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Merhaba arkadaşlar,
Buz gibi soğuk Şubat ayından hepinize 

merhaba! Yarıyıl tatilini geride 
bıraktık. Kimimiz oyun oynadı 

sokakta arkadaşlarıyla, 
kimimiz ne zamandır göremediği, 

farklı şehirlerde yaşayan akrabalarını 
ziyaret etme fırsatı buldu. Nihayet 

okula dönüş zamanı gelip çattı. Sınıf 
arkadaşlarımızı, öğretmenlerimizi 

görmek için sabırsızlanıyoruz. Aramıza 
yeni arkadaşlar katılacak mı acaba 
bu dönem? En çok da teneffüslerde 

arkadaşlarımızla oynamak için 
sabırsızlanıyoruz değil mi? 

Sizler tatildeyken biz de dergimizin 
yeni sayısını hazırladık. 

İstedik ki yeni döneme PTT Çocuk ’un 
eğlenceli içeriğiyle merhaba deyin. 

Bu sayımızda postacıların mektupları 
ulaştırmak için nasıl çalıştığını anlattık. 

“Pullarla Öğrenelim” sayfalarında 
değerli sanatçı Ulvi Cemal Erkin’in 

hayatını inceledik, “Engelleri Aşalım” 
köşesinde engellere meydan okuyan 

Stephen Hawking’i tanıttık. Ayrıca 
Bilinçli PTT Çocuk küresel ısınmanın 

sonuçlarını göstermeye 
çalıştı bizlere...

Derslerinizi cankulağıyla 
dinleyeceğiniz, ödevlerinizi severek 
yapacağınız bir dönem ve neşe dolu 

bir ay geçirmeniz dileğiyle... 
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BAK POSTACI 
GELİYOR, SELAM 

VERİYOR... 

PTT’Yİ 
TANIYALIM

Posta dağıtmakla görevli 
bir memur sabah 08:30’da 

işbaşı yapıyor. 

Bu arada kayıtlı posta ve 
tebligatlar kayıt altına 

alınıyor ve postacı çantasını 
takıp dağıtım yerine 

hareket ediyor. 

1.

3.

Çuvallarla kapalı halde gelen postalar, ilk 
iş olarak önce bölgelere sonra mahallelere 
ayrılıyor. Mahalleler 2 veya 3’e bölünüyor. 

Bu bölümlere “cihet” adı veriliyor. 
Her bir postacı kendi içinde sokak ve 

mahalle ayrımına gidiyor. 

2.

Sizce postacılar gün boyu nasıl çalışıyor? 
Kimi tatlı, kimi acı haberleri, postaları ve 
kargoları en kısa zamanda bize ulaştırmak 
için uğraşan postacılarla bir günü birlikte 
geçirmeye ne dersiniz? 

Kayıtlı (taahhütlü) 
posta: Gönderilerin 

posta sistemine 
kaydedilerek işlem 

görmesi.
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Kayıtlı postalar imza 
karşılığı kapıda teslim 

ediliyor.  

Teslim edilemeyen 
kayıtlı postalar adrese 
en yakın PTT işyerine, 

teslim edilemeyen 
tebligatlar ise 

muhtarlığa bırakılıyor. 

İşlemler bittikten sonra postacı 
raporlama yapmak üzere 

merkeze dönüyor. 

Kayıtsız postalar posta 
kutularına bırakılıyor. 

7.

4.

5.

6.

Kayıtsız posta: 
Gönderilerin 

posta sistemine 
kaydedilmeden işlem 

görmesi.
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Latince ismi Campanula betulifolia 
olan Akçaçıngırak, huş yapraklı 
çan çiçeği adıyla bilinen, kapalı 
tohumlu ve çift çenekli bir bitkidir. 
Bu tür daha çok kayalık, taşlı, 
çakıllı, kurak yamaçlarda, volkanik 
yarıklar ve uçurumlarda yetişir. 
Karadeniz kökenli bu bitki ülkemizde 
Gümüşhane, Rize, Artvin, Bayburt, 
Giresun, Trabzon ve Erzurum 
civarında görülür.

DOĞADAN 
BİZE

Beyaz çiçek zarafeti... 
Bu türün çiçekleri beyaz veya açık pembedir. 

Yaklaşık 12 santimetre uzunluğa sahip bu otsu bitki, 
özellikle yaz başında açar ve yetişirken aşağı doğru 

eğilim gösterir. Endemik türler arasında yer alan 
Akçaçıngırak güneş sever ve yarı gölgeye dayanıklıdır. 

AKÇAÇINGIRAK

Endemik:
Sadece bir 

bölgede yetişen 
veya yaşayan 

canlı. 
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Akçaçıngırak 2002 yılında Hazine Müsteşarlığı Darphane 
ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından bastırılan 

gümüş hatıra parasına konu olmuştur.

Hatıra parasında güzel bir çiçek...

Çıngırak 
“küçük çan” 
demekmiş...
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KÜÇÜK 
FİLATELİST

Belirli bir olay, konu veya kişiyi anmak ya da tanıtmak amacıyla basılan seri veya 
blok şeklindeki pullara anma pulları diyoruz. Bu pullar, önemli gün ve haftalardan 

sportif faaliyetlere, tarihî binalardan dünyaca ünlü kişilerin ölüm 
yıldönümlerine birçok konuda basılabilmektedir. 

ANMA 
PULLARI 

TARIHE NOT DÜŞEN 
PULLAR...

Anma pulları ülkemizin değerlerini gelecek nesillere 
taşıyan filatelik ürünler arasında ön plana çıkmaktadır. 
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PTT, 2017 yılı içinde aralarında “Tarihî Saat Kuleleri”, “Hayvanlar” ve “Taşıtlar” 
temalı pulların da bulunduğu bir dizi anma pulu bastı. Ayrıca “Demokrasi ve 
Millî Birlik Günü” konulu anma pulu tasarım yarışması düzenledi. “Küçükler” 

kategorisinde de ödüllerin verildiği yarışma sonucunda 15 Temmuz Anma 
Pulu’nda kullanılacak görseller belirlendi.

ÇOCUKLAR IÇIN FILATELI 
SÖZLÜĞÜ 

Dantel
Perforaj işlemi 

sonunda pulların 
kenarlarında 

meydana gelen 
dişler.

Erör
Değerli kağıtların 

basılması veya 
zımbalanması 

sırasında meydana 
gelen hatalar.

Portföy
Bir anma pulu için 
bastırılan ve içinde 
söz konusu anma 
pulu, bununla ilgili 

ilkgün zarfı, kart veya 
öteki yayınlar bulunan 

filatelik dosya.

Seri 
Aynı ad altında ve aynı 
gün tedavüle çıkarılan 

pul ve diğer değerli 
kağıtların her birinden 

oluşan grup.
Tedavüle çıkarmak: 

Basılan pulu piyasaya 
çıkarmak.

PTT, 2017 YILINDA “DEMOKRASI VE MILLÎ BIRLIK GÜNÜ” 
KONULU ANMA PULU TASARIM YARIŞMASI DÜZENLEDI... 
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ANKARA
KEÇISI

Tiftik keçisi olarak da bilinen Ankara keçisi, 1838 yılına kadar sadece 
Ankara’da görülen, yünü değerli bir bozkır hayvanıdır. Günümüzde 
Yeni Zelanda, Amerika, Kanada ve Güney Afrika gibi ülkelerde de 

yetiştirilmektedir. Yılda bir kez tiftiği kırkılan bu türün ağırlığı 
25 ila 45 kilogram arasında değişiklik gösterir. 

Derisi narin ve ince olan tiftik keçileri, 
İç Anadolu Bölgesi’nin iklimine uyum sağlamıştır.  

Bu tür daha çok kurak bölgeleri tercih eder ve 
meşe yaprağının yanı sıra kekik, sakız otu, kuzu 

kulağı, dağ çiçeği gibi otları severek tüketir. 
Küçük cüsseli ve hareketli Ankara keçilerinin sivri 

boynuzları ve sakalı vardır.  

Otlamak onlardan sorulur... 

Neden Ankara keçisi deniyor ki? 

HAYVANLARI
sevİyorum
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Tiftikten soğuk kış günlerinde yararlanmak üzere eldiven, bere, hırka, atkı, 
şapka ve çorap üretilir. Ayrıca tiftik battaniye yapımında da kullanılır. Diğer 

malzemelerle kıyaslandığında daha sıcak tuttuğu bilinmektedir. İyi tiftik ince, 
parlak, uzun, sık ve esnek olmalıdır. Tiftiğin bir özelliği ise her renge kolayca 

boyanabilmesidir. Ülkemizde işlenen tiftikler yurt dışına da satılmaktadır. 

Tiftik ne işe yarar? 
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What is the weather like? 

İNGİLİZCE
ÖĞRENİYORUM
1. Sunny and hot    2. Cloudy   3. Snowy 

4. Rainy  5. Windy 
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UYDU        NEHİR            ISINMA         GÖZ  
UN       GÜNEŞ       YAZI     KEÇİ  
İCAT        NEVŞEHİR     KEDİ 

Bakalım, yukarıda verilen 
kelimeleri bulmacanın içinde 
bulabilecek misiniz?

KELİME BULMACA
Y R İ H E Ş V E N J T R F B

V H K D T V D F Z V N İ J U

G T T R U H K M I C Y H B H

Ö C D U S A L Z V O Ş E P T

Z R G Y Y E M K D D E N H K

A L P D C O N N Y L N S Z Ü

J I G U H M M J I E Ü J F N

H İ A Z G S J Y M S G O L U

S D Y R B İ A H P M I J S F

J E W A P S C H D Y S B M U

L K J S Z C İ A U S G R L A

D B R G Y I O Ç T T L K H L

A C M Z F D D J E R Y A Y S

U Y E J G M B J H K P B P F
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Ülkemizin her yeri ayrı güzel, 
her bölgesi bambaşka masallar 
anlatıyor bize. Bu sayımızda 
büyüleyici güzellikteki 
şehirlerimizden birini sizinle 
beraber gezelim istedik. 
Nevşehir’deyiz. Haydi başlayalım!

Peribacalarının masalsı 
dünyasından herkese merhaba!

Biraz 
tarihçe...

NEVŞEHİR 

İç Anadolu Bölgesi’nin en çok turist 
çeken şehirlerinden Nevşehir’in tarihi 

MÖ 7000’li yıllara dayanıyor. Friglerden 
Asurlulara, Perslerden Romalılara 

birçok devlet hüküm sürmüş bu 
şehrin topraklarında. 1071 Malazgirt 
Zaferi’nden sonra “Muşkara” olarak 

anılan şehrin ismi 1725 yılında Nevşehir 
olarak değiştirilmiş. 

ÜLKEMİ 
TANIYORUM
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Nevşehir; Aksaray, Kırşehir, Kayseri ve 
Niğde ile birlikte Pers dilinde “Güzel 
Atlar Ülkesi” anlamına gelen Kapadokya 
bölgesinin merkezinde yer almaktadır. 
Günümüzde Kapadokya ismi Nevşehir 
ile özdeşleşmiş durumdadır. Kapadokya,  
Göreme Millî Parkı ile birlikte 1985 yılında 
UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınmıştır. 

Peribacalarının güzelliği bu bölgenin her yıl 
sayısız ziyaretçinin akınına uğramasını sağlar. 

Özellikle sıcak hava balonları ile yapılan 
ve bölgeyi kuşbakışı izleme imkanı tanıyan 
seyahatler turistlere keyifli anlar yaşatır. 

PTT, 2016 yılında tedavüle çıkardığı ve 
üzerinde peribacaları görselinin yer aldığı 

“Nevşehir” puluyla bu ilimizin tanıtımına 
katkıda bulunmuştur.

“Güzel Atlar Ülkesi”nde... 

Peribacaları...
Nevşehir’in bulunduğu 

bölgede çok eski zamanlarda 
Erciyes ve Hasan Dağlarından 
püsküren lav tüfleri birikmiştir. 

Kalkerden oluşan tüfler vadi 
yamaçlarından inen sel suları 

tarafından aşındırılınca 
peribacaları adı verilen 

oluşumlar ortaya çıkmıştır. 
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Güneş’in gücü adına, güç Güneş’te artık... 
Güneş’in yaydığı ısı ve enerji o kadar güçlü ki... Şöyle ifade edelim: Dünya’ya Güneş’ten 

gelen enerji, dünya çapında kullanılan bir yıllık enerjinin 20 bin katı civarındadır. 

Güneş ışınlarının hepsi Dünya yüzeyine ulaşmaz. 
Yaklaşık yüzde 30’luk bir bölümü atmosfer 
tarafından geri yansıtılır. Güneş enerjisinin 
Dünya’ya ulaşan kısmı ise gezegenimizde 

sıcaklığın yükselmesini sağlar. Güneş ışınları, 
Dünya üzerinde yaşamın sürmesinde ve yeşil 

bitkilerin fotosentez yapmasında, 
yani karbondioksit alıp temiz hava 

üretmesinde çok önemlidir.  

Bugün insanlar Güneş’in yaydığı enerji ve gücün 
farkındalar. Bu yüzden enerji üretiminde de en temiz 

kaynaklardan biri olan çevre dostu Güneş enerjisinden 
yararlanılıyor. İşte size Güneş’in ısısını 

gösteren bir deney...

MUCİT 
PTT ÇOCUK

GÜNEŞ’IN 
ISISI
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Deneyin yapılışı 

Sonuç

• Balonu şişirin.  

• Güneşli bir günde büyüteci balonun üzerinde 
tek bir noktaya gelecek şekilde tutun. Balon 

patlayıncaya kadar büyüteci hareket ettirmeyin. 

Bu deneyde öncelikle Güneş’in büyütecin 
yüzeyine ulaşan enerjisini bir noktada 

topluyoruz. Bu şekilde ısıyı artırıyoruz. Isı 
balonda bir delik açacak kadar yükseldiğinde 
balonu patlatıyor. Bu basit deney bile Güneş’in 
ne kadar çok ısı yaydığını gösteriyor, değil mi? 

Malzemeler 
Bir büyüteç 

Bir balon 
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TELGRAF 

Bir süre sonra Amerikalı 
mucit Samuel Morse elektrik 

hatlarına bağlı verici ve alıcılara 
elektromıknatıslar yerleştirerek 
modern telgrafın doğuşu adına 

çok önemli bir adım atar. 
Sonraki yıllarda Morse nokta ve 
çizgilerden oluşan bir kodlama 
sistemi geliştirir ve kendi adını 
alan Mors Alfabesi’nin mucidi 
olur. İlk telgraf hattı ise 1843 

yılında Amerika’da çekilir. 

Telgraf, iki merkez arasında 
haberleşmeyi sağlayan 

telekomünikasyon düzeneğidir. Haber ve 
belgelerin iletilmesini sağlar. Telgrafın 

öncüsü kabul edilen ilk çalışmalar 
Fransa’da gerçekleştirilir. Fransız ressam 

Claude Chappe’ın 1792 yılında kurduğu 
ağ telgrafla iletişimin ilk örneğini teşkil 
eder. Zaman içinde bu sistem gelişir ve 
başta Fransa olmak üzere tüm Avrupa 

ülkelerine yayılır. 

BİLGİ KÜPÜ
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• PTT işyerlerinden 

• İnternet üzerinden 

• Fonotel veya Fakstel 
servisi üzerinden 

Ülkemizde telgraf

Nasıl telgraf 
çekerim? 

Ülkemizin telgraf ile tanışması Osmanlı İmparatorluğu dönemine 
denk gelir. 9 Ağustos 1847 tarihinde Sultan Abdülmecid’in 

huzurunda ilk resmî telgraf çekme denemesi gerçekleştirilir. İlk 
Osmanlı telgraf tesislerinin yapımına ise 14 Ocak 1855 tarihinde 
başlanır. Zaman içinde telgraf fabrikasının kuruluşu ve telgraf 

okullarının açılışı ile telgraf kullanımı yaygınlaşır. 

Günümüzde PTT tarafından çeşitli şekillerde 
telgraf hizmeti sunulmaktadır:

Acele telgraf: Kabulünden itibaren 6 saat içinde alıcısına teslim edilir.

Belirli gün ve saatte teslimi istenen telgraf (BGS): Gönderici tarafından 
talep edilen gün ve saatte alıcısına teslim edilir. 

Bizzat alıcısına teslim telgraf (BA): Alıcısından başka kimseye 
teslim edilmez. 

Cevaplı telgraf (CT): Gönderici tarafından alıcının kendisine cevaben 
çekeceği telgraf ücretinin de ödenmesini sağlayan ek hizmettir. 
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GİZEMLİ
YERYÜZÜ

Nehir sularının temel kaynağı 
yağışlardır. Yağmur ve kar olarak 

toprağa inen yağışlar yer altı suları 
şeklinde nehirleri besler. 

Nehirler aynı zamanda rafting sporunun da yapıldığı yerlerdir. 
Debisi yüksek olan nehirlerde gerçekleştirilen bu sporda 6 ila 
8’er kişilik takımlar raft ismi verilen botlarla nehirdeki kayalar 
ve engelleri geçmeye çalışır. Ülkemizde Artvin ilinde bulunan 
Çoruh Nehri rafting için en uygun mekanlar arasında yer alır. 

“Nehirde spor mu yapılırmış canım!” demeyin

Su gelir güldür güldür...

NEHIRLER 

Çoğunlukla denize dökülen, özellikle genişliği ve 
taşıdığı su niceliği bakımından en büyük akarsulara 
nehir ya da ırmak diyoruz. Nehirler bulundukları 
koşullar itibarıyla bir denize ya da göle dökülebileceği, 
başka bir akarsuya karışabileceği gibi kuruyup yer 
altında kaybolabilir de. Bu önemli yeryüzü oluşumları 
akarken beraberinde kum, kaya ve çamur da sürükler.  

YAĞMUR YAĞIYOR, SELLER AKIYOR...
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Afrika’da bulunan Nil Nehri, yaklaşık 
6 bin 600 kilometrelik uzunluğuyla 

dünyanın en uzun nehridir. 

Güney Amerika’da yer alan Amazon 
Nehri’nin ise dünya üzerindeki 

tüm nehirlerin taşıdığı toplam su 
miktarının beşte birinden fazlasını 

taşıdığı tahmin edilmektedir. 

Bu nehir git git 
bitmiyor...

Ülkemizin 
önemli 

nehirleri...
Karadeniz’e dökülen 

Kızılırmak ve Yeşilırmak ile 
Akdeniz’e dökülen Seyhan ve 

Ceyhan nehirleri 
ülkemizin en önemli coğrafi 

güzelliklerindendir. 

Debi: Nehrin herhangi bir 
kesiminden geçen suyun 

hacmi, akım 
Ağız: Nehrin denize döküldüğü yer

Kaynak: Nehrin doğduğu yer 
Yatak: Nehrin içinde aktığı yer 

NEHIR SÖZLÜĞÜ  
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Babam keçilerimizi otlatırken ben bazen kaval çalıyor, 
bazen de neşe içinde türküler söylüyordum. O gün okul 
tatil olduğu için babama eşlik etme fırsatı bulmuştum...

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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Postacının mektubu posta kutusuna götürmesine 
yardım eder misiniz?

LABİRENT BULMACA
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Baltık ülkelerinden biri olan 
Litvanya -resmî adıyla Litvanya 
Cumhuriyeti- Doğu Avrupa’nın 
ilgi çeken devletleri arasında 
yer alıyor. Belarus, Rusya, 
Polonya ve Letonya’nın komşusu 
olan Litvanya’nın 3 milyon 
civarında nüfusu bulunuyor. 
Yerleşimin Baltık Denizi 
çevresinde yoğunlaştığı ülkenin 
başkenti ise Vilnius. 

Litvanya’yı tanıyalım... 
LITVANYA 

DÜNYAYI 
DOLAŞIYORUM

Kış mevsiminin 
soğuğu Doğu Anadolu 
Bölgemizin soğuğunu 

aratmıyor...
Genel olarak karasal 
iklimin hâkim olduğu 

Litvanya’da kışın 
sıcaklık -20 dereceye 

kadar düşüyor. 

Litvanya’da düz yer 
şekilleri hâkim…

Litvanya’nın en yüksek noktası Aukštojas 
Hill’dir. Başkent Vilnius’un 24 kilometre 

uzağında bulunan bu tepe sadece 
294 metredir. Ülkenin genelinde 

düz yer şekilleri görülür. 
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Litvanya’yı yazın ziyaret edecekseniz Vilnius’ta bulunan Vichy Vandens 
Park’taki (Vichy Su Parkı) çeşit çeşit su kaydıraklarıyla eğlenceli zaman 

geçirebilirsiniz. Ayrıca başkent Vilnius’un simgesi haline gelen Gediminas 
Kulesi’ne çıkıp büyüleyici manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. 

Litvanya’da ziyaret edilebilecek yerlerden biri Trakai Kalesi. 
Başkent Vilnius’un yaklaşık 30 kilometre batısında yer alan ve Karay 

Türklerinin de yaşadığı Trakai şehrinde bulunan bu ada kale günümüzde 
konferans salonu, müze ve sergi alanı olarak hizmet veriyor. 

Kale, Litvanya’nın 5 millî parkından biri olan 
Trakai Millî Parkı’nın içinde yer alıyor. 

Vilnius’ta bir ada kale... 
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En hassas organlarımızdan gözle ilgili ne kadar 
bilginiz var? Göz sağlığınıza yeterince dikkat 
ediyor musunuz? Bu önemli duyu organımızın 
yapısına bir “göz atmaya” ne dersiniz? Haydi 
başlayalım... 

Gözümüz üç ayrı tabakadan oluşur: 
1. Sert tabaka: Göz akı ve korneadan oluşan en üstteki tabaka beyaz ve sert 
yapıdadır. Öne doğru tümsekleşen bu bölümde yer alan korneanın, ışığı göz 
bebeğinde odaklamak ve gözümüzü dış etkilerden korumak gibi görevleri 

bulunmaktadır. Kornea saydam yapıdadır. 

2. Damar tabaka: Işığın göze girdiği yer göz bebeği, bu ışığın miktarını 
ayarlayan ve göze rengini veren iris, ışığı kırıp ağ tabakaya ileten göz 

merceğinin bulunduğu bu tabaka kan damarları bakımından zengindir. 
Sert tabakanın hemen altında bulunur.  

3. Ağ tabaka: En içte yer alan bu tabaka retina adıyla da bilinir ve 
oldukça duyarlıdır. 

Öncelikle gözümüzün yapısını inceleyelim... 

Sert Tabaka

Görme sinirleri

Kan damarları

Göz merceği

Göz bebeği

Kornea
(Saydam tabaka)

Damar Tabaka

Ağ Tabaka

GÖZ 

VÜCUDUMUZU
TANIYALIM
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Miyop: Uzağın net görünmesini engelleyen göz kusuru  

Hipermetrop: Yakının net görünmesini engelleyen göz kusuru 

Astigmat: Korneanın şeklinin bozulması sonucu bulanık görüntü oluşmasına 
yol açan görme bozukluğu

Şaşılık: Gözlerin aynı noktaya odaklanamaması, gözlerde kayma 

Katarakt: Göz merceğinin saydamlığını yitirmesi sonucu oluşan görme engeli  

Göz tansiyonu: Göz içindeki basıncın çok sık yükselmesi sonucu görme 
sinirlerinin zarar görmesi 

Göz sözlüğüm

Göz sağlığı oldukça önemli bir konu. Belirli aralıklarla göz muayenesi 
yaptırmalıyız. Göz doktorumuz gözlük takmamızı söylerse, mutlaka 

kullanmalıyız. Sağlığımızı göz ardı etmemeliyiz.

GÖZLERİNİZİN İÇİ HEP GÜLSÜN...
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Malzemeler 
1 yumurta

Küçük bir tabak yeşillik 
(maydanoz, semizotu vb.) 

1 adet turp 
Yeşil soğan 

Bir dilim tost ekmeği 
Süzme peynir 

BERABER
YEMEK YAPALIM

Bir kedi gördüm sanki...
Yumurta sever misiniz? Ne kadar besleyici 

olduğunu bildiğinize eminim. Büyüklerimizin her 
sabah kahvaltıda yumurtayı eksik etmemesinin 

bir sebebi var. Peki, şimdi beraber güzel bir 
yumurtalı atıştırmalık hazırlamaya ne dersiniz? 

Haydi başlayalım. Önce ihtiyacımız olan 
malzemelere bakalım. 

Kedi 
görünümlü 

tost 
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AFIYET OLSUN ARKADAŞLAR...

Bir dilim tost ekmeği üzerine süzme peynir sürülür. 

Bir yumurta haşlanır. (Yumurtayı haşlarken 
büyüğümüzden yardım almayı ihmal etmeyelim.) 

Yeşil soğan, turp ve yeşillik iyice yıkanır. 

Yumurta soyulur ve ikiye bölünür. 

Yumurta yarıları kedinin gözünü oluşturacak 
şekilde yerleştirilir. 

Yeşil soğan saplarından kedinin bıyıkları yapılır. 

Soğanların tam ortasına bir dilim turp kedinin 
burnunu oluşturacak şekilde yerleştirilir. 

Yeşillik yaprakları kedinin kafasındaki tüyleri 
oluşturacak şekilde dizilir. 

4

5

6

7

8

1

2

3
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UYDULAR 

Uydu var, uydu var arkadaş... 
Uydular, yıldız veya gezegenlerin 
çevresinde dolaşan küçük gezegen 
veya cihazlardır. Başka bir deyişle 
uydu kelimesi hem gezegenlerin 
yörüngesinde dönen doğal gök cisimleri hem de 
insanoğlunun iletişim, gözlem, keşif gibi sebeplerle 
gökyüzüne gönderdiği yapay cihazlar için kullanılmaktadır.

1.  Uydular Dünya’yı kuşbakışı görme imkanı sağlar. Bu sayede görsel olarak 
daha geniş alana ulaşılır ve daha fazla veri toplanır. 

2. Bugün televizyonların daha net izlenmesinde, televizyon programlarında birbirinden 
kilometrelerce uzak ülkeler arasında sağlıklı canlı bağlantılar kurulmasında uydular 

temel etmendir. Aynı durum telefon sinyalleri için de geçerlidir. 

3. Hani çevremizdeki insanlar bazen GPS (Küresel Konumlama Sistemi) aracılığı ile 
gidecekleri yeri buluyorlar ya, işte onu da uydulara borçluyuz.  

Uydular niçin bu kadar önemli ki? 

GÖKYÜZÜNÜN
BÜYÜLÜ
DÜNYASI
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• Dünya’nın tek doğal uydusu Ay’dır. 

• Sputnik 1, Dünya’nın ilk yapay uydusudur. 
Sovyetler Birliği tarafından 1957 yılında 

yörüngeye oturtulmuştur.

• Mars’ın korku anlamına gelen Phobos ve 
dehşet anlamına gelen Deimos adlı iki uydusu 

bulunmaktadır. 

• En çok doğal uydusu bulunan gezegen 
67 uyduyla Jüpiter’dir. 

Bunları da bilelim...
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Bakalım, resmin içine gizlenenleri bulabilecek misiniz?
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ULVI CEMAL 
ERKIN 

Ulvi Cemal Erkin çağdaş Türk müziği 
bestecilerindendir. Türk müzik tarihinin önemli bir ismi 
olan Erkin, Türk Beşleri arasında yer alır. 

Cumhuriyet döneminin büyük müzisyeni...

PULLARLA
ÖĞRENELİM

Cumhuriyet’in kurulduğu yıllarda klasik müzik alanında eserler vermiş 
ve çağdaş Türk müziğinin gelişmesinde etkili olmuş beş önemli besteciyi 

anlatmak için “Türk Beşleri” deyimi kullanılır. Hepsi de 1900’lü yılların başında 
doğan bu beş sanatçımız  Ahmet Adnan Saygun, Ulvi Cemal Erkin, Hasan Ferit 

Alnar, Cemal Reşit Rey ve Necil Kazım Akses’tir. 

Türk Beşleri kimdir? Ben tanımıyorum 
diyenler için...
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Ulvi Cemal Erkin’in 1942 yılında yazdığı “Köçekçe”, sanatçının dünyaca ünlü 
çalışmalarından biridir. Eserde birçok farklı melodi küçük ara bağlantılarla 
birbirine eklenmiştir. Her yeni melodide farklı bir enstrüman ön plana çıkar. 

Ulvi Cemal Erkin 1906 yılında İstanbul’da doğar. İlk müzik derslerini piyano 
başında annesinden alır. Erkin müzik alanındaki kabiliyeti sayesinde 
Cumhuriyet döneminde yurt dışına gönderilen ilk öğrencilerden olur. 

Değerli büyüğümüz zaman içinde birçok esere imza atar. Eserlerinde halk 
müziği ezgilerini sıkça kullanır. 

PTT, Ulvi Cemal Erkin anısına 1985 yılında bir pul basmıştır. 
“Avrupa Müzik Yılı” temalı Europa pulları kapsamında 

tedavüle çıkarılan pulda sanatçıyla birlikte 
notalar resmedilmiştir.

Zevkle dinleyeceğinize inanıyoruz: Köçekçe...

PTT, Ulvi Cemal Erkin’i anıyor... 
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Körling kelimesini duymuş muydunuz? 
Olimpik sporlar arasında yer alan körling 

günümüzün ilgi çeken oyunlarından biri. Bu 
sporun daha geniş kesimlere ulaşması için 
ülkemizde son yıllarda körlingin tanıtımına 

yönelik faaliyetler yürütülüyor.

SPORCU
PTT ÇOCUK KÖRLING 

Olimpiyatlar’ın önemli takım sporlarından biri 
olan körling buz satrancı olarak da bilinir. Her 
ne kadar son yıllarda yarışmaları düzenlenen 
yeni bir spor dalı olarak tanınsa da körlingin 
temeli 16. yüzyıl İskoçyasına dayanır. Bu spor 

dalı, 1998 Kış Olimpiyatları’ndan bu yana 
resmî Olimpik sporlar arasında yer alır. 

BUZ SATRANCI DA DENIYOR... 
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Bu sporda çeşit çeşit 
malzeme kullanılıyor... 

• Oyunun ana malzemesi yaklaşık 20 kilogramlık 
körling taşıdır. 

• Körling oyuncuları özel ayakkabılar giyer. 

• Körling taşının önündeki buz yüzeyi süpürmek için 
körling fırçası (süpürgesi) kullanılır. 

• Körling taşı için geliştirilen ve üzerinde elektronik bir 
devrenin bulunduğu Eye On The Hog adı verilen özel bir sap 

ile taşın yönlendirilmesi ve faullerin önlenmesi sağlanır. 

Bu oyun rink adı verilen bir buz 
pistinde oynanır. Pist üzerinde 

ev adı verilen hedefler bulunur. 
Oyunda, buz bir pist üzerinde 

granitten yapılmış dairesel 
taş (körling taşı ya da kayası) 

kaydırılarak hedefin merkezinde 
durdurulmaya çalışılır.

Körling nasıl 
oynanır ki?  
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• Üç veya daha çok oyuncuyla açık havada oynanır.  

• Oyuncular bir daire oluşturup ebeyi ortaya alır. 

• Ebe oyunculardan birinin ismini söyleyerek elindeki topu 
havaya fırlatır. 

• İsmi söylenen oyuncu topu tutar ve “İstop” der. O anda 
herkes bulunduğu yerde kalır. 

• Eğer ismi söylenen oyuncu topu tutamazsa bir renk 
söyler ve herkes o rengi bulup tutmaya uğraşır. Ebe renk 
bulamayanları vurmaya çalışır. 

• Ebe, söylenen rengi bulamayan bir oyuncuyu topla 
vurabilirse, sıra o oyuncuya geçer. 

RENKLI 
ISTOP

SOKAK
OYUNLARIMIZ
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TELKÂRI
SANATÇI
PTT ÇOCUK

Telkâri geleneksel el sanatları  
içinde en zahmetli olanlardan 

biridir. Geçmişi MÖ 2500-3000’li 
yıllara dayanır. Dünyanın farklı 

yerlerinde icra edildiği görülse de 
bu sanatın ilk olarak Anadolu’da 

ortaya çıktığı tahmin edilmektedir. 
Bu zarif sanat ince 

tellerin birleştirilmesiyle 
meydana gelir.

Ülkemizde telkâri denince akla ilk 
gelen şehir Mardin’dir. Bin yıllarca pek 

çok medeniyete ev sahipliği yapan 
Mardin, telkârinin anavatanıdır. Ancak 

Trabzon’da ve Ankara’nın Beypazarı 
ilçesinde de bu sanatın en güzel 
örneklerini görmek mümkündür.  

TELKÂRI CENNETI MARDIN...

Merhaba Arkadaşlar, 

Geleneksel el sanatları ülkemizin güzelliğini 
yansıtan en önemli unsurlardandır. Her ne 
kadar el emeği göz nuru bu kültür değerleri 
unutulmaya yüz tutsa da telkâri halen 
usta-çırak ilişkisi aracılığıyla gelecek 
nesillere aktarılmaktadır. Bu bölümümüzü 
geleneksel el sanatlarımızdan olan 
telkâriye ayırdık. Başlayalım mı? 
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Telkâri sanatında ağırlıklı olarak gümüş kullanılır. 
Altın ve bakır da bu sanatta işlenen metaller 

arasındadır. Öncelikle, kullanılacak metal 
potalarda eritilir ve kalıba dökülerek ince tel 

haline getirilir. Ustalar işlem sırasında tellerin 
birbirine dolanmasını engellemek için mengene 

denilen bir alet kullanır. Telkâri ustalarının 
mengene dışında pense, makas ve şaloma gibi 

yardımcı aletleri bulunmaktadır. 

Telkâri sanatında kullanılan pota, 
içinde metal eritilen kap anlamına gelir.  

Metalleri keserken 
ya da eritirken 

kullanılan ve alev 
püskürten cihaza 
şaloma deniyor. 

Ya teller birbirine dolanırsa? 

Potadan kastımız basketbol potası 
olmasa gerek...

Şaloma mı?
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SEVGILI
GÜNLÜK
Merhaba, 

Bugün kuzenim Ela geldi bizi ziyarete... Oyunlar oynadık, güzelce 

kahvaltı ettik ve çok eğlendik. Bir ara kuzenim geçen sene gittiği bir okul 

gezisinden bahsetti. Öğretmenleri sınıfça Çorum’da bulunan Hattuşa’ya 

götürmüş onları. Sınıf arkadaşlarıyla birlikte bu tarihî bölgeyi gezmekten 

çok mutlu olmuşlar. 

Meğer ne kadar önemli bir yermiş burası! Çorum’a 84 kilometre uzaklıkta yer 

alan Hattuşa eski uygarlıklardan Hititlere başkentlik yapmış. O dönemde 40 

ila 50 bin insanı barındırdığı tahmin ediliyormuş. Vay vay vay...

Bu şehir, Antik Çağ’ın önemli kentlerinden biriymiş. Kalıntıları ilk olarak 

Charles Texier adlı bir Fransız arkeolog tarafından keşfedilmiş. Bölge Hatti 

ve Hitit başta olmak üzere birçok medeniyete ev sahipliği yapmış.

Ela, Hattuşa’nın 1986 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 

alındığını okul gezisi sırasında öğrenmiş. Bu antik şehirde özellikle 
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kapılar dikkat çekiyormuş. Aslanlı Kapı, Kral Kapı, Anıtsal Yerkapı ve 

Sfenksli Kapı zamanının en ihtişamlı yapılarıymış. Kapıların kenti 

koruma gibi bir görevi varmış. Ancak dinî işlevleri, ruhani ve sembolik 

anlamları da olduğu düşünülüyormuş. 

Kuzenim, Hattuşa’nın kuzeyde Aşağı Şehir, güneyde Yukarı Şehir 

olmak üzere iki kısma ayrıldığını ve kapıların yer aldığı Yukarı 

Şehir’in Hattuşa’ya sonradan eklendiğini öğrenmiş. Yukarı Şehir’de 

onlarca tapınak yer alıyormuş. Öğretmenleri  Ela ve arkadaşlarına 

hiyeroglifli odayı ve tapınakların bulunduğu bölgeyi hem gezdirmiş 

hem de Hattuşa’nın geçmişini detaylı olarak anlatmış.  

Kuzenim konuştukça Hattuşa’ya merakım daha da arttı. Öğretmenime 

ve arkadaşlarıma Ela’dan duyduklarımı anlatmayı ve onlara “Bir okul 

gezisi de biz yapalım!” demeyi düşünüyorum. 
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Bedensel engelli arkadaşlarımız genetik problemler, kazalar veya hastalıklar 
nedeniyle iskelet, eklem, sinir veya kas sistemi fonksiyonlarını tam olarak yerine 

getiremez. Bu nedenle çoğu zaman özel eğitime ihtiyaç duyarlar. 

Bedensel engelli kardeşlerimize elimizden geldiğince 
yardımcı olmalıyız. Mesela onların da katılabileceği 

oyunlar oynamayı tercih etmeliyiz. 

Bedensel 
engelli 

olmak... 

Engelsiz bir yaşam için 
hep beraber çalışmalıyız!

ENGELLERİ
AŞALIM
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Günümüzde bedensel engeline rağmen büyük başarılar elde eden birçok bilim 
insanı bulunmaktadır. Onlardan biri de Stephen Hawking. 

Hayatını merak ettiniz mi? Haydi, gelin beraber inceleyelim. 

İngiliz fizikçi, astronom Stephen Hawking 1942 yılında İngiltere’de 
doğar. Küçük yaşlarda matematik ve fizik öğrenimi görür. Daha sonra 
evren bilim konusunda Cambridge Üniversitesi’nde eğitimine devam 
eder. 21 yaşında yakalandığı ALS hastalığı sonucu sinir sistemi zarar 

görür. Bu durum bedensel faaliyetlerini kısıtlasa da o asla pes etmez. 
Kendisi için özel olarak hazırlanan bir bilgisayar aracılığıyla söylemek 

istediklerini çok rahat ifade edebilmektedir.

Ünlü bilim insanı fizik, kara delikler ve 
evren ile ilgili kavramlar üzerine önemli 
çalışmalar gerçekleştirmiştir. Hawking, 

Zamanın Kısa Tarihi ile Ceviz Kabuğundaki 
Evren gibi kitaplara da imza atmıştır. Fizik 
ve evren bilim alanındaki çalışmalarıyla 

önemli ödüllere layık görülmüştür. 

Çağımızın dâhilerinden: Stephen Hawking 

Kara delik: Çok 
yüksek çekim 

kuvvetine sahip 
uzay bölgesi

Stephen Hawking’in 
kızı Lucy ile birlikte 
yazdığı George ve 
Kırılamayan Şifre, 

Evren’e Açılan 
Gizli Anahtar gibi 

çocuk kitapları 
bulunmaktadır. 
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“Sivil savunma” bir ülkedeki her tür silahsız, koruyucu ve 
kurtarıcı tedbir ve faaliyetlerin bütünüdür. Amacı düşman 
taarruzlarına, doğal afetlere ve büyük yangınlara karşı 
halkın can ve mal kaybının en düşük seviyeye indirilmesi, 
hayati önemi bulunan her tür resmî ve özel tesisin 
korunması, bu tesislerin faaliyetlerini yürütmesi için acil 
tamir ve ıslahının yapılması, savunma çabalarının sivil 
halk tarafından en yüksek surette desteklenmesi ve cephe 
gerisi moral muhafazasıdır. 28 Şubat, ülkemizde her yıl Sivil 
Savunma Günü olarak çeşitli etkinliklerle kutlanır. 

28 ŞUBAT

SİVİL 
SAVUNMA 
GÜNÜ 

Yukarıda bahsettiğimiz durumlarda 
kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için sivil 
savunmayı öğrenmeliyiz. Örneğin, aşağıdaki 
ikaz ve alarm işaretlerini bilmeliyiz. Arama 
kurtarma malzemelerini yakından tanımalı, 

yangın söndürme ve ilk yardım hakkında 
büyüklerimizden detaylı bilgi almalı, 

okulumuzda düzenlenen sivil savunma tatbikat 
ve çalışmalarına aktif olarak katılmalıyız.  

IKAZ VE ALARM 
IŞARETLERINI ÖĞRENINIZ
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İki çizim arasındaki 10 farkı bulabilecek misiniz?

FARK BULMACA
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Yazı yazmayı öğrenmek 
birçoğumuz için çok da kolay 
olmamıştır. Ancak öğrendikten 
sonra da ne kadar çok alanda 
kullanılabildiğine şaşırırız. 
Arkadaşımıza mektup ve 
kartpostal yazmak, çalışırken 
not tutmak bunlardan bazıları.  

Söz uçar, yazı kalır! 

YAZININ 
ICADI 

Yazıyı MÖ 3200 yılında Sümerlerin icat 
ettiği biliniyor. Sümerler şekiller üzerine 

kurulu çivi yazısının temelini atmıştır. 
Daha sonraki yıllarda Asurlular ve Babiller 
bu uygarlığın icat ettiği yazıyı geliştirmiş 

ve kendi yazı dillerini oluşturmuştur. 
Bu dönemle ilgili ilginç bilgilerden biri de 

Asurlu çömlekçilerin kitap pişirmesidir. 
Bu şekilde kitapların dayanıklı 

olması sağlanmıştır.

Çivi yazısı gibi 
yazınız mı var? 

TARİHTE
YOLCULUK
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Resimle de yazılır...
Hiyeroglif

Mısırlıların geliştirdiği bu yazı türü uzun yıllar boyunca 
kullanılmıştır. Resim ve şemalardan oluşan hiyeroglifler, papirüs 

bitkisinden yapılan kağıtlar üzerine yazılmıştır.

Günümüzde kullanılan Latin alfabesi ise 
Fenikelilerin çivi yazısını temel almaktadır. 

Bu alfabe, MÖ 1. yüzyılda 21 karakterli haliyle 
son şeklini almıştır. 

Deyimlerle yazmak...

Aşağıdaki deyimler 
yazmak fiiliyle ilgilidir: 

• Yazıp çizmek 
• Yazıya dökmek 

• Yazıya geçirmek 
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Yeryüzünün her yıl gittikçe biraz daha 
ısındığını biliyor muydunuz? Amerikalı 
bilim insanları 2016 yılını tarihteki 
en sıcak yıl olarak belirledi. Kutupta 
sıcaklık artışı diğer bölgelerden çok 
daha fazla; buzullar ise hızla erimeye 
devam ediyor. Peki, nedir bu küresel 
ısınma? Neden oluyor sizce? 

BİLİNÇLİ
PTT ÇOCUK KÜRESEL 

ISINMA 

Küresel ısınma, atmosfere 
karbondioksit, metan gibi sera 

gazlarının salınması sonucunda oluşur. 
Bu gazlar oldukça fazla ısı tutma 

etkisine sahiptir. Sera etkisine bağlı 
olarak kara, deniz ve havada ölçülen 

sıcaklıklarda belirgin artış görülür. 

Yanıyoruz...

Küresel ısınmaya insanların etkisi çok 
fazladır. Kullandığımız petrol, kömür 

gibi yakıtlar ve ormanların yok edilmesi 
havaya daha çok karbondioksit 

gazı salınmasına ve sera etkisinin 
artmasına yol açar. 
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• Kuraklaşma ve çölleşme küresel ısınmanın en önemli 
sonuçları arasında yer alır. 

• Çoğu bölgede iklim değişikliği gözlemlenir. 

• Küresel ısınma su kaynaklarında önemli ölçüde azalmaya yol açar. 

• Buzullar eridiği için su seviyelerinde yükselme görülür. Kıyılarda su 
baskınları, kasırgalar ve seller oluşur. Toprak kayıpları yaşanır. 

Küresel ısınmanın sonuçları: 
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Bu ay geleceğin dünyasına yolculuk yapacağımız ilginç haber ve gelişmelerle 
karşınızdayım. Haydi başlayalım!

Sıkı durun, bilgisayarlara bağlanıyoruz!
Güney Afrika’da bulunan Wits Üniversitesi’ndeki bir 

araştırma ekibi, Brainternet ismi verilen projede 
insan beynini gerçek zamanlı olarak doğrudan 

internete bağlamayı başardı. Projenin ilerleyen 
aşamalarında beynin tüm hareketlerini hızlı bir 
şekilde makineye öğretmek amaçlanıyor. Yoksa 

filmlerdeki gibi bilgisayara bağlanıp karate 
öğrenmeye mi başlayacağız?

Robot çıraklar geliyor!
“Bakkal çırağı” tabirini duydunuz mu? Eskiden 

bakkaldan bir şey alacağımız zaman bakkal, 
çırağını gönderirdi. Artık marketin kendisi gelecek. 
Hayır, şaka yapmıyorum! Robotmart isimli projede 

kendi kendini sürebilen robot-market istediğiniz 
siparişleri size getiriyor. Üstelik bu marketin içinde 
soğutucudan ısıtıcıya kadar her şey var. Çıraklara 

bahşiş verilirdi ama robota bahşişi nasıl vereceğiz? 

Tanıdık iyi bir göz doktoru 
robot var mı?
İngiltere‘deki John Radcliffe Hastanesi bünyesinde 
çalışan araştırmacılar yapay zeka ile kanser 
hastalığını teşhis etmeye başladı. Şu anda her beş 
kişiden birinde yanılan yapay zekanın gün geçtikçe 
daha da iyi sonuçlar vereceği tahmin ediliyor. Eskiden 
iyi doktor ismi arardık, ileride hastalanınca birbirimize 
robot tavsiyesi vermeye başlayacağız gibi görünüyor.

MERAKLI
PTT ÇOCUK
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ÇENGEL
BULMACA
Hazırlayan: Mustafa Başaran
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Deyimin ortaya çıkışı 
Bu deyimin hikayesi Nasrettin Hoca’ya atfedilir. Hoca’nın bir komşusu ödünç aldığı 

eşyaları geri getirmezmiş. Getirdiğinde de kullandığı eşyaları bozuk, kırık veya kopuk 
olarak teslim edermiş. İlk zamanlar Hoca bu duruma ses çıkarmamış, ancak zaman 

içinde sinirlenmeye başlamış. 

Bir gün gene komşusu kapıya gelince ona hiçbir şey vermeme 
kararıyla kapıyı açmış. 

Komşu: Hocam bana ip lazım oldu da sende varsa ödünç verir misin?

Hoca hemen cevap vermiş: Komşum kusura bakma, hanım ipe un serecek.

Komşu: Aman Hocam, ipe un serildiği nerede görülmüş?

Hoca hemen cevabı yapıştırmış: Vallahi komşum, vermeye gönlün 
yoksa ipe un da serilir.

ATASÖZLERİMİZ 
DEYİMLERİMİZ

ANLAMI
Geçersiz birtakım 

nedenler ileri 
sürerek istenen 
işi yapmaktan 

kaçınmak

IPE UN 
SERMEK 
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BELALI DÖRTLÜ’YE KARŞI
Yazar: Gülsevin Kıral 
Resimleyen: Ebru Tatlısu 

İşte size çok seveceğinizi umduğumuz bir sınıf hikayesi. Bu, 
bir dayanışma ve arkadaşlık hikayesi de aynı zamanda. 
Ege, Defne ve sınıfa yeni gelen Ceylan’ın Belalı Dörtlü’ye 
karşı verdiği mücadeleyi bulacaksınız bu kitapta... Ege’nin 
teleskop heyecanını, Ceylan’ın kopya çektirmemek üzere 
verdiği mücadeleyi ve daha fazlasını ilgiyle okuyacağınızı 
düşünüyoruz. 

ŞATODA KAHVALTI-ŞEF EJDER’DEN PEK 
IĞRENÇ YEMEK TARIFLERI 

Yazar: Çiğdem Kaplangı 
Resimleyen: Can Tuğrul 

Bir grup dağcı Yahubuammadik 
Dağı’nın zirvesine tırmanır ve gördükleri 
manzaraya inanamazlar. Dağın tam 
tepesinde bir şato ve önünde mükemmel 
bir kahvaltı sofrası... Sofranın başında 

da bir ejderha var: Şef Ejder. 
Kendisi hem zevkle yemek pişiriyor 
hem de yemek yemeyi çok seviyor. 
Ejderhadan şef olur mu demeyin. 

Peki, sizce bir ejderhanın 
sofrasında ne olabilir? Sahi, bir 
ejderha neler pişirir ki? 

OKUYAN
PTT ÇOCUK
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KAŞAĞI 
Ömer Seyfettİn’den 

İllüstrasyon: Öykü Terzioğlu Özer

Sabahleyin erkenden ahıra koşuyorduk. En sevdiğimiz şey atlardı. Dadaruh’la 
birlikte onları suya götürmek, çıplak sırtlarına binmek ne doyulmaz bir zevkti. 
Hasan korkar, yalnız binemezdi. Dadaruh onu kendi önüne alırdı. Torbalara arpa 
koymak, yemliklere ot doldurmak, gübreleri kaldırmak eğlenceli bir oyundan 
daha çok hoşumuza gidiyordu. Hele tımar.

Kardeşimle ahırın avlusunda oynarken aşağıda, gümüş söğütler altında görünmeyen derenin 
hüzünlü şırıltısını işitirdik. Evimiz iç çitin büyük kestane ağaçları arkasında kaybolmuş gibiydi. 
Annem, İstanbul’a gittiği için benden bir yaş küçük kardeşim Hasan’la artık Dadaruh’un 
yanından hiç ayrılmıyorduk. Bu, babamın seyisi, yaşlı bir adamdı.
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Her sabah ahıra gelir gelmez… 

At, ahır işlerinde yalnız tımarı beceremiyordum. Boyum atın karnına bile varmıyordu. Oysa 
en keyifli, en eğlenceli şey buydu. Bir gün yalnız başıma kaldım. İçimde bir tımar etmek hırsı 
uyandı. Kaşağıyı aradım, bulamadım.

Dadaruh, 
tımarı ben 

yapacağım. 

Niçin?

Ne zaman? 

Yapacağım. 

Yapamazsın.

Daha 
küçüksün de 

ondan…

Büyü de 
öyle. 

Boyun 
at kadar 

olduğunda… 
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Ahırın köşesinde Dadaruh’un penceresiz küçük bir odası vardı. Yatağın altında, yeşil tahtadan 
bir sandık duruyordu. Onu açtım. Az daha sevincimden haykıracaktım. Annemin bir hafta 
önce İstanbul’dan gönderdiği armağanlar içinden çıkan fakfon kaşağı, pırıl pırıl parlıyordu.  

Hemen kaptım. Tosunun yanına koştum, karnına sürtmek istedim. Rahat durmuyordu. Gümüş gibi 
parlayan bu güzel kaşağının dişlerine baktım. Çok keskin, çok sivriydi. Biraz köreltmek için duvarın 
taşlarına sürtmeye başladım. Dişleri bozulunca yeniden denedim. Gene atların hiçbiri durmuyordu. 
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Kızdım. Öfkemi sanki kaşağıdan çıkarmak istedim. On adım ilerideki çeşmeye koştum. 
Kaşağıyı yalağın taşına koydum. Yerden kaldırabildiğim en ağır taşı bularak üstüne hızlı 
hızlı indirmeye başladım. İstanbul’dan gelen, üstelik Dadaruh’un kullanmaya kıyamadığı bu 
güzel kaşağıyı ezdim, parçaladım. Sonra yalağın içine attım.

Babam, her sabah dışarıya giderken bir kere ahıra uğrar, öteye beriye bakardı. Ben o 
gün gene ahırda yalnızdım. Hasan evde hizmetçimiz Pervin’le kalmıştı. Babam çeşmeye 
bakarken, yalağın içinde kırılmış kaşağıyı gördü, bunu kimin yaptığını sordu...

Hasan!!!

Hasan mı? 

Evet, dün Dadaruh 
uyurken odaya 

girdi. Sandıktan 
aldı. Sonra yalağın 

taşında ezdi .
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Niye Dadaruh’a 
haber vermedin?

Eğer yalan 
söylersen seni 

döverim!

Pekâlâ, bu 
kaşağıyı niye 

kırdın?

Söylemem.

Ben 
kırmadım.

 Çağır şunu 
bakayım.  Uyuyordu. 

Çitin kapısından geçtim. Gölgeli yoldan eve doğru koştum. Hasan’ı çağırdım. Zavallının bir 
şeyden haberi yoktu. Koşarak arkamdan geldi. Babam pek sertti. Bir bakışından ödümüz 
kopardı. Hasan’a dedi ki...
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Hasan inkârda direndi. Babam öfkelendi. Üzerine yürüdü. “Utanmaz yalancı” diye 
yüzüne bir tokat indirdi. 

Yalan söyleme 
diyorum!

Doğru söyle, 
darılmayacağım. 

Yalan çok 
kötüdür. 

Götür bunu eve; 
sakın bunu bir daha 
buraya sokma. Hep 

Pervin’le otursun!

Ben 
kırmadım.
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Ertesi yıl annem, yazın gene İstanbul’a gitti. Biz yalnız kaldık. Hasan’a ahır hâlâ yasaktı. 
Geceleri yatakta atların ne yaptıklarını, tayların büyüyüp büyümediğini bana sorardı. Bir gün 
birdenbire hastalandı. Doktor geldi. “Kuşpalazı” dedi. Çiftlikteki köylü kadınlar eve üşüştüler. 
Birtakım tekir kuşlar getiriyorlar, kesip kardeşimin boynuna sarıyorlardı. Babam yatağın 
başucundan hiç ayrılmıyordu. Dadaruh çok durgundu. Pervin hüngür hüngür ağlıyordu.

Ben Hasan’ın 
yanına 

gideceğim. 

Babama bir şey 
söyleyeceğim.

Ne 
söyleyeceksin?

Niye 
ağlıyorsun?

İyi olacak.

Ya ne 
olacak?  

Ölecek mi?

Niçin?

Kardeşin 
hasta. 

İyi 
olmayacak.  

Kardeşin 
ölecek!  

Ben de ağlamaya başladım. O hastalandığından beri Pervin’in yanında yatıyordum. O gece 
hiç uyuyamadım. Dalar dalmaz, Hasan’ın hayali gözümün önüne geliyor, “İftiracı! İftiracı!” 
diye karşımda ağlıyordu. Pervin’i uyandırdım.
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Sabaha kadar gene gözlerimi kapayamadım. Hava henüz ağarırken Pervin’i uyandırdım. 
Kalktım. Ben içimdeki zehirden vicdan azabını boşaltmak için acele ediyordum. Yazık ki, 
zavallı suçsuz kardeşim, o gece ölmüştü. Sofada çiftlik imamıyla Dadaruh’u ağlarken 
gördük. Babamın dışarıya çıkmasını bekliyorlardı.

SON

Kaşağıyı ben 
kırmıştım, onu 
söyleyeceğim.

Geçen yılki. Hani 
babamın Hasan’a 

darıldığı.

Hangi 
kaşağıyı?

Şimdi baban uyuyor, 
yarın sabah söylersin. 
Hasan da uyuyor. Onu 
öpersin, ağlarsın, seni 

bağışlar.
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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. 

PTT ÇOCUK MEKTUPLARINIZI OKUYOR

CEVAP 
ANAHTARI

Sayfa 45

Sayfa 11

Sayfa 10

Sayfa 30-31

Sayfa 51

Sayfa 21

Sunny and hotCloudy

Snowy

Rainy

Windy
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