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Merhaba,
Baharın müjdecisi mart ayı bize 

ne çok mutluluk getiriyor. Havalar 
ısınmaya başladı bile! Tam da 

büyüklerimizle küçük yolculuklara 
çıkıp yeni yerler keşfetme zamanı... 

Biz de bu sayımızı yolculuklara 
ayırdık. Öncelikle PTT araçlarının 

tarihsel yolculuğunu anlattık. 
Posta ve kargoların ne kadar farklı 
araçlarla taşındığını görünce siz de 

şaşıracaksınız.

“Tarihte Yolculuk” sayfalarında 
17’nci yüzyıla gidip Newton’la güzel 
bir sohbet gerçekleştirdik. Ayrıca 

“Gökyüzünün Büyülü Dünyası” 
köşesinde uzayda yolculuğa çıktık.  

Bu arada 1915 Çanakkale Zaferi’nin 
yıldönümünü kutlamayı ve 

şehitlerimizi minnetle anmayı da 
unutmadık. 

İlgiyle okuyacağınızı tahmin 
ettiğimiz konulardan biri de 

“Bilgi Küpü” köşesinde işlediğimiz 
“Guinness Rekorları” oldu. Ne kadar 

ilginç rekorlar varmış meğer...  

Mutlu yolculuklara yelken açacağınız 
ve yeni keşiflere imza atacağınız 

günlerde okumanız dileğiyle...
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PTT POSTA VE 
KARGOLARIMIZI 

TAŞIYOR...

PTT’Yİ 
TANIYALIM

Tarih boyunca posta ve kargoların taşınmasında birçok araç kullanılmış. Önceleri 
atların çektiği posta arabaları varmış. Bu arabalarda hem insan hem de posta 
taşınırmış. Daha sonra demiryolu ağının genişlemesiyle birlikte trenler devreye 
girmiş. Motorlu araçların yaygınlaşmasıyla da binek otomobiller ve kamyonlar 

kullanılmaya başlamış. Bu taşıtların giremediği dar sokaklarda ve trafiğin yoğun 
olduğu bölgelerde posta ve kargolar motosiklet ve bisikletle bekleyenlerine 

ulaştırılmış. En son ise uçaklarla posta ve kargo taşımacılığı başlamış. 

PTT, bugün posta taşımacılığında demiryolları, denizyolları, 
havayolları ve karayollarından yararlanıyor. Şirket, posta ve kargo 

taşımacılığı alanındaki faaliyetlerini şehir içi, şehir dışı ve uluslararası 
olmak üzere üç alanda sürdürüyor. 

Geçmiş zaman olur ki... 

PTT’de posta taşımanın birçok yolu var...  
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PTT hava kargo aracılığıyla da yurt dışı varışlı 
kargoları sahiplerine güvenli ve hızlı bir 

şekilde ulaştırıyor. Ayrıca çevre dostu bir şirket 
olarak filosunda elektrikle çalışan araçlar da 

bulunduruyor. 

Posta araçları
PTT’nin posta araçları arasında binek taşıtlar, pikaplar, zırhlı 
araçlar, kamyonlar, minibüsler, scooterlar, panel arabalar ve 

motosikletler yer alıyor. Şirket kargolarımızı, postalarımızı, 
mektuplarımızı bize ulaştırmak için 8 binden fazla araç kullanıyor. 
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Gökkuşağı görmüş, güzelliğine hayran kalmış, hatta onu 
uzun uzun seyretmiş olabilirsiniz. Peki, bir ağacın gökkuşağı 

renklerini taşıdığına hiç şahit oldunuz mu? 
İşte karşınızda doğa ananın ressamlık becerilerini 

sergilediği gökkuşağı okaliptusu…

DOĞADAN 
BİZE

Doğa ana bir ressam…

GÖKKUŞAĞI 
OKALIPTUSU 

Latince ismi Eucalyptus deglupta olan gökkuşağı okaliptusu çok 
yaygın bir tür değildir. Bu ağaç, yoğun yağış alan tropik bölgeleri 
sever. Ağaca Yeni Gine, Yeni Britanya, Sulawesi ve Mindanao’da 

rastlamak mümkündür. 
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Yaprak dökmeyen ve 
uzunluğu 60 metreye 
ulaşabilen gökkuşağı 
okaliptusunun önemli 

bir özelliği her yıl 
kabuğunun bazı 

parçalarını dökmesidir. 
Ağacın çapı 2 metreyi 

bulabilir. 
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KÜÇÜK 
FİLATELİST

Posta kartı, hem en eski haberleşme yollarından biri hem de önemli bir filatelik 
ürün. 30-40 yıl öncesiyle kıyaslandığında bugün daha az tercih edilen bu 

iletişim aracı, internetin hayatımıza girdiği son yıllara kadar sayısız şekil ve 
formda karşımıza çıkıyordu. Günlük dilde “kartpostal” kelimesini posta kartı 

yerine kullanmayı tercih ediyoruz. 

POSTA
KARTI 

HER KART GELECEĞE MIRAS...

PTT’DEN POSTA KARTLARI 
100 yıldan fazla zamandır posta kartı basan PTT, 

2017’de yılbaşında, Ramazan ve Kurban bayramlarında 
posta kartı çıkarmış ve ülkenin dört bir yanında kullanıma 

sunmuştur. Ayrıca 23 Nisan’da da bizleri unutmamış ve 
sevdiklerimize gönderebilmemiz için posta kartı çıkarmıştır. 

Kurban Bayramınız
kutlu olsun

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutluyoruz.Çocukları çok seven Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı günü

biz çocuklara armağan etti. Her yıl 23 Nisan gününü, 

23 NISAN
ULUSAL EGEMENLIK VE

ÇOCUK BAYRAMIbız kutlu olsun

6



HAYAL GÜCÜNÜ ZORLA, POSTA KARTINI SÜSLE… 

FILATELI SÖZLÜĞÜ 

• Posta kartlarını hayal gücünüzü geliştirmek için kullanabilir, çok farklı 
kartlar tasarlayabilir, onları sevdiklerinize gönderebilirsiniz.  

• Posta kartı yaparken birçok malzeme kullanabilirsiniz. Dekoratif 
kağıtlar, renkli kartonlar, kumaş parçaları, şeritler, güzel düğmeler... 

Tasarımınız için gerekli malzemeleri bir araya getirdikten sonrası 
tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış. Peki, posta kartınızın üzerine 
yazacaklarınız için renkli ve simli kalemler kullanmaya ne dersiniz? 

Eminiz, posta kartınızı alanlar hayal gücünüze hayran kalacak.

23
 Nİ

SA
N U

LUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAM
I

Ek değerli anma pulu

7127 sayılı Kanun 

gereğince ek değer 

konularak yılda iki defa 

basılan anma pullarıdır.

Forma
Pul üzerindeki resmin 
kenar boşluğu hariç 
milimetre olarak 
boyutudur.  

Föyye
Üzerine dantelli veya 

dantelsiz bir veya 
birkaç pul basılmış olan 

ve kenarlarında çoğu 
zaman yazılar taşıyan 
küçük pul tabakasıdır.

Sürşarj

Değerli kâğıtların veya pulun 

değerini değiştirerek ya da 

değiştirmeksizin başka bir olayı 

anmak veya pulun çıkarılış 

amacını değiştirmek için üzerine 

yeni yazılar, rakamlar ya da 

motifler basılması işlemidir. 

25
 m

m

40 mm
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Erkek ispermeçet balinalarının boyları 
15-20 metreyi, ağırlıkları 45-70 tonu bulabilir. 

İlginç olan ise bu ağırlıkla 2 bin 250 metreye kadar 
dalabilmeleri. Diğer balinalarla ekolokasyon 

aracılığıyla iletişim kurarlar. Çoğunlukla mürekkep 
balıklarını yiyerek beslenirler. 

Devasa ölçüleri var… 

HAYVANLARI
sevİyorum ISPERMEÇET 

BALINASI 

Bu sayımızda sizi ispermeçet balinası ile 
tanıştırmak istiyoruz. Daha önce ismini duymuş 
muydunuz? Haydi tanıyalım. 

İspermeçet balinası, 
Akdeniz’de en sık görülen 

balina türüdür. Latince ismi 
Physeter macrocephalus 

olan bu tür genellikle gruplar 
halinde hareket eder. Sırtları 

koyu gridir; karın bölgelerinde 
beyazlık vardır. 

Ekolokasyon: Yunus, balina, 
yarasa gibi canlıların 
çıkardığı sesle yankı 

oluşturması, yankının şiddeti 
ve sesin geri dönüş süresine 

göre nesnelerin ve diğer 
hayvanların yerini tespit 

edebilmesidir. 

Akdeniz’de 
görebilirsiniz...
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İspermeçet balinası, 
Herman Melville’in çok sevilen ve 

dünya klasikleri arasında yer alan 
Moby Dick adlı romanına 

konu olmuştur. 

Bu balinanın 
romanı bile var… 

İspermeçet balinası memeliler arasında en büyük 
beyne sahip canlıdır. Beyinleri insanınkinden 

neredeyse 5 kat daha ağırdır. 

En büyük beyin onda…
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Aşağıdaki sözcükleri doğru şekilde yazabilir misiniz?
Can you write the correct forms of the nouns? 

İNGİLİZCE
ÖĞRENİYORUM

ekbi / 

lcnpie / inesnt / elpap / 

sarere / cusim / 
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ARAÇ              FORMA MALATYA MAĞARA

SÜT              UZAY              HEYKEL VİRÜS 

BAKTERİ DERS              PLAN

Bakalım, yukarıda verilen 
kelimeleri bulmacanın içinde 
bulabilecek misiniz?

KELİME BULMACA
G J B A L Z V C H F V S Z A

Y L S T N H Y L B K T Z Ğ Y

A F G R B S N A C N H F E H

Z R B M E D C K Z D R T O E

U N G F C D Q G V İ R Ü S Y

R B A K T E R İ B R E B E K

S T S M L T T P J P B Z O E

P S Ü S R M M N O P L T G L

A F T J Ğ O M C J U R A U U

R J R U T N F H V D D F N Y

A T U D M A L A T Y A F A D

Ç Z V B C K B E U N F L C H

B Z A U G I M F C V K M I I

N R L A O M A Ğ A R A O C O
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MALATYA

Tarihi MÖ 7000 yılına dayanan Malatya; Hititler, 
Medler, Persler, Romalılar ve Bizanslılar gibi çeşitli 

uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır. Şehrin tarihçesini 
ortaya çıkaran önemli kaynaklar arasında Hitit 

hiyeroglif kitabeleri, Asur krallarının yıllıkları ve 
Urartu kitabeleri yer alır. 

ÜLKEMİ 
TANIYORUM

Malatya, Malatya bulunmaz eşin 
Gönülleri coşturur ayla güneşin... 

Bu sayımızda türkülere de konu olan Malatya 
şehrine misafir oluyoruz. Malatya’nın eski 

çağlardan bu yana Anadolu’nun kavşak 
noktalarından biri olduğunu biliyor muydunuz? 

Malatya, Hititçede 
“bal” anlamına 

gelmektedir.
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Doğu Anadolu Bölgesi’nin önemli şehirlerinden olan Malatya’nın komşuları 
kuzeyde Sivas ve Erzincan, güneyde Adıyaman, batıda Kahramanmaraş, 

doğuda Elazığ ve Diyarbakır’dır.

En güzel kayısılar burada yetişiyor  
Bu güzel ilimiz kayısı ile özdeşleşmiştir. Malatya, sadece ülkemizin değil dünyanın 

kuru ve taze kayısı ihtiyacını büyük oranda karşılar. Ayrıca Malatya yemekleri 
arasında “kayısılı kavurma” ve “kayısı tatlısı” meşhurdur. 

Coğrafi konum 

Dünyanın bilinen en eski sarayı...
Malatya’nın 7 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Arslantepe Höyüğü 

dünyanın bilinen en eski saraylarından birine ev sahipliği yapıyor. Kerpiçten 
inşa edilen sarayın geçmişi MÖ 3300’lü yıllara uzanıyor ve UNESCO’nun 

Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alıyor. 
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MUCİT 
PTT ÇOCUK

Her gün severek süt içeriz. 
Peki, bu besleyici içecekle 

bir deney yapmak hiç 
aklımıza geldi mi? Haydi 

beraber renklerle de 
oynayacağımız bol sütlü 

bir deney yapalım! 

RENK 
DEĞIŞTIREN 

SÜT 
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Deneyin yapılışı 

Deney sonucu

Öncelikle sütü plastik kaba boşaltıyoruz. Gıda boyalarından 
süte 1-2 damla damlatıyoruz. Daha sonra bulaşık deterjanına 

batırdığımız kulak temizleme çubuğunu süte daldırıyoruz. 

Bulaşık deterjanının içindeki kimyasallar sütün yağı 
ile birlikte renklerin de dağılmasını sağlar. Sizce 

bulaşıkları yıkarken de aynı durumu gözlemler miyiz? 

Ihtiyacımız olan malzemeler 
1 adet geniş plastik kap 
3 farklı renk gıda boyası

1 şişe süt 
1 küçük kap bulaşık deterjanı 

Kulak temizleme çubuğu 
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GUINNESS 
DÜNYA 

REKORLARI 

Bir rekorlar kitabı hazırlanması fikri 
İngiliz Sir Hugh Beaver tarafından 

1950’li yıllarda ortaya atılır. Beaver, 
bir parti sırasında Avrupa’daki en 
hızlı av kuşunun hangisi olduğuyla 
ilgili arkadaşlarıyla iddiaya girer. 
Bu iddia ona, sahip olduğu şirketin 

promosyon olarak bir rekorlar kitabı 
verebileceğini düşündürür. Zamanla  
eser o kadar ilgi çeker ki hem en çok 

satan kitaplar arasında yer alır hem de 
şirketin isminin ötesinde bir ün kazanır. 

Fikir nasıl 
doğdu? 

Guinness Dünya Rekorlar Kitabı 
bir referans kitabıdır. 

Hem doğanın yol açtığı 
hem de insanlar tarafından 

kırılan dünya rekorlarını bir araya 
getirir. Her yıl çıkarılan eserde 
sanat, hayvanlar, doğa, spor, 

yapılar, bilim ve teknoloji 
gibi farklı alanlardaki 
rekorlara yer verilir. 

BİLGİ KÜPÜ
Dünyada farklı alanlarda kırılan rekorların 
her yıl tek bir kitapta toplandığını biliyor 
muydunuz? Guinness Dünya Rekorlar 
Kitabı’nı hiç duydunuz mu? Eğer hiçbir fikrim 
yok diyorsanız bizi takip edin. 

Birçok kategoride 
sayısız rekor...
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Ilginç rekorlardan 
bazıları...

• Mardinli Sultan Kösen 2 metre 51 santimetrelik 
boyuyla yaşayan en uzun adam olarak Guinness 

rekorunu elinde bulunduruyor. 

• En uzun kuyruklu köpek rekoru bir İrlanda kurt 
köpeği olan Keon’a ait. Keon’un kuyruğu tam 

76,8 santimetre!

• Guinness rekorlarına giren en büyük salata 
2016 yılında Rusya’da yapıldı. 20,1 tonluk 

salatanın içinde domates, salatalık, soğan, 
zeytin, zeytinyağı ve keklik otu bulunuyordu. 

• En uzun tüylü tavşan rekoru Amerika’daki 
Franchesca adlı bir tavşana ait. Bu tavşanın 

tüylerinin uzunluğu 36,5 santimetre ölçülmüş. 
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GİZEMLİ
YERYÜZÜ

Mağaralar yüzeyle bağlantısı olan, yamacın veya 
kayanın içine doğru uzanan yer altı boşluklarıdır. 

Başta mağaralar olmak üzere yer altındaki yarık, oyuk ve akarsuları araştıran, inceleyen 
bilim dalına speleoloji (mağarabilim) deniyor. Bu alandaki çalışmaların geçmişi 1700’lü 
yıllara dayanıyor. Mağarabilimciler yaptıkları araştırmalarla arkeoloji (kazı bilimi) ve 

hidroloji (su bilimi) gibi diğer alanlarda çalışan bilim insanlarına önemli bilgiler sağlıyor. 

Mağaranın da bilimi olur mu? Hımm... Neden olmasın ki?  

Mağaralar ne kadar gizemli yeryüzü 
şekilleri, değil mi? Merak edenler ve 
keşfetmek isteyenler için bu köşemizi 
mağaralara ayırdık. Haydi başlayalım! 

MAĞARA NEDIR?

Kaptan Mağara 
Adamı geliyor...

MAĞARALAR

Tarih öncesi dönemde insanlar 
mağaralarda yaşarmış. “Mağara 

adamı” olarak adlandırdığımız bu ilkel 
insanlar, anne babalarımızın küçükken 

zevkle izlediği çizgi film karakteri 
“Kaptan Mağara Adamı”na esin kaynağı 

bile olmuş. Ancak daha da önemlisi 
eski çağlarda yaşayanların mağara 

duvarlarına yazıp çizdiklerinden 
arkeologlar ve bilim insanları çok 

değerli bilgiler edinmiş. 
Günümüzde mağaraların adını verdiği 

bir bilim dalı bile var! 
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Ülkemizde yaklaşık 40 bin mağara var. Antalya’daki 
Karain, Beldibi ve Damlataş, Burdur’daki İnsuyu ve 

Tokat’taki Ballıca mağaraları mağara turizminin 
önemli mekanlarından. 

Mağaralar cenneti Türkiye...

Günümüzde mağaralar aynı zamanda önemli bir sportif faaliyet alanı 
olarak da karşımıza çıkıyor. Insanlar mağaralarda hem keşfetmenin tadına 

varıyor hem de spor yapıyor. Tabii, kaza riskini en aza indirmek için baret 
ve aydınlatma aletlerinden mağara tulumuna, ilk yardım paketinden iplere 

birçok temel mağaracılık malzemesini de yanlarında bulunduruyorlar. 

Sportif bir uğraş olarak 
mağaracılık
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Yandaki fotoğraflardan 
yola çıkarak bize bir 
hikaye anlatır mısın? 

1. Hikayeni yaz. 
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 yayımlanacaktır.

HAYAL ET, yaz

Ad-Soyad:
Doğum Tarihi:

Telefon:
Adres:
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LABİRENT BULMACA
Postacının kargo ve paketleri uçakla 
göndermesine yardımcı olur musunuz?
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ŞILI 

DÜNYAYI 
DOLAŞIYORUM

Şili’nin batısında Büyük 
Okyanus bulunur. Ülke, 

doğusunda Arjantin, 
kuzeydoğusunda Bolivya, 

kuzeyinde Peru ile komşudur. 
Başkenti Santiago olan 
Şili’nin nüfusu yaklaşık 
18 milyon, resmî dili ise 

İspanyolcadır. 

Bavulunuz hazır mı? Kemerlerinizi bağlayın; 
bu sayıda sizi Güney Amerika’nın renkli ülkesi 
Şili’ye uçuruyoruz... 
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Şili’de önemli yer şekilleri... 
• Şili’de bulunan Atacama, dünyanın en kurak kum çölüdür. 

• Şili, And Dağları’nın yer aldığı 7 ülkeden biridir. Şili’yle 
birlikte Ekvador, Peru, Bolivya, Venezuela, Kolombiya ve 
Arjantin And Ülkeleri olarak adlandırılmaktadır.  

• And Dağları üzerinde sayısı 2 bini aşan yanardağ 
bulunduğu tahmin edilmektedir. 

• Şili aynı zamanda önemli depremlerin meydana geldiği 
bir bölgede yer almaktadır. Tarihte kayıtlara geçmiş en 
büyük ölçekli 20 depremin 3’ü Şili’de gerçekleşmiştir.  

And Dağları’nda dünyanın en küçük geyikleri olan 
puduları görmek mümkün. Günümüzde sayıları epey 

azalan ve boyları 60 ile 83 santimetre arasında 
değişen pudular oldukça uysal hayvanlardır. 

Şili yemekleri arasında mısır, kabak ve 
fasulyenin kullanıldığı “porotos granados”, 
bizdeki çiğ böreğe benzeyen “empenada” ile 
etin ve haşlanmış patatesin bir arada kullanıldığı 
“cazuela de vacuno” ön plana çıkmaktadır. 

Dünyanın en küçük 
geyiği: Pudu

Nam nam nam... 
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Virüs, mikrop ve bakteri... Bu üç kelimeyi günlük 
hayatımızda kullanırken çoğu zaman birbirine 
karıştırıyoruz. Peki, aralarındaki farkı biliyor 
musunuz? Bilmiyorsanız bu köşemizi takip edin...

Mikroplar, mikroskopla görülebilen, 
çürümeye, mayalanmaya ve hastalıklara 
yol açan tek hücreli canlılardır. Bakteri 
ve virüsler insan vücudunda ve diğer 
canlılarda rastladığımız mikroplar 
arasında yer alır.  

Nasıl bir mikropsun 
arkadaş? 

Bakteri

VIRÜS, 
MIKROP VE 

BAKTERI

VÜCUDUMUZU
TANIYALIM

Bakteriler tek hücreli mikroorganizmalardır. Toprak, 
su ve hava gibi ortamların yanı sıra insan vücudunda 
rahatlıkla üreyebilirler. Bakterilerin iki önemli özelliği 

bulunmaktadır: Bunlardan biri çok hızlı üreme 
yetisine sahip olmalarıdır. İkincisi bazılarının uygun 
olmayan ortamlarda, çevrelerinde bir kalkan (spor) 
örerek hayatta kalabilmeleridir. İnsan vücudunda 

üremeleri halinde koleradan zatürreye birçok 
hastalığa yol açabilirler. Bakterilerden kaynaklanan 

hastalıkların tedavisi için doktorumuzun yazdığı 
ilaçları kullanmamız gerekir. 
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Bunlardan bahsetmişken hijyenin önemini de hatırlayalım. Hijyen, sağlığa 
zarar verecek ortamlardan korunmamız için yapacağımız uygulamalar ve 

alınan temizlik önlemlerinin tümünü ifade eder. Mikroplardan arınmak içinse  
kişisel temizliğimize ve özellikle de ellerimizi yıkamaya 

özen göstermemiz gerekir. 

Yemeğe oturmadan önce ve sonra, okuldan eve gelince, tuvaleti kullandıktan, 
öksürüp hapşırdıktan ve hayvanları sevdikten sonra mutlaka ellerimizi iyice 

yıkayalım ki mikroplardan arınalım. 

Hijyenik el yıkama önemli!

Virüs: Bilgisayara bulaşanlarla 
karıştırmayalım!

Virüsler bulaşıcı hastalıklara yol açan mikroplardır. Kendi başlarına üreme yeteneği 
olmayan virüsler bulundukları doğada hem canlı hem de cansız özellik gösterirler. 

Antibiyotiklerin virüsler üzerinde herhangi bir etkisi bulunmaz.
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Malzemeler 
Yumurta 

Taze soğan 
Maydanoz 

Nane 
Tuz 

Karabiber 
Limon 

Zeytinyağı 

BERABER
YEMEK YAPALIM

İyi bir kahvaltı sağlıklı büyümemiz için çok 
önemlidir. Güne güzel bir kahvaltı ile başlamak 
gün boyu zinde kalmamızı sağlar. Bu sayımızda 
kahvaltımızı zenginleştirmek için güzel bir 
yumurta salatası yapalım dedik. Ne dersiniz? 
Malzemeler geliyor...

YUMURTA 
SALATASI
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AFIYET OLSUN ARKADAŞLAR...

Sunum yapacağımız kişi sayısı kadar 
yumurtayı bir tencerede haşlıyoruz. 

Haşlanan yumurtaların kabuklarını soyuyor 
ve arzu ettiğimiz şekilde doğruyoruz. 

Bir büyüğümüz tarafından ince ince 
kıyılmış taze soğan, maydanoz ve naneyi 
yumurtaya ekliyoruz. 

Limon ve zeytinyağını da katıyoruz.

Biraz tuz ve karabiber serperek tüm 
malzemeleri iyice karıştırıyoruz. 

4

5

1

2

3
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UZAYDA 
YOLCULUK 

Filmlere ve kitaplara konu olan uzayda yolculuk, pek 
çok bilim insanının halen üzerinde çalıştığı bir alan. 
Bugün insanoğlu uzak gezegenleri keşfetmek, Dünya 
dışında yaşam olanaklarını araştırmak ve daha birçok 
farklı amaç için uzayda seyahatin yollarını arıyor.  

Uzaya yapılan ilk uçuşlar insansız gerçekleştirildi. 1961 yılında 
Sovyet astronot Yuri Gagarin, uzaya çıkan ilk insan olarak tarih 

sayfalarındaki yerini aldı.  

GÖKYÜZÜNÜN
BÜYÜLÜ
DÜNYASI

Ve insanlar uzayda... 

Tutabilene aşk 
olsun... 

Uzayda yolculuğun tarihi roketlerin 
icadı ile başladı. Güçlü roketler 

insanların daha önce gidemediği 
uzaya seyahat etmesini sağladı. 

Uzaya ilk uçuş 1957’de Sovyetler Birliği 
tarafından fırlatılan Sputnik-1 yapay 

uydusuyla gerçekleştirildi. 
1966 yılında, Luna 9 aya kontrollü iniş 

yapan ilk uzay aracı olarak 
tarihe geçti.   
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Jules Verne’nin yaklaşık 100 yıl 
önce Ay’a Yolculuk romanında 

anlattıkları gerçek oldu ve 
ABD’li astronot Neil Armstrong 

Temmuz 1969’da Ay’a ayak 
bastı. Armstrong, o günkü 

ifadesiyle “kendisi için küçük 
ancak insanlık için büyük 

bir adım” attı. 

Ay’a ilk adım

Ve en son 
gelişmelerden biri... 

Amerikan uzay aracı ve roket üreticisi 
SpaceX, 7 Şubat 2018 tarihinde 

fırlatıldığı an itibarıyla dünyanın o 
güne dek üretilen en güçlü roketini 

uzaya gönderdi. Falcon Heavy isimli 
roketin içinde kırmızı bir spor araba 
da bulunuyordu. Arabanın Mars’ın 

yörüngesine oturması ve çok uzun yıllar 
yörüngede dolaşması planlandı. 

Başta Amerikan Ulusal Havacılık ve 
Uzay Dairesi (NASA) ve büyük özel 
şirketler olmak üzere birçok kuruluş 
uzayda yolculuğa yatırım yapmaya 

devam edecek gibi görünüyor. 
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Bakalım, resmin içine gizlenenleri bulabilecek misiniz?
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ÇOCUK 
HAKLARI 

Çocuk olarak bizim de haklarımız var ancak 
birçoğumuz bu hakların neler olduğunu 
bilmiyoruz. Öğrenmek ister misiniz? 
Haydi beraber inceleyelim. 

PULLARLA
ÖĞRENELİM

• Çocuk hakları ile ilgili çalışmalar 1917 yılında Çocuk Hakları 
Bildirgesi adında bir metinle başlamıştır. 

• 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler’e üye ülkeler 
tarafından kabul edilen Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına 

Dair Sözleşme bu alanda temel belge sayılmaktadır. 

Biz çocuklar 
haklarımızın farkında 

olmalıyız. Ama 
unutmayalım, her 

şeyden önce çocuk gibi 
yaşama hakkımız var!
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PTT 1996 yılında tedavüle çıkardığı “Çocuk Hakları” 
pullarıyla konunun önemine vurgu yapmış ve filateli 

alanına taşınmasını sağlamıştır. 

Çocuk Hakları pulları...

• Yaşama ve gelişme hakkı

• İfade özgürlüğü hakkı

• Düşünce özgürlüğü hakkı

• Sağlık hizmetlerine erişim hakkı

• Eğitime erişim hakkı

• Çocukların kendileriyle ilgili konularda görüşlerini 

dile getirme hakkı

• Özel gereksinimleri olan çocukların hakları

• Engelli çocukların hakları

• Eğlence, dinlenme ve kültürel etkinlikler için zamana 

sahip olma hakkı

54 maddeden 

oluşan 

sözleşmede ele 

alınan 

bazı haklarımız 

şunlardır: 

Tedavüle çıkarmak: Basılan pulu piyasaya çıkarmak.
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Koşmayı ve zıplamayı çok seviyoruz, değil mi? 
Peki, size bunları bir arada yapabileceğiniz 
bir spor tanıtsak... Bu bölümümüzü 
“üç adım atlama”ya ayırdık. Önce ısınma 
hareketlerimizi yapalım ve başlayalım... 

Kanguru sıçrar da biz 
sıçrayamaz mıyız?

ÜÇ ADIM 
ATLAMA  

Üç adım atlama, atletizmin 
oldukça rağbet gören 

dallarından biri. Bu sporda, 
atletler önceden belirlenen bir 
yol boyunca koşuyor, sıçrama 

tahtasından başlayarak üç 
uzun adım atıyor ve kumdan 

bir havuza atlıyor. 

Üç adım atlamada üç ayrı hareketin art arda ve kesintisiz yapılması 
gerekiyor. Bu spor dalında sporcunun performansının yanı sıra rüzgar 
da önemli faktörler arasında yer alıyor. Üç adım atlama müsabakaları 

üçer raunt şeklinde gerçekleştiriliyor. En iyi performansı sergileyen 
sekiz sporcu bir üst aşamaya geçiyor. 

Çekirge bir sıçrar, 
iki sıçrar, 

üçüncüsünde atlar

SPORCU
PTT ÇOCUK
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Kum sadece sahilde olmaz ya...
Üç adım atlamada kum havuzu kullanılmasının iki önemli sebebi var: 
Birincisi, atlama sırasında sporcunun herhangi bir zarar görmesini 
önlemek. Ikincisi, kuma temas ettiği noktayı belirleyerek sporcunun 

kaç metre atladığını ölçmek.

Erkekler üç adım atlamada açık hava dünya rekoru 
18,29 metreyle İngiliz atlet Jonathan Edwards’a 

aittir. Kadınlarda ise rekorun sahibi 15,50 metre ile 
İsveçli atlet Inessa Kravets’tir. 

Üç adım 
atlamada rekorlar... 

Atletizmde atla atla bitmez... 
Üç adım atlama atletizmin 4 atlama branşından 

biridir. Sporcular, bunun yanı sıra  yüksek atlama, 
uzun atlama ve sırıkla atlama dallarında da 

mücadele eder.  
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• Grup olarak oynanan bu eğlenceli oyun için 
bir top ve bir tebeşire ihtiyaç var. 
• Öncelikle oyuncular iki takıma ayrılır. 
• Yere birbirinden uzağa iki uzun çizgi çizilir. 
• Takımlardan biri iki çizginin ortasına 
geçerken, diğeri ikiye ayrılıp çizgilere dizilir.  
• Kenarlardaki takımın oyuncuları ortadaki 
takımı topla vurmaya çalışır. 
• Ortadaki oyuncular vuruldukça oyundan 
çıkar. 
• Ortadaki takımın oyuncularından biri topu 
havada yakalarsa can kazanır. Kazandığı canla 
çıkan oyunculardan birini oyuna geri alabilir.
• Ortadaki takım, son oyuncusu da 
vurulduğunda oyunu kaybeder. 

Büyüklerinize sorarsanız, bu güzel sokak 
oyununu muhtemelen onların da çocukken 
zevkle oynadığını öğrenirsiniz.  

YAKAN 
TOP

SOKAK
OYUNLARIMIZ
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TIYATROSANATÇI
PTT ÇOCUK

Bu sahne sanatının geçmişi Antik Çağ’a dayanır. İlk tiyatro festivalleri o zamanlar 
Atina’da düzenlenmiştir. Bu dönemdeki tiyatro oyunlarında daha çok 

Yunan mitolojisi konu edilmiş; oyunlar ise komedi ve trajedi 
olmak üzere iki türde sergilenmiştir.

Tarihte tiyatro... 

Tiyatro, bir sahne sanatıdır. Kelime anlamıyla tiyatro sadece bir 
sanat dalını değil, gösterilerin sergilendiği yeri ve oynayan topluluğu 

anlatmak için de kullanılır. Tiyatro, Yunanca “görme yeri” 
anlamındaki “theatron” kelimesinden gelir.

Tiyatronun kelime anlamı...  

Uluslararası Tiyatro Enstitüsü, 
1961 yılında aldığı bir kararla 
27 Mart’ı Dünya Tiyatrolar 
Günü ilan etti. Biz de her yıl bu 
özel günü çeşitli etkinliklerle 
kutluyoruz. Bu vesileyle Mart 
sayımızın bu köşesini tiyatro 
sanatına ayıralım istedik.  
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Ülkemizin önemli iki tiyatro ustası  
Ülkemiz tiyatro tarihine damga vuran isimlerin başında Afife Jale ve Muhsin Ertuğrul 

gelir. Afife Jale, Türk tiyatrosunda sahneye çıkan ilk Müslüman kadın oyuncudur. Muhsin 
Ertuğrul ise Türk tiyatrosunun Batılı anlamda kurucusu olarak kabul edilmektedir.

PTT, 1992 yılında tedavüle çıkardığı “Türk Meşhurları” konulu pul serisinde Muhsin 
Ertuğrul’a yer vererek ünlü tiyatrocuyu filateli dünyasında ölümsüzleştirmiştir. 

Tiyatro Sözlüğüm
Temsil: Seyirci önünde oynanan oyun, gösteri

Senaryo: Tiyatro oyunu, piyes, film, dizi film vb. 
eserlerin sahnelerini ve akışını gösteren yazılı 
metin 

Suflör: Oyunculara, rollerinde unuttukları sözleri 
izleyicilere duyurmadan söyleyip hatırlatan kişi

Repertuvar: Bir tiyatro kurulunun oynamak için 
seçip hazırlamış olduğu oyunların listesi

Perde: Bir sahne eserinin büyük 
bölümlerinin her biri

Kostüm: Sinema ve tiyatroda rol gereği giyilen 
kıyafetlerin genel adı

Kulis: Sahnenin gerisinde ve yanlarında 
bulunan bölüm
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SEVGILI
GÜNLÜK
Sevgili Günlük,

Bu hafta sonu babamla birlikte halamı işyerinde ziyaret ettik. 

Halam diş hekimi. Kocaman bir muayenehanesi var. Hastalarını 

bir odanın tam ortasında duran büyükçe bir koltukta muayene ve 

tedavi ediyor. Koltuk o kadar geniş ki oturunca küçücük kaldım 

içinde. 

Halam özellikle dişlerimizle ilgili birçok önemli bilgi verdi. Her 

şeyden önce bu ziyaret sırasında diş sağlığının ne kadar önemli 

olduğunu anladım. 

Bebekken çıkan dişlerimize süt dişi deniyormuş. Bunlar bir 

anlamda kalıcı dişlerimiz çıkana kadar nöbet tutarlarmış. 

Bizim yaşlarımızda ise kalıcı dişlerimiz çıkmaya başlıyormuş. 

İnsanlarda genellikle 32 diş bulunurmuş. Ağızda çıkan son 

dişlere ise 20 yaş dişleri deniyormuş. 
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Halam beni diş çürükleri konusunda uyardı. Çok fazla şekerli 

ve gazlı içecek içmek, dişlerimizi düzenli fırçalamamak, aşırı 

soğuk ve aşırı sıcak gıdalar yiyip içmek diş sağlığımızı kötü 

etkiliyormuş. Ayrıca dişlerimizi günde en az iki kere ikişer 

dakika fırçalamamız gerekiyormuş. 

Bu arada halamdan gerekli uyarıyı da aldım. Neden 

diş sağlığımı kontrol için diş hekimine daha sık 

görünmüyormuşum? Haklı vallahi... Halam 6 ayda bir 

diş hekimine kontrole gitmemizin şart olduğunu söyledi. 

Hazır oradayken dişlerimi muayene etti ve gördüğü 

küçük bir çürüğü tedavi ediverdi. Canım acımadı; işlem 

de çok uzun sürmedi zaten.   

Halamın yanından ayrılırken bana bir diş fırçası ve 

macunu hediye etti. Ben de dişlerimi daha düzenli 

fırçalamaya ve diş sağlığım konusunda daha 

dikkatli olmaya karar verdim. 
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Hepimizin farklılıkları var. Her birimiz dünyaya kendi penceremizden bakıyoruz. 
Gökyüzünde kimimiz bir ayı görüyoruz, kimimiz ise bir palyaço. Duyularımız, 

duygularımız, düşüncelerimiz zaman denilen boş sayfaları bambaşka renklerle 
boyamamızı sağlıyor. Her birimizde bir şeyler daha çok, bir şeyler daha az. Ama 

hayatı paylaştığımızda müthiş bir şey oluyor ve bir bütün haline geliyoruz.  

İşte bu “bütün olma” 
serüveninde kimi teknolojiler 

bize yardım ediyor. Bazı 
arkadaşlarımızın beynindeki 
bağlantılar öyle bir şekilde 

kuruluyor ki duyguları 
etkileniyor. Buna otizm 

deniyor. Eğer otizmli bir 
arkadaşınız varsa ona 

Otsimo isimli uygulamadan 
bahsedebilirsiniz. Çünkü bu 

uygulamada onu bir sürü 
oyun bekliyor. Otsimo onun bir 
yandan oyunlar oynarken diğer 

yandan okuma yazmasını ve 
öğrenmesini kolaylaştırıyor. 

BERABER 
BIR 

BÜTÜNÜZ

OTSIMO

ENGELLERİ
AŞALIM
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Gözlerinizi kapattığınızda neler gördüğünüze dikkat ettiniz mi? Sesler, kokular, düşünceler 
bir anda karşınızda bambaşka bir resim çizer. Bu resimde tüm renkler özgürdür, çünkü 

dilediğiniz gibi boyarsınız hayalinizi. İşte bazı arkadaşlarımız, görme engelleri sebebiyle bu 
resimleri bizden daha iyi çiziyor. Boğaziçi Üniversitesi de bu resimleri çizerken onlara eşlik 
etmek istemiş. Bunun için Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı’nda (GETEM) 
çalışan birçok gönüllü kitapları, dergileri ve haberleri sesli olarak okuyor. Böylece görme 

engelli arkadaşlarımızın bunları ücretsiz olarak dinlemesi sağlanıyor.

GETEM

AUTO TRAIN 
BRAIN

Öğrenmek bazen hepimize zor gelir. Bazı 
arkadaşlarımız ise bu konuda çok daha büyük 
sıkıntılar yaşıyor. Onların yaramazlık yapmayı 
seven beyinleri dinlerken, konuşurken, okurken 

ve yazarken güçlük yaşamalarına sebep 
olabiliyor. Buna disleksi deniyor. Eğer bir 

arkadaşınızda disleksi varsa ona Auto Train Brain 
uygulamasından bahsedebilirsiniz. Bu uygulama, 
disleksi rahatsızlığı olan çocukların okurken daha 

az hata yapmasını ve saklı yeteneklerini daha 
kolay ortaya çıkarmasını sağlıyor.
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Çanakkale Zaferi şanlı tarihimizin dönüm 
noktalarından biri. Her yıl hem bu zaferi 
coşkuyla kutluyor hem de bu vatan 
uğruna hiç tereddüt etmeden canını veren 
şehitlerimizi minnetle anıyoruz. 

18 MART 

ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ VE 
ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN 
103. YILDÖNÜMÜ

Bu zafer, “Çanakkale geçilmez” ifadesinin tarihe 
altın harflerle kazındığı destansı bir başarı. 

Bilindiği üzere 8 Mart 1915’te düşman gemileri 
Çanakkale Boğazı’nı geçip İstanbul’a ulaşmaya 

çalışıyordu. Ancak, Mustafa Kemal Atatürk 
liderliğindeki Türk ordusunun üstün gayretiyle bu 

amaçlarına ulaşamadılar. 
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Çanakkale Zaferi, Türk askerinin Batılılar tarafından 
“hasta adam” olarak nitelendirilen vatanı için ne tür 

mücadeleler sergileyebileceğinin de bir göstergesi aynı 
zamanda. Bu başarı sadece Türklerin değil, dünyanın 

tarihini değiştiren bir dönüm noktası. 

Her yıl 18 Mart’ta günün anlam ve önemini belirten 
konuşmalar ve şiirlerle, okullarımızda düzenlenen 

müsamerelerle Çanakkale Zaferi’nin 
yıldönümünü kutluyoruz. 
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Bu sayımızda tarihte epey bir yol katettik, 
17. yüzyıla gittik ve Newton’la buluştuk. Kendisiyle 
dolaşıp uzun uzun konuşma fırsatı bulduk. 
Neler yapmış neler? İşte sohbetimiz: 

TARIHTE
YOLCULUK

Merhaba Sayın 
Newton, sizi fizikçi, 

matematikçi ve 
astronom sıfatlarıyla 

tanıyoruz. Bize 
biraz kendinizden 
bahseder misiniz? 

Ben Sir Isaac Newton. 4 Ocak 1643’te 
İngiltere’de dünyaya geldim. 

1661 yılında Cambridge Üniversitesi 
Trinity Koleji’nde eğitim gördüm. 
Burada Latinceden geometriye, 

trigonometriden Antik Yunancaya birçok 
konuda ders aldım. Çalışmalarımda 

Galileo ve Kepler’in eserlerinden 
etkilendim. Klasik mekaniğin temeli 

sayılan Doğa Felsefesinin Matematiksel 
İlkeleri adlı kitabı yazdım. Çalışmalarımı  

yerçekimi ve gezegen hareketleri 
üzerine yoğunlaştırdım. 
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Peki, merak 
ettiğimiz bir 

şey daha var. 
Yerçekimi 

kanununu nasıl 
buldunuz? 

Bize eserinizde yer 
alan temel noktaları 

anlatır mısınız? 

Verdiğiniz 
cevaplar ve 

bilime yaptığınız 
katkılar için çok 

teşekkür ediyoruz 
Sayın Newton... 

Kitabımda Galileo’nun deneylerine 
yer verdim ve Kepler’in kanunlarını 

matematiksel olarak ispatladım. Ayrıca 
ileride adımla anılacak hareket yasalarını 

açıkladım. İkinci bölümde iyi bir gemi 
tasarımının nasıl olması gerektiğiyle ilgili 

önerilerde bulundum. 

Bir gün evimin bahçesindeydim. Elma 
ağacının altında kitap okuyordum.  Bir 
elma dalından koptu ve kafama düştü. 

Elmayı aldım. Kafamı kaldırdığımda 
elmanın düştüğü dalın sallanmakta 
olduğunu fark ettim. Muhtemelen 

rüzgar veya başka bir etmen elmaya bir 
kuvvet uygulamıştı. Elma da herhangi 
bir destek bulamayınca boşa çıkmış ve 
yere düşmüştü. Benim için çok önemli 
bir deneyim oldu. “Elmalar neden yere 

düşüyor?” sorusunu kendime sorup 
durdum ve sonra da bu gözlemimle 

bilimsel çalışmalarım arasında bağlantı 
kurmaya çalıştım. 
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Günlük yaşamınızda dağınık mısınız? 
Derslerinizi çalışırken ve sorumluluklarınızı 
yerine getirirken plan yapar mısınız? Eğer 
bu tür durumlarda sorun yaşıyorsanız, bu 
bölümümüz size yol gösterici olabilir. 

BİLİNÇLİ
PTT ÇOCUK

VERIMLI 
DERS 

ÇALIŞMA 
VE PLANLI 

OLMA  

Verimli ders çalışmak başarılı olabilmemiz için çok önemli. Ancak elbette kolay 
değil. Bunu sağlamanın belirli yolları var. Öncelikle, ders çalışmaya başlamadan 

önce hedeflerimizi iyi belirlememiz gerekiyor. Örneğin, hangi dersten kaç ünite ve 
ne kadar süre çalışacağız, kaç soru çözeceğiz? Ayrıca her gün okulda öğrendiğimiz 
konuları tekrar etmemiz de önemli. Düzenli ve günlük tekrar yapmak öğrenmemizi 
kolaylaştırır. Bir de yazarak çalışmak hem daha rahat öğrenmemizi sağlar hem de 

ders çalışmayı verimli kılar.   

Dersim var, derdim yok...

Verimli ders çalışmanın 
yanı sıra derslerimizi 

iyi dinlemenin ve 
anlamadığımız yerde 

öğretmenlerimize 
danışmanın da konuları 
iyi öğrenmek ve başarılı 

olmak için gerekli olduğunu 
unutmayalım. 
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Günümüzün büyük kısmını okulda geçiriyoruz. Çoğunlukla 
da diğer faaliyetlere zaman kalmamasından yakınıyoruz. 

Oysa plan yaparak bu durumun önüne geçebiliriz. Haftalık 
veya günlük bir planda arkadaşlarımıza, ailemize, oyuna, 

televizyona, bilgisayara ve uykuya ayıracağımız vakti belirleyip 
yapmak istediklerimizi sırasıyla gerçekleştirebilir, zamanımızı 
her açıdan dolu dolu geçirebiliriz. Planlı bir yaşam başarının 

da anahtarı. Düzensiz ve plansız olmamız yaşantımızda 
sorunlarla karşılaşma olasılığını artırır. 

Hayatın her alanında 
planlı olmak önemli... 
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Böceklerin insan ve hayvan sağlığına etkisi; arılar gibi polen sağlayan böceklerin yararları gibi konular entomologların inceleme alanına giriyor.  

Korkanımız var, merak edip inceleyenimiz var... 
Böcekler şu veya bu şekilde hayatımızda yer alıyor. 
Günümüzde bilinen 1 milyondan fazla böcek türü 
var. Bu bölümümüzde böcekleri inceleyen bilim 
dalı “entomoloji” hakkında merak edilenleri ve 
bilinmeyenleri kısaca bir araya getirdik... 

MERAKLI
PTT ÇOCUK ENTOMOLOJI 

Işte, böcekler ve entomolojiyle 
ilgili bazı bilgiler... 

Bir suçla ilgili, böceklerin kanıt olarak kullanıldığı bilim dalına adli entomoloji 
deniyor. 

Böcekler canlılar aleminin en 

kalabalık sınıfı olarak biliniyor. Bu 

durum entomolojinin bir bilim dalı 

olarak önemini daha da artırıyor. 

Entomoloji çalışmalarının 

geçmişi  16’ncı yüzyıla 

dayanıyor. 

Dünyadaki tarımsal üretimin neredeyse 1/3’ü böcekler tarafından yok ediliyor.
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MİNYONLAR
“TARİH ÖNCESİ ÇAĞLARDAN 
BERİ KENDİLERİNE KÖTÜ”deki 
harfleri aynı sayılı karelere 
aktarın ve diğer sözcükleri 
tahmin ederek metni oluşturun.

ŞİFRELİ 
BULMACA
Hazırlayan: Mustafa Başaran

Bu ifade 2015 yılında vizyona giren “Minyonlar” 
filminin tanıtımından alınmıştır.
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Zamanın birinde üç arkadaş -kurt, tilki ve eşek- ormanda gezintiye çıkmış. 
Ancak hava birden bozunca bir ine sığınmak durumunda kalmışlar. Bir de 
ne görsünler, içeride bir aslan uyuyormuş. Tam geri döneceklerken aslan 
uyanmış ve üç kafadarı içeri davet etmiş. Kurt, tilki ve eşek içeri girince 

berbat bir manzara ve koku ile karşılaşmışlar. 
Aslan sormuş: “Evimi nasıl buldunuz?” Tilki kurnazlık ederek burnunu tıkamış 

hemen. Ancak eşek  tüm saflığıyla “Bu ne pis koku?” diye atlamış. Kurt da 
onaylamış onu. Aslan sinirlenmiş ve “Ben sizi misafir ettim, sizin yaptığınız şu 
terbiyesizliğe bak!” demiş. Ardından ikisini pençesiyle devirmiş. Tilkiye dönüp 

“Sen ne dersin?” diye sorunca tilki hemen fikrini söylemiş: 
“Aslan yattığı yerden belli olur efendim!” 

ANLAMI
Bir kimsenin 

oturduğu yerin 
durumu, onun 
kişiliğini belli 

eder.

ASLAN YATTIĞI 
YERDEN BELLI 

OLUR 

ATASÖZLERİMİZ 
DEYİMLERİMİZ

52



HAYDI ÇIÇIKO HAYDI!
Yazar: Geraldine McCaughrean
Resimleyen: Tom Percival

Brezilyalı Çiçiko’nun en çok sevdiği şey arkadaşları Anna 
ve Davi’yle birlikte sahilde futbol oynamaktır. Üç kafadar 
normal futboldan farklı olarak bu oyunu çıplak ayakla 
oynarlar. Bir gün Çiçiko oyuncu seçmelerine çağrılır ancak 
futbol ayakkabısı yoktur. Anna ve Davi kendisine bu konuda 
acaba nasıl yardımcı olacaktır? 

ANNEMLE UZAYDA 
Yazar: Ahmet Büke  
Resimleyen: Sedat Girgin 

OKUYAN
PTT ÇOCUK

Zeyno’nun annesi Sevinç astronottur. Onun uzaya 
yaptığı yolculuklar Zeyno’yu çok heyecanlandırmaktadır. 
Annesi seyahatteyken Zeyno ve babası birbirine daha 
da yakınlaşır. Bir gün babası işinden ayrıldığını ve kağıt 
helvacıda çalışacağını söyler. Annesinin ise Zeyno için 
sürpriz bir planı vardır. 
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DUHA KOCA OĞLU 
DELİ DUMRUL DESTANI 

DEDE KORKUT’TAN

İllüstrasyon: Öykü Terzioğlu Özer

Meğer hanım, Oğuz’da Duha Koca oğlu Deli Dumrul derler bir er 
var idi. Bir kuru çayın üzerine bir köprü yaptırmıştı. Geçeninden 
otuz üç akçe, geçmeyeninden döve döve kırk akçe alırdı. Bunu 
niçin böyle ederdi? Onun için ki “Benden deli, benden güçlü er 
var mıdır ki çıka benimle savaşa?”, “Benim erliğim, bahadırlığım, 
kahramanlığım, yiğitliğim Rum’a, Şam’a gide, yayıla!” derdi. Meğer 
bir gün köprüsünün yamacında bir bölük oba konmuştu. O obada 
bir iyi, güzel yiğit hasta düşmüştü. Allah’ın emriyle o yiğit öldü. Kimi 
oğul diye, kimi kardeş diye ağladı. O yiğit üzerine dehşetli büyük 
yas oldu. Ansızın Deli Dumrul dörtnala yetişti. 

Ne ağlıyorsunuz? 
Benim köprümün 

yanında bu gürültü 
nedir? Niye bağırıp 

çağırıyorsunuz?

Bre Azrail dediğiniz 
nasıl kişidir ki adamın 
canını alıyor? Ey yüce 

Allah! Birliğinin, varlığının 
hakkı için Azrail’i benim 

gözüme göster, savaşayım, 
uğraşayım, mücadele 

edeyim, güzel yiğidin canını 
kurtarayım. Bir daha güzel 

yiğidin canını almasın.

Bir güzel yiğidimiz 
öldü, ona ağlıyoruz.

Vallahi bey yiğit, 
Allah Teâlâ’dan 
buyruk oldu, al 
kanatlı Azrail o 

yiğidin canını aldı.

Bre yiğidinizi kim 
öldürdü?
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Hak Teâlâ’ya Dumrul’un sözü hoş gelmedi. “Yâ Azrail, var ve onun gözüne görün, benzini 
sarart” dedi, “Canını hırıldat al” dedi. Deli Dumrul evinde kırk yiğit ile yiyip içip otururken 
ansızın Azrail çıkageldi. Azrail’i ne çavuş gördü ne kapıcı. Deli Dumrul’un görür gözü görmez 
oldu, tutar elleri tutmaz oldu. Dünya âlem Deli Dumrul’un gözüne karanlık oldu. Der: 

Bre, al 
kanatlı Azrail 

sen misin? 

Bu güzel 
yiğitlerin 

canını sen mi 
alıyorsun?

Bre Azrail, ben seni 
geniş yerde isterdim, 
dar yerde iyi elime 

geçtin değil mi? Ben seni 
öldüreyim, güzel yiğidin 

canını kurtarayım. 

Evet, 
benim.

Evet, ben 
alıyorum.  

Bre ne korkunç kocasın
Kapıcılar seni görmedi 
Çavuşlar seni duymadı
Benim görür gözlerim 

görmez oldu
Tutar ellerim tutmaz oldu

Titredi benim canım coştu
Altın kadehim elimden 

yere düştü 
Ağzımın içi buz gibi oldu
Kemiklerim tuz gibi oldu
Bre sakalcığı akça koca

Gözceğizi fersiz koca
Bre ne korkunç kocasın 

söyle bana
Kazam belâm dokunur 

bugün sana

Bre deli!  

Gözümün fersizliğini ne 
beğenmiyorsun

Gözü güzel kızların 
gelinlerin canını çok 
almışım

Sakalımın ağardığını ne 
beğenmiyorsun. Ak sakallı, 
kara sakallı yiğitlerin canını 
çok almışım 

Sakalımın ağarmasının 
anlamı budur

Bre deli, övünüyordun

Al kanatlı Azrail benim 
elime geçse, öldüreydim, 
güzel yiğidin canını onun 
elinden kurtaraydım 
diyordun

Şimdi geldim ki senin canını 
alayım, verir misin yoksa 
benimle savaşır mısın?
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Azrail bir güvercin oldu, pencereden uçtu gitti. Deli Dumrul kah kah güldü. 

Deli Dumrul kalktı atına bindi, doğanını eline aldı, ardına düştü. Bir-iki güvercin öldürdü. Döndü, 
evine geliyorken Azrail atının gözüne göründü. At ürktü, Deli Dumrul’u getirdi yere vurdu. Kara 
başı bunaldı, darda kaldı. Ak göğsünün üzerine Azrail basıp kondu. Az önce mırıldanıyordu, şimdi 
hırıldanmaya başladı.

Yiğitlerim Azrail’in gözünü öyle 
korkuttum ki geniş kapıyı bıraktı dar 
bacadan kaçtı. Mademki benim 
elimden güvercin gibi kuş oldu uçtu, 
ben onu bırakır mıyım? Doğan 
kuşunu peşine takar yakalatırım!

Bre Azrail aman

Allah’ın birliğine yoktur güman 

Ben seni böyle bilmezdim

Gizlice can aldığını duymazdım

Tepesi büyük büyük bizim 
dağlarımız olur 

O dağlarımızda bağlarımız olur 

O bağların kara salkımlı 
üzümü olur 

O üzümü sıkarlar al şarabı olur 

O şaraptan içenler sarhoş olur

Şaraplıydım duymadım

Ne söylediğimi bilmedim

Beylikten usanmadım 

Yiğitliğe doymadım

Canımı alma Azrail medet
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Deli Dumrul burada söylemiş, görelim hanım ne söylemiş:

Peki ya can veren 
can alan Allah 
Teâlâ mıdır?

Peki ya sen ne 
eylemekli belâsın, 

sen aradan çık, 
ben Allah Teâlâ ile 

haberleşeyim. 

Bre deli, bana ne 
yalvarıyorsun, Allah 

Teâlâ’ya yalvar, benim 
de elimde ne var, ben 
de bir emir kuluyum.

Yücelerden yücesin 
Kimse bilmez nicesin

Güzel Allah
Nice bilgisizler seni gökte arar yerde ister 

Sen birliğine inananların gönlündesin
Dâim duran güçlü Allah 

Sonsuz kalan bağışlayıcı Allah 
Benim canımı alacaksan sen al 

Azrail’in almasına bırakma dedi

Evet, odur. 

Allah Teâlâ’ya Deli Dumrul’un sözü hoş geldi. Azrail’e seslendi: “Madem benim birliğimi bildi, 
birliğime şükür kıldı, yâ Azrail, Deli Dumrul canının yerine can bulsun, onun canı âzât olsun.”

Ben nasıl can bulayım, 
yalnız bir kocamış babam, 

bir yaşlanmış anam var. 
Gel gidelim, ikisinden biri 

ola ki canını versin, al, 
benim canımı bırak. 

Bre Deli Dumrul, Allah 
Teâlâ’nın emri böyle oldu 
ki Deli Dumrul canı yerine 

can bulsun, onun canı 
âzât olsun.
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Babası der: 

Deli Dumrul sürdü babasının yanına geldi. Babasının elini öpüp söylemiş, görelim hanım ne söylemiş:

Ak sakallı değerli canım baba!

Biliyor musun neler oldu

Kötü sözler söyledim

Hak Teâlâ’ya hoş gelmedi

Gök üzerinde al kanatlı Azrail’e 
emreyledi 

Uçup geldi 

Benim akça göğsüme basıp kondu

Hırıldatıp tatlı canımı alır oldu

Baba senden can dilerim, verir 
misin? Yoksa oğul, Deli Dumrul 
diye ağlar mısın?

Oğul oğul ay oğul
Canımın parçası oğul
Doğduğunda dokuz buğra 
kestirdiğim aslan oğul
Penceresi altın otağımın kabzası 
oğul
Kaza benzer kızımın gelinimin 
çiçeği oğul 
Karşı yatan kara dağım gerek ise
Söyle gelsin
Azrail’in yaylası olsun
Soğuk soğuk pınarlarım gerek ise
ona içit olsun
Katar katar develerim gerek ise 
ona yüklet olsun
Ağıllarda akça koyunum gerek ise
Kara mutfak altında onun şöleni 
olsun
Altın, gümüş para gerek ise
Ona harçlık olsun
Dünya tatlı can aziz
Canıma kıyamam belli bil   
Benden değerli benden sevgili 
anandır oğul, anana var 
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Anası burada söylemiş, görelim hanım ne söylemiş:

Der: 

Ana biliyor musun neler oldu
Gökyüzünden al kanatlı Azrail uçup geldi 
Benim akça göğsüme basıp kondu
Hırıldatıp canımı alır oldu 
Babamdan can diledim ana vermedi
Senden can dilerim ana
Canını bana verir misin? 
Yoksa oğul, Deli Dumrul diye ağlar mısın? 

Oğul oğul ay oğul

Dokuz ay dar karnımda taşıdığım 
oğul

Dolma beşiklerde belediğim oğul

On ay diyince dünya yüzüne 
getirdiğim oğul 

Dolu dolu ak sütümü emzirdiğim oğul

Akça burçlu hisarlarda tutulaydın oğul

Pis dinli kâfir elinde esir olaydın oğul 

Altın akçe gücüne dayanarak seni 
kurtaraydım oğul

Yaman yere varmışsın, varabilmem

Canımı kıyamam belli bil
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Dumrul sürdü helâllisinin yanına geldi. Der: 

Böyle deyince Azrâil geldi Deli Dumrul’un canını almaya. Deli Dumrul der:

Bre Azrail aman, 
Allah’ın birliğine 
yoktur güman.

Hasretlim vardır, 
buluşayım.

Elkızı helâlim var, ondan 
benim iki oğlancığım 
var, emanetim var, 

ısmarlayacağım onlara, 
ondan sonra benim 

canımı alasın. 

Bre hasretlin 
kimdir?

Bre deli daha ne aman 
dilersin, ak sakallı babanın 
yanına vardın can vermedi, 
ak pürçekli ananın yanına 
vardın can vermedi, daha 

kim verecek? 

Biliyor musun neler oldu

Gökyüzünden al kanatlı Azrail uçup geldi 

Benim beyaz göğsüme basıp kondu 

Benim tatlı canımı alır oldu

Babama ver dedim can vermedi

Anama vardım can vermedi 

Dünya tatlı, can tatlı dediler 

Şimdi yüksek yüksek kara dağlarım sana 
yaylak olsun

Soğuk soğuk sularım sana içit olsun

Tavla tavla şahbaz atlarım sana binek 
olsun

Penceresi altın otağım sana gölge olsun

Katar katar develerim sana yüklet olsun

Ağıllarda akça koyunum sana şölen olsun

Gözün kimi tutarsa

Gönlün kimi severse

Sen ona var

İki oğlancığı öksüz koyma
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Kadın burada söylemiş, görelim bakalım hanım ne söylemiş:

Azrail hatunun canını almaya geldi. İnsanoğlunun ejderhası eşine kıyamadı. 
Allah Teâlâ’ya burada yalvarmış, görelim nasıl yalvarmış:

Ne diyorsun, ne söylüyorsun?
Göz açıp gördüğüm gönül verip sevdiğim 

Koç yiğidim şah yiğidim
Karşı yatan kara dağları

Senden sonra ben neyleyim
Yaylar olsam benim mezarım olsun

Soğuk soğuk sularını
İçer olsam benim kanım olsun

Altın akçeni harcar olsam benim 
kefenim olsun

Tavla tavla şahbaz atına biner olsam 
benim tabutum olsun 

Senden sonra bir yiğidi 
Sevip varsam 

Alaca yılan olup beni soksun
Senin o korkak anan baban

Bir canda ne var ki sana kıyamamışlar 
Arş şahit olsun sekizinci kat 

gök şahit olsun 
Yer şahit olsun gök şahit olsun

Kadir Allah şahit olsun
Benim canım senin canına kurban olsun

Yücelerden yücesin
Kimse bilmez nicesin

Güzel Allah
Çok bilgisizler seni gökte arar yerde ister 

Sen birliğine inananların gönlündesin
Dâim duran güçlü Allah

Ulu yollar üzerine
İmaretler yapayım senin için

Aç görsem doyurayım senin için
Alırsan ikimizin canını beraber al 

Bırakırsan ikimizin canını beraber bırak 
Bağışı çok yüce Allah

Hak Teâlâ’ya Deli Dumrul’un sözü hoş geldi. Azrail’e emreyledi, “Deli Dumrul’un babasının 
anasının canını al, o iki helâlliye yüz kırk yıl ömür verdim” dedi. Azrail de babasının anasının 
derhal canını aldı. Deli Dumrul yüz kırk yıl daha eşi ile ömür sürdü.
Dedem Korkut gelip destan söyledi. “Bu destan Deli Dumrul’un olsun, benden sonra alp 
ozanlar söylesin, alnı açık cömert erenler de dinlesin” dedi.  

SON
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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. 

Dergimizin ilk sayısının “Bilmece-Bulmaca” bölümünde “Postane” doğru cevabını 
vererek ödül almaya hak kazanan ilk üç arkadaşımızı tebrik ediyoruz. 

PTT ÇOCUK MEKTUPLARINIZI OKUYOR

BETÜL NAZ VAHAPOĞLU
AKSARAY

ALMİNA ÖZER
ADIYAMAN

İBRAHİM EFE ÇELİKÖRS
ISPARTA 

“Hayal-Et Yaz” bölümümüze gönderdiğiniz sayısız güzel hikaye arasından seçim yaparken oldukça zorlandık. PTT Çocuk ailesi olarak kazanan arkadaşımızı 
kutluyoruz. İşte arkadaşımızın mektubu: 

O gün her zamankinden daha heyecanlı kalktım yataktan. Okula gitmek 
için can atıyordum. Sırtımda okul çantası zıplaya zıplaya yürüdüm okul 
yolunda… 

Çünkü o gün okulumuza aylar önce alıp okuduğumuz kitabın yazarı 

gelecekti. Çok mutluydum. İlk defa bir yazar ile tanışıp ona kitap 

imzalatacaktım. Okula geldim. Sonra yazarın işinin çıktığını ve 

gelmeyeceğini öğrendim. Ünlü bir yazarın imzasını alma hayaliyle aylarca 

beklemiştim. Bu haber beni çok üzdü. Sınıfça yazara bir mektup yazdık. 

“Biz aylardır sizin gelmenizi sevinç ve heyecan içinde bekledik ama 

gelmeyeceğinizi duyunca çok üzüldük. Lütfen bizi kırmayınız ve yarın 

düzenleyeceğimiz imza törenine katılmanız dileğiyle, görüşmek üzere.” 

diye bir mektup yazdık. Yarınki imza töreninde yazarı görünce tüm okul 

sevinç çığlıklarına boğuldu. 

Şevval Yeler / Izmir 
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CEVAP ANAHTARI
Sayfa 11

Sayfa 21 Sayfa 30-31

Tarih öncesi çağlardan beri kendilerine kötü bir efendi 
arayışında olan Minyonlar Dracula’dan Firavun’a, 
Napolyon’dan dinozorlara kadar birçok kişiye hizmet 
etseler de hepsi yok olmuştur. Üç kişilik Minyon ekibi 
Amerika’ya doğru yola çıkar.

Sayfa 10

ekbi / bike sarere / eraser cusim / music

lcnpie / pencil inesnt / tennis elpap / apple

Sayfa 51
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