
yardım eder misiniz?

LABİRENT BULMACA
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Bakalım, resmin içine gizlenmiş eşyaları bulabilecek misiniz?
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SEVGİLİ
GÜNLÜK
Sevgili Günlük, 

Bugün İstanbul’a teyzemi ziyarete geldik. Kendisiyle buluşabilmek için 

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçtik. Manzara o kadar güzeldi ki... 

Bu arada bir şehrin bu kadar kalabalık olabileceğini hayal bile etmemiştim. 

Teyzem bizi birçok yere götürdü. Bu sayede İstanbul’u yakından tanıma 

fırsatım oldu. Yedi tepe üzerine kurulduğu için İstanbul’a “Yedi Tepeli 

Şehir” de deniyormuş. Bu güzel kent, 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet 

tarafından fethedilmiş ve çok uzun yıllar Osmanlı İmparatorluğu’na 

başkentlik yapmış. 

İstanbul’da ne kadar çok cami var. Mimar Sinan tarafından inşa edilen 

Süleymaniye Camii ile Sedefkar Mehmet Ağa tarafından yapılan Sultan 

Ahmet Camii aklıma ilk gelenler... Sultan Ahmet Camii, mavi ağırlıklı 

çini ve kalemişi süslemeleri dolayısıyla Mavi Cami olarak da biliniyor. 

Tam 6 tane minaresi var!
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İstanbul’un hepsi birbirinden güzel birçok sarayı var. Dolmabahçe 

Sarayı, Topkapı Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Yıldız Sarayı... Her biri ne 

kadar büyük. Bu tarihî yapıları  kendi başıma gezmeye kalksam kesin 

kaybolurdum. En beğendiğim saray ise Topkapı Sarayı. 500 yıla yakın 

bir süre padişahlar ve aileleri tarafından kullanılmış.

Camiler ve saraylar dışında İstanbul’da tarihî önemi bulunan Kız 

Kulesi, Yerebatan Sarnıcı ve Galata Kulesi gibi birçok mekanı da 

gezdik. Ancak bunca yer arasında en çok hangi mekanın hoşuma 

gittiğini sorarsan Miniatürk derim. Gezdiğim mimari eser ve yerlerin 

küçültülmüş minyatürlerini görmek oldukça eğlenceliydi.

Kısaca bu da benim İstanbul maceram. Ailem beni farklı şehirlere de 

götürmeyi planlıyormuş. Şimdiden çok heyecanlanıyorum. 
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ANLAMI

Deyimin ortaya çıkışı 

Kendinden üstün 
birinin çıkmasıyla 
gözden düşmek.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde esnaf ve sanatkarların ürettikleri malın 
kaliteli olmasını sağlamak için bağlı bulundukları teşkilat düzenlemeler yapardı. 

Örneğin, bir ayakkabı aldınız veya tamir ettirdiniz. Ancak verilen hizmet veya 
satılan üründen memnun kalmadınız. Bunun üzerine şikayette bulundunuz. 
Teşkilatın içinde kurulan bir heyet şikayet edeni ve sanatkarı dinlerdi. Eğer 
şikayetçi taraf haklı ise hem ürünün bedeli kendisine ödenir hem de kusurlu 
pabuç imal edenin çatısına atılırdı. Böylece kim iyi kim kötü imalat yapıyor 

ortaya çıkardı. Günümüzde pabucu dama atılmak deyimi kullanılmaya devam 
ediyor. Örneğin, bir ürünün yeni modeli piyasaya sürüldüğünde eskiler artık 

rağbet görmüyor ve bir anlamda pabucu dama atılmış oluyor. 

ATASÖZLERİMİZ 
DEYİMLERİMİZ

PABUCU 
DAMA 

ATILMAK
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Orta kulakta çekiç, örs ve üzengi kemikleri bulunur. Bu üç silahşor duyma 
açısından çok önemlidir çünkü ses dalgaları kulak zarını ve bu kemikleri titreştirir. 

Oluşan titreşim iç kulak zarının da titremesini sağlar. Titreşimler beynin işitme 
merkezine iletilir ve böylece duyma işlevi gerçekleşir. Kulak yapımız bize 

20-20.000 Hz arasındaki sesleri işitme imkanı sunar.  

5 duyu organımızdan biri olan kulak, sesleri 
duymamızı sağlar. Hepimize işitsel bir dünyanın 
kapılarını açar ve bu nedenle en önemli 
uzuvlarımızdan biridir. Yapısal olarak kulaklarımız 
dış kulak, orta kulak ve iç kulak olmak üzere üç 
bölümden oluşur. Aynaya baktığımızda gördüğümüz 
kulak kepçemizi, kulak zarı ve orta kulak takip eder.

Kulakların neden büyük? 
Seni daha iyi duyabilmek için...

VÜCUDUMUZU
TANIYALIM KULAK

Bu öğütlere kulak verin... 
Kulak sağlığına dikkat etmek ve bu duyu organımızın görevini düzgün 
yapmasını sağlamak iyi bir yaşam için çok önemli. Elbette bu hususta 
yapmamız gerekenler var. Bunların başında kulakları temiz tutmak ve 

soğuktan korumak geliyor. Ayrıca kulakları yüksek sesten ve dış darbelerden 
sakınmak da şart. Bir de kulaklarımızı asla sert cisimlerle karıştırmamalıyız.  
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İşitme engellilerin 
dostu: İşaret dili 

A

G

L

S Ş T U Ü V Y Z

M N O Ö P R

Ğ H I İ J K

B C Ç D E F

İşitme engellilerin iletişim kurmasını 
sağlayan işaret dili, el hareketleri ve 
yüz mimiklerinin kullanıldığı 
görsel bir dildir. 

Mutluluk ve 
başarının önünde 

hiçbir engel 
duramaz. 

ENGELLERİ
AŞALIM

Ülkemizde işitme engellilerin sayısının 3 milyona 
yaklaştığı göz önünde bulundurulduğunda bu 

dilin önemi de ortaya çıkmaktadır.
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Amerikalı mucit ve iş adamı Thomas Edison 1847 yılında dünyaya gelir. 
İlkokula başladıktan kısa bir süre sonra algılama yavaşlığı nedeniyle okuldan 

uzaklaştırılır ve özel bir öğretmen tarafından eğitilir. 
Evinde kurduğu kimya laboratuvarında deney yapmaya başlar. 

12 yaşına geldiğinde bir trende meyve ve dergi satar, ayrıca haftalık gazete basar. 
Bir gün yanında bulunan kimyasal bir maddenin yere düşmesi sonucu yangın çıkar ve 

Edison’un aldığı yara onun ağır işitme kaybına maruz kalmasına yol açar. 
Ancak Edison işitme engeline rağmen hayata tutunur ve 

birçok icada imza atar. 

Bizler Edison’u uzun ömürlü elektrik ampulünü 
bulan mucit olarak tanıyoruz. Ancak onun hayatıyla 

ilgili bir fikriniz var mı? Örneğin, işitme engelli 
olduğunu biliyor muydunuz? Edison’un yaşamına 

göz atmak için haydi beni takip edin. 

Thomas Edison’u
tanıyalım...

Onun bilime en büyük katkısı hiç şüphesiz 1879’da icat ettiği ve 
günlük hayatımızın önemli bir  parçası olan uzun ömürlü elektrik 

ampulüdür. Edison’un bilime diğer önemli bir katkısı ise Menlo 
Park Laboratuvarı olur. Bilim adamı 1000’e yakın patent almayı 

başarmış önemli bir mucit olarak tarihe geçer. 

Duymamak 
çevrenizi 

aydınlatmaya engel 
olabilir mi hiç... 
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Kuyumculuktan matbaacılığa

Modern matbaacılığın temeli 1447 yılında Alman 
Johannes Gutenberg tarafından atılır. En az yazının 
bulunuşu kadar önemli olan matbaanın icadı bilginin 
yayılmasına imkan tanımıştır. Gutenberg esasen bir 
kuyumcudur. Ancak basım teknikleriyle de ilgilenir. 
Her harf için ayrı kalıp hazırlar ve içlerini sıcak metal sıvı 
ile doldurarak harflerin örneklerini çıkarır. Daha sonraki 
yıllarda matbaacılık tüm dünyaya yayılır. 

TARİHTE
YOLCULUK JOHANNES 

GUTENBERG 
VE MODERN 

MATBAACILIĞIN 
DOĞUŞU 

Matbaa, Osmanlı İmparatorluğu’na 1700’lü 
yılların başında gelir. Osmanlı döneminde 

matbaa kuran ve ilk Türkçe kitabı 
basan kişi İbrahim Müteferrika’dır. 

Matbaanın kurulması işlerini 
kaybedecekleri endişesiyle hattatların 

tepkisine yol açmıştır. 
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PTT “Birleşik Posta” adlı hizmetiyle 
müşterilerinden dijital ortamda aldığı verileri 

en son teknoloji baskı makinelerinde basmakta, 
zarflamakta ve alıcılarına ulaştırmaktadır. 

Günümüz...
Matbaalardan sadece kitap basımında değil, 

broşür, afiş, dergi, ambalaj  basımı gibi 
birçok alanda yararlanılmaktadır. Özellikle 

bilgisayar ve bilgi teknolojisi alanındaki 
gelişmelerin matbaacılık sektörüne önemli 

yansımaları olmuştur. Modern matbaacılıkta, 
ofset baskıdan serigrafiye birçok 

baskı tekniği uygulanmaktadır. 
Son yıllarda bilgisayarların kullanıldığı 

ve verilerin dijital baskı yapılarak alındığı 
matbaacılık tercih edilmektedir.
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Ülkemiz deprem görülme olasılığının yüksek 
olduğu bir coğrafyada bulunuyor. Hepimiz 
biliyoruz ki deprem oluşumunun önüne 
geçmek mümkün değil. Ancak kendimizi 
korumak adına deprem öncesi, sırası ve 
sonrasında alabileceğimiz tedbirler var. 
Bunlara birlikte göz atmaya ne dersiniz? 

• Evde bir acil durum çantası bulundurmalıyız. Bu çantanın içine su, fener, pilli 
radyo, yedek piller, ilk yardım malzemeleri, düdük, çakı, uzun süre dayanıklı 
yiyecek ve düzenli alınması gereken ilaçlar gibi önemli malzemeleri koymalıyız. 

• Büyük ev eşyalarını sabitlemeliyiz. Özellikle dolapların sabitlenmesi deprem 
sırasında muhtemel yaralanmaların önüne geçecektir. 

• Evde yangın söndürme aleti bulundurmalıyız. Deprem sonrasında çıkması 
muhtemel yangınları önlemek için yangın söndürme cihazını evde uygun bir 
yere konumlandırmamız gerekli. Bu konuda mutlaka büyüklerimizi uyarmalıyız. 

BİLİNÇLİ
PTT ÇOCUK DEPREM 

Deprem öncesinde hazırlıklarımızı yapalım 
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• Deprem sırasında ayakta durmak zor olduğundan herhangi bir yere çarpma 
olasılığı yüksektir. Dolayısıyla yapılması gereken ilk hareket mümkünse masa altı 
veya benzeri korunaklı bir yerde diz çökerek başımızı ellerimizin ve kollarımızın 

arasına almaktır. Unutmayalım ki deprem sırasında “çök-kapan-tutun” 
hareketi hayat kurtarır.

• Deprem başladığında sinema ve tiyatro gibi bir yerdeysek en büyük tehlike ilk 
anda oluşacak paniktir. Bu panikten kendimizi korumalı, mümkünse 

korunaklı bir yere çöküp tehlikelerden sakınmalıyız.  

• Deprem sırasında soğukkanlı olmalıyız. 

• Deprem sonrasında doğalgaz, elektrik ve suyu kapatmalıyız.  Böylece yangın, 
elektrik çarpması gibi muhtemel olayların önüne geçebiliriz.

• Gerekmedikçe telefon kullanmamalıyız.

• Artçı depremlere dikkat etmeliyiz. 

Deprem sırasında soğukkanlı 
olmaya çalışalım 

Deprem sonrasında artçı 
depremlere dikkat!
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Merak edip araştırdığım, ilginizi çekeceğini düşündüğüm ve önemli bulduğum 
bilgi ve haberleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizler de anlatacaklarımı merak 
ediyorsanız, haydi başlayalım... 

Yandık arkadaş...
Astronomlar şimdiye kadarki en sıcak gezegeni keşfetti. 

Kelt-9b adı verilen gezegen, Güneş Sistemi içinde yer alan 
Jüpiter’e benziyor ancak onun iki katı büyüklüğünde.  Bu 

gezegenin yüzey sıcaklığı 4 bin 300 dereceden fazla. 
Kelt-9b Dünya’dan 650 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. .

NASA’nın yeni astronot adaylarına merhaba deyin...  
Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) 2017 Astronot Eğitimi 
Programı’na kabul ettiği 12 yeni astronot adayını tanıttı. 
18 bin 300 başvuru içinden seçilen astronot adayları iki yıl 
sürecek çok yoğun bir eğitimden geçecek. Astronot adayları 
arasında biyolog, uzay mühendisi, doktor gibi 
farklı mesleklerden insanlar yer alıyor.  

Arboretum ismini duymuş muydunuz? 
Bilimsel araştırmalar ve gözlem yapmak, endemik 

türleri bir arada tanıtmak, çevre koruma bilinci 
aşılamak, dünyanın farklı ülkelerinde bulunan botanik 

bahçeleri ile tohum değişimi yapmak, çevre halkını 
otsu ve odunsu bitkiler hakkında bilgilendirmek gibi 

faaliyetlerin gerçekleştirildiği ağaç parkları arboretum 
olarak adlandırılır. Gerek Türkiye’de gerekse dünyada 

arboretumlar her yıl sayısız ziyaretçiyi ağırlamaktadır. 
Ülkemizde akla ilk gelen arboretumlardan biri, 

Atatürk Arboretumu’dur. İstanbul’da bulunun bu ağaç 
cenneti 296 hektar üzerine kurulmuştur. 

MERAKLI
PTT ÇOCUK
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KÜÇÜK YAŞAR’IN ÖYKÜSÜ 
ALUCURA ÇAYEVİ 
Yazar: Yalvaç Ural
Resimleyen: Rana Mermertaş
Yaşar ilkokulu bitirir, hasta babasına ve ailesine yardım 
etmek için bir fabrikanın çaycısı olarak çalışmaya başlar. 
Aslında amacı sanat okuluna devam etmektir fakat 
babasının durumundan dolayı gidemez. Yaşar, okul 
hayatına döneceği günü iple çekmektedir. 

POSTAYLA GELEN DENİZ KABUĞU 
Yazar: Behiç Ak  
Grafik Tasarım: Huban Korman 
Sude’nin avukat annesi ve pandomim sanatçısı babası çok 
yoğun çalışmakta ve kızlarına çok az vakit ayırmaktadır. 

Sude arkadaşlarının da önerisiyle 
bir tablet bilgisayar edinir. Ancak 
çok geçmeden tabletsiz hiçbir 
yere gitmez olur. İlk zamanlar 
ailesi Sude’nin tableti arkadaş 
edinmesine ses çıkarmaz ancak 
zaman içinde onun bu alete aşırı 
bağlanmasından rahatsızlık duyar. 

Bunun üzerine annesi kızını 
içinde bulunduğu dijital 

dünyadan kurtarmak 
için kolları sıvar. 

OKUYAN
PTT ÇOCUK
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PEMBE
İNCİLİ KAFTAN

Büyük kubbeli serin divan, bugün daha sakin, daha gölgeliydi. Yorgun vezirler, 
önlerindeki halının renkli nakışlarına bakıyor, uzun beyaz sakalını zayıf eliyle tutan yaşlı 
sadrazam var olmayan noktalara dalıyor, Tebriz’e göndereceği elçiyi düşünüyordu.

Sadrazam düşündüğünü açıkça söyledi:

Ömer Seyfettİn’den 

İllüstrasyon: Öykü Terzioğlu Özer

Bizden elçi gidecek adamın 
çok yürekli olması gerek! 

Öyle bir adam ki, ölümden 
korkmasın. Devletinin şanına 

dokunacak hareketlere 
karşı koysun.
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Aralarında bir mezar taşı gibi duran kırmızı tuğlu kavuk konuştu:

Sadrazam, o akşam kahyasını Muhsin Çelebi’nin Üsküdar’daki evine gönderdi ve 
kendisini çağırttı. 

Ben tam bu elçiliğe 
uygun bir adam 

biliyorum.

Deneyiniz 
efendim....

Muhsin Çelebi. Doğrudan 
ayrılmaz. Ölümden çekinmez. 

Birçok kez savaşmıştır. Yüzünde 
kılıç yaraları vardır. Dünyaya 
minneti yoktur. Şahla dilenci, 

gözünde birdir. 

Kim?

O halde biz de 
kendimiz için değil, 

devletine hizmet için 
çağırırız.
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Ertesi gün Muhsin Çelebi Sadrazam’ın makamındaydı.

Tebriz’e bir elçi 
göndermek istiyoruz. 

Tarafımızdan sen gider 
misin oğlum?

Pekala öyleyse... Bu kötü 
ruhlu adam “elçiye zeval 

yok” kuralını kabul etmez. 
Bizimle boy ölçüşme 

davasındadır. Er meydanında 
bize yapamadıklarını, bizim 

göndereceğimiz elçiye 
yapmak ister. Devletini 

seversen, sen bu fedakârlığı 
kabul edeceksin!

Katınızda bu kadar 
nişancılar, kâtipler, 
hocalar var. Niçin 

onlardan birini 
seçmiyorsunuz?

Sen Şah İsmail 
denen kötü ruhlu 

adamın kim 
olduğunu biliyor 

musun?

Biliyorum.

Ettim ama bir koşulum var… 
Madem ki bu bir fedakârlıktır, 

ücretle olmaz. Ben maaş, 
makam, ücret filan istemem... 

Karşılık beklemeden bu hizmeti 
görürüm. Koşulum budur!
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Ne? O kadar 
parayı nereden 

bulacaksın, 
oğlum?

Hayır, hazineden bir pul 
almam. Gerekli göz alıcı 
muhteşem takımlı atları, 

süslü hizmetkârları ben kendi 
paramla düzeceğim.

Ama oğlum, bu nasıl 
olur? Onun elçisi çok ağır 

giyinmişti. Atları, hizmetkârları 
kusursuzdu. Bizim elçimizin 

atları, hizmetkârları, giysileri 
daha gösterişli, daha ağır 

olmalı... Bunlar için mutlaka 
hazineden sana birkaç bin 

altın vereceğiz.

Hatta sırtıma Şah İsmail’in 
ömründe görmediği ağır 

bir şey giyeceğim. Sırmakeş 
Toroğlu’ndaki, kumaşı 

Hint’ten, harcı Venedik’ten 
gelme, “Pembe İncili 
Kaftan”ı alacağım.

Çiftliğimle mandıramı ve 
evimi rehin vereceğim. 

Tüccarlardan on bin altın 
borç toplayacağım, iki bin 
altını atlarla hizmetkârlara 

harcayacağım. Geriye 
kalan sekiz bin altınla da bu 

kaftanı alacağım.
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Muhsin Çelebi büyük çiftliğini, mandırasını, evini, dükkânlarını, bahçesini, bostanını rehine koydu. 
Tüccarlardan para topladı. Atlarını düzdü. Toroğlu’ndan ünlü Pembe İncili Kaftan’ı da aldı.

 Hayır, sekiz bin altına 
alacağım kaftanı altı ay 
sonra Toroğlu benden 
yedi bin altına geri alır. 

Geldikten sonra bu kaftan 
senin işine yaramaz. 

Yalnız bir gösteriş 
aracıdır. Mallarını elinden 

çıkaracaksın. Yoksul 
düşeceksin.

Yedi bin altınla ben çiftliğimi 
rehinden kurtarırım. Geri kalan 

borçlarımı ödeyemezsem, 
varsın babamın yadigâr 

bıraktığı mandıram devlete 
feda olsun... Devletten hep 

alınmaz ya... Biraz da verilir!
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Şah İsmail, “Pembe İnci”yi yalnız masallarda işitmiş, daha nasıl şey olduğunu görmemişti. 
Kendisinin daha görmediği şeye sahip olan bu zengin elçiye karşı içinden derin bir kin duydu. 
Onu hakareti altında ezmeye karar verdi. Tahtının önündeki ipekli kumaştan şilteleri, ipek 
seccadeleri kaldırttı. Muhsin Çelebi’yi huzuruna kabul etti. 

Muhsin Çelebi, geniş somaki kemerli açık kapıdan rahat adımlarla girdi, yürüdü ve mektubu 
şaha uzattı. Muhsin Çelebi, tahtın önünden çekilince şöyle bir çevresine baktı. Oturacak 
bir şey yoktu. Gülümsedi. İçinden, “Beni zorla ayakta, saygı duruşunda tutmak istiyorlar 
galiba...” dedi. Bir an düşündü. Bu harekete nasıl karşılık vermeliydi? Hemen sırtından 
Pembe İncili Kaftanını çıkardı. Tahtın önüne yere serdi ve üzerinde bağdaş kurdu.

Mektubunu verdiğim büyük 
padişahım Oğuz Kara 

Han soyundandır! Dünya 
yaratıldığından beri onun 

atalarından kimse kul 
olmamıştır. Hepsi padişah, 

hepsi hakandır.
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Muhsin Çelebi yurda döndü. Cebinde tek bir akçe kalmamıştı. Hizmetkârlarıyla helalleşti. 
Kullandıkları atları, hançerleri ve üstlerindeki giysileri onlara bağışladı. Sadrazam konağına 
gitti. Mektubu şaha verdiğini, hiçbir hakarete uğramadığını, şahın iznini bile almaksızın 
habersizce kalkıp İstanbul’a döndüğünü söyledi. 

Muhsin Çelebi bağırdı, çağırdı. Sonra da izin falan istemeden kapıya doğru yürüdü 
ve çıktı. Savaşçılardan biri kaftanı topladı arkasından yetişti.

Hayır, unutmuyorum. Onu 
size bırakıyorum. Sarayınızda 

büyük bir padişah elçisini 
oturtacak seccadeniz, şilteniz 

yok... Hem bir Türk 
 yere serdiği şeyi bir daha 

arkasına koymaz...

Buyurun, 
kaftanınızı 
unuttunuz.
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Muhsin Çelebi Sadrazam’ın huzurundan çekilirken… 

Sadrazam üsteledi, tekrar tekrar sordu. Kaftanın ne olduğunu bir türlü anlayamadı. Yıllar 
geçti… Muhsin Çelebi ise ne kimseye boyun eğdi, ne de bütün servetini bir anda yere atmakla 
gösterdiği fedakârlık üzerine gevezelikler yaparak, boşu boşuna övündü. Ölünceye kadar 
Üsküdar Pazarı’nda sebze sattı. Pek yoksul, pek acı, pek yoksun bir hayat geçirdi.

Ben satın almak 
istiyorum oğlum, 

kaftanın burada mı?

Acemistan’da mı 
sattın? 

Hayır, 
getirmedim.

Hayır, 
satmadım.

 Çaldırdın mı? 
Ya ne yaptın?

61



MANDALA BOYUYORUM
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PTT Çocuk’a neler yazmak istersiniz? Mektuplarınızı bekliyoruz. 

Arkadaşlar, mektuplarınızı PTT A.Ş. Pazarlama Daire Başkanlığı, 
Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 06050 Ulus/ANKARA 
adresine posta yoluyla gönderebilirsiniz. 

Sayfa 10

Soru 1) A

Soru 2) C
Soru 3)

PTT ÇOCUK
MEKTUPLARINIZI OKUYOR

CEVAP ANAHTARI

Sayfa 39Sayfa 11

Sayfa 40-41

A-Flower 

B-Tomato 

C-Ship 

D-Bicycle
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AILE DOSTU 
HIZMET
PTT’DEN 
AILE 
BIREYLERINE 

Ayrıntılı bilgi PTT 
işyerlerinde

%10  INDIRIM



AILE DOSTU 
HIZMET
PTT’DEN 
AILE 
BIREYLERINE 

Ayrıntılı bilgi PTT 
işyerlerinde

%10  INDIRIM



PULUNUZ 
PTT’DEN!

FOTOĞRAFINIZ 

SiZDEN

Özel anları, fotoğraflarınızı 
pula dönüştürerek 

ölümsüzleştirin.

Sevdiklerinize
Özel


