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Merhaba,
Sevinin küçükler, övünün büyükler... 

23 Nisan kutlu olsun! 

Bu sayımıza bizler için çok kıymetli 
olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak 

başlayalım istedik. Hepimiz mutluyuz, 
gururluyuz. Mustafa Kemal Atatürk’e 

dünya çocuklarına bu bayramı 
armağan ettiği için minnettarız. 

Nisan ayı geldi çattı. Güneş içimizi 
ısıtıyor. Etrafımızdaki yemyeşil 

çimenlere pazarlardaki taptaze 
meyveler eşlik ediyor. Doğa 

uyanırken bizim de içimiz açılıyor. 
Siz de öyle hissediyor musunuz?  

Büyük bir mutluluk ve coşkuyla 
hazırladık Nisan sayımızı. 

Postacıların kıyafetlerini inceledik 
öncelikle. Kıyafetler ne kadar da 

değişmiş zaman içinde. 

Bu sayımızda yeryüzünün akciğerleri 
ormanlara konuk olduk. Bilinçli PTT 

Çocuk orman yangınlarıyla ilgili 
detaylı bilgiler hazırladı sizin için...

Bunların yanı sıra “Pullarla 
Öğrenelim” köşemizde dans 

etmeyi sevenler için yöresel halk 
danslarımızı işledik. 

Bu dansların ne kadar zengin 
olduğunu anlatmaya çalıştık. 

Hep birlikte mutlulukla, bayram 
coşkusu içinde, dans ederek 

geçireceğimiz nice 23 Nisanlara... 
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PTT’Yİ 
TANIYALIM

Postacıları görür görmez tanımamızı sağlayan en belirgin özellikleridir kıyafetleri. 
Postacının geldiğini kıyafetinden biliriz. Peki, yıllar içinde bu kıyafetlerin nasıl bir 

değişim geçirdiğini biliyor musunuz? 
Bu sayımızda postacı kıyafetlerini ele aldık. 

Haydi başlayalım...

Osmanlı Devleti’nde 
ilk zamanlarda 

haberleşme 
Kırım Tatarları 

arasından seçilen 
ulaklar tarafından 
sağlanıyordu. Bu 

kişilere Posta Tatarı 
deniyordu. 

Peykler, koşma kabiliyetleri 
yüksek olan, padişahların 
buyruklarını taşıyan ve bir 
nevi acele posta hizmeti 

sunan görevlilerdi. 
Bu postacıların kıyafetleri 

de oldukça ilginçti. 

Postacı kıyafetlerinde değişen moda... 

POSTACI 
KIYAFETLERI 
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1980’li yıllarda 
postacıların kıyafetleri 

gri tonlarındaydı 
ve şapkaları 

asker şapkalarını 
andırıyordu. 

2006 yılında 
postacıların 
kıyafetleri 

büyük değişim 
gösterdi. Yeni 

kıyafetler PTT’nin 
değişen yüzünü 

yansıtıyordu. 

Günümüzde postacıların 
giydiği kıyafetler işlerini 

yaparken rahat olmalarını 
ve her tür hava şartında 

görevlerini kolaylıkla 
yerine getirmelerini 

sağlıyor.

1840’ta Posta 
Nezareti’nin 
(Bakanlığı) 

kurulmasıyla birlikte 
Posta Tatarlarının 

kıyafetleri 
değişikliğe uğradı. 
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Ateş ağacı, çiçeklerinde kırmızı, 
sarı ve turuncunun tonlarını 
taşıyor. Bu yüzden dünyanın 
en renkli ağaçlarından biri 
kabul ediliyor. 

DOĞADAN 
BİZE

Dünyanın en renkli ağaçlarından...

ATEŞ 
AĞACI 

Ateşten sakınmamız gerektiğini 
hepimiz biliyoruz. Peki, ateşin bir 
ağaç türüne adını verdiğini tahmin 
eder miydiniz? 

Queensland, 
Avustralya

Latince adı Delonix regia olan 
bu türün çiçeklerinde sarı 

ve beyaz noktalar bulunur. 
Ateş ağacı dünyanın en 

güzel ağaçları arasında yer 
alır. Boyu 5 ila 12 metreyi 

bulurken, çapı 12 santimetreye 
ulaşabilir. Yaprakları ise 

genellikle 30-50 santimetre 
uzunluğundadır.
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Ateş ağacı tropik bölgelerde yetişiyor. 
Bu ağaç türüne başta Madagaskar’ın 

tropik ormanları ve Karayipler 
olmak üzere Avustralya, Hindistan 
ve Amerika’nın Florida ile Teksas 

eyaletlerinin güneyinde rastlamak 
mümkün. Ülkemizde Ege ve Akdeniz 

bölgelerinde ateş ağaçlarıyla 
karşılaşabilirsiniz. 

Madagaskar ve 
Karayipler’de en güzel 

örnekleri var... 

Bu ağaç türünün 
perküsyon aletlerinin 

yapımında da 
kullanıldığını hatırlatalım. 

Müzik aleti 
yapımında 

kullanılıyor...

Perküsyon: 
Vurmalı sazlar 
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KÜÇÜK 
FİLATELİST

İki ülkenin birlikte çıkardığı pula “Ortak Pul” deniyor. 
Bu pullar ülkeler arasındaki dostluğun pekişmesine 
katkı sağlıyor. Bugüne kadar ülkemiz birçok Ortak 
Pul çalışmasına imza atmış. PTT, Macaristan’dan 
Katar’a, Azerbaycan’dan Pakistan’a çeşitli ülkelerin 
posta idareleriyle birlikte Ortak Pul basmış. 

ORTAK 
PULLAR 

Ülkeler arası dostlukları 
ölümsüzleştiren imza 

Tarihî mekanlar 
pullarda...

Ortak Pullarda ilgili ülkelerin beraber yürüttüğü 
projeleri veya her iki ülke için önemi bulunan 

yerleri görmek mümkün. Örneğin, Türkiye 
ile Katar arasında diplomatik ilişkilerin 
kurulmasının 45’inci yıldönümü anısına 

hazırlanan “Türkiye-Katar Ortak Pulu”nda 
Katar’daki Barzan Kalesi ve Al Zubarah Kalesi 
ile ülkemizdeki Rumeli Hisarı ve Ankara Kalesi 

görselleri yer almış. 
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FILATELI SÖZLÜĞÜ 

Pakistan’la diplomatik ilişkilerin kurulmasının 70’inci 
yıldönümü dolayısıyla tedavüle çıkarılan 

Türkiye-Pakistan Ortak Pulu’nda İstiklal Marşımızın 
şairi Mehmet Âkif Ersoy ile Pakistan’ın millî şairi 

Muhammed İkbal’e yer verilmiş. 

Diplomasi: 
Yabancı bir ülkede 

ve uluslararası toplantılarda 
ülkesini temsil etme işi ve sanatı

Diplomatik: 
Diplomasi ile ilgili

Varyete
Bir pulun değişik 

şekillerde basılması.   

Santre 
Pul resmini çevreleyen 
çerçevenin (formanın) 

pul kağıdının tam 
ortasına basılması hali.

Şarniyer 
Pulların albüme 

tutturulmasına 

yarayan küçük 

zamklı kağıt 

parçası.

Antiye 

Üzerinde pul 

baskısı bulunan 

posta kartlarına 

verilen isim.
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KİŞİSEL PUL 

Kişisel Pul hizmetinde doğum günü, evlilik yıldönümü, Anneler Günü, 
Babalar Günü, mezuniyet töreni gibi özel günleri kutlama veya hatıra 
amacıyla bir objenin resmi pul haline getiriliyor. PTT’nin sunduğu bu 

hizmetin dünyada çok az örneği bulunuyor.

Biz de Kişisel Pul bastırarak sevdiklerimizi mutlu edebilir, onların özel 
günlerini kutlayabiliriz. PTT diyor ki, “Fotoğrafınız sizden, pulunuz 

PTT’den.” Ne kadar güzel değil mi? 

PTT’nin Kişisel Pul hizmeti 
gerçekten harika... 

Peki, bu hizmetten yararlanmamız 
için ne yapmamız gerekiyor? 

Öncelikle büyüklerimizden yardım 
almamız lazım. Onlarla birlikte en 
yakın PTT işyerine gidip Kişisel Pul 

başvurusunda bulunabiliriz. 
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FARK BULMACA
Bakalım, iki resim arasındaki 7 farkı bulabilecek misiniz?
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Çoğunlukla filmlerde, belgesellerde 
karşımıza çıkan timsahlar her ne kadar 
korkutucu görünse de ilginç özellikleri 
olan hayvanlar. Hint gavyali ise timsahlar 
arasında en dikkat çeken türlerden. 
Haydi, onu beraber tanıyalım. 

Bu türün ağzında birbirine geçmiş 
110 keskin diş bulunuyor. Bunlar 

zamanla kısalıp kalınlaşıyor. 

Hint gavyali dünyanın 
en büyük timsahları 

arasında ilk üç sırada 
yer alıyor. Bu türün 
üyelerinin boyları 

5-7 metre civarında. 

-Dişlerin neden bu kadar sivri?
-Avımı daha iyi yiyebilmek için :)

Çok büyükler...

HAYVANLARI
sevİyorum HINT 

GAVYALI 
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Balık avlamada 
ustalar... 

Latince ismi Gavialis gangeticus 
olan Hint gavyalinin uzun, dar 

ve oldukça ilginç bir ağız yapısı 
var. Bu sayede rahatlıkla balık 

avlayabiliyor. 

Günümüzde yalnızca 200 ile 300 arasında 
Hint gavyali bulunduğu tahmin ediliyor. 

Ne yazık ki nesli tükeniyor... 

Hint gavyali, başta 
Hindistan olmak 

üzere Bangladeş, 
Nepal, Pakistan, 

Butan ve Myanmar’da 
görülüyor. 
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BURSA

Bursa, yaklaşık 3 milyon nüfusuyla Türkiye’nin 4’üncü 
büyük şehridir. Batıda Balıkesir, güneyde Kütahya, 
doğuda Bilecik, kuzeydoğuda Kocaeli ve Sakarya, 
kuzeyde Yalova ile komşudur. Bu güzel şehirde tarihî 
ve turistik birçok mekan bulunur. 

Bursa’nın tarihî mekanlarından biri Koza Han’dır. Burası içinde ipeklerin ve 
gümüşlerin satıldığı rengarenk ve çok güzel bir çarşı. Koza Han’da eskiden 

ipek böceği kozalarının satışı yapılıyormuş. 

ÜLKEMİ 
TANIYORUM

Ipeklerin evi: Koza Han  

İlk yıllarında Osmanlı İmparatorluğu’na başkentlik 
yapmış Bursa’dayız bu sayımızda. Bu tarihî şehir 
her yönüyle ziyaretçileri kendine çekiyor. 
Bursa’yı bizimle birlikte gezmeye ne dersiniz?
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Irgandı Köprüsü 
1442 yılında inşa edilen bu yapı dünya üzerindeki 

sayılı çarşılı köprülerden. Zaman içinde deprem 
ve savaşlardan hasar görmüş. Ancak 2004 yılında 

restore edilmiş. Bugün burada geleneksel birçok 
sanatın uygulandığı atölyeleri görmek ve Bursa’nın 

yöresel yemeklerinden tatmak mümkün.  

Kayak yapmayı 
sever misiniz? 
Bursa’nın simgesi haline gelen Uludağ, kış 
sporları için ideal mekanlardan biri. Yaklaşık 
2 bin 500 metre yüksekliğindeki bu dağ her 
sene kış sezonunda sadece yurt içinden değil, 
yurt dışından da ziyaretçi akınına uğruyor. 
Bu arada, hiç poşetle kaymayı denediniz mi? 
Onun da apayrı bir zevki var. 

UNESCO Dünya Miras 
Listesi’nde bir köy: 

Cumalıkızık
Bursa Cumalıkızık, 2014 

yılında UNESCO Dünya Miras 
Listesi’ne alınmış. 

700 yıllık bu köy Uludağ’ın 
güney eteklerinde yer alıyor. 

Cumalıkızık’ta Osmanlı 
mimarisinin en güzel 

örneklerini görmek mümkün. 
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ATEŞ VE 
GÖLGE 

MUCİT 
PTT ÇOCUK

Ders:
Konu:
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Yapılışı 

Sonucu
Bir duvar karşısına geçelim. Bir elimizle 
yanan kibriti tutarken diğer elimizle 
feneri kibrite yaklaştıralım. 

Duvarda sadece elimizin ve kibritin gölgesini görürüz. 
Çünkü ateş, ışığın kendi içinden geçmesini engelleyemez 
ve bu nedenle gölge oluşmaz.

Malzemeler 
Kibrit ve fener

Okulda öğretmeninizle birlikte yapabileceğiniz bu deneyde 
ateşin gölgesinin olup olmadığını öğrenebileceksiniz.  

15



Resme bakıp boşlukları doldurabilir misiniz? 
Look at the picture and fill in the blanks.  

İNGİLİZCE
ÖĞRENİYORUM

I like 

I like I like I like 

I like 
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KIYAFET BURSA BALMUMU  
ERGONOMİ HOKEY SAMANYOLU 
HALK ORMAN ATEŞ 
ALFABE YANGIN 

Bakalım, yukarıda verilen 
kelimeleri bulmacanın içinde 
bulabilecek misiniz?

KELİME BULMACA
C A T L E N V H O K E Y O J

R G C B Y R D U C P H E A R

Z A S G U Y G N V J H H T L

U O G V N R U O I U S T E T

G L N Z K T S A N G U L Ş A

M B O S J A T A E O N J O L

H F U Y L K C E H N M A T F

B K M R N A K H F D Z I Y A

Z L M C S A T I G A K H Z B

S A C H F R M N N M Y I H E

C H E E J K B A J N A I D M

J E A J O F H P S B M S K P

G M K U M U M L A B O L C F

I D O R M A N K C P R M E F
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BİLGİ KÜPÜ
Çocuklara yardım söz konusu 
olduğunda UNICEF’in adını sıkça 
duyarız. Peki, dünya çapında 
önemi bulunan bu örgüt nedir ve 
neler yapar?

Birleşmiş Milletler, 
1945 yılında kurulan, bugün 

190’dan fazla üye ülkesi 
bulunan uluslararası bir 

örgüttür. UNICEF, Birleşmiş 
Milletler Çocuklara Yardım 

Fonu’nun İngilizce kısaltılmış 
ifadesidir. 

UNICEF, Birleşmiş Milletler’e bağlı bir 
örgüt. Bu önemli organizasyon, 
çocuk haklarını savunuyor ve ihtiyaç 
sahibi çocuklara yardım götürüyor.

1946 yılında kurulan ve günümüzde 
190 ülkede faaliyet gösteren UNICEF, 
gönüllü olarak yapılan maddi 
desteklerle varlığını sürdürüyor.

1. Özellikle dünyanın yoksul 
bölgelerinde yaşayan ihtiyaç 
sahiplerine her tür yardımda 

bulunuyor.  

2. Doğal afet yaşanan yerlerde 
çocukların ihtiyacının 

karşılanmasını sağlıyor.

3. Eğitimler düzenliyor, insanları 
bilgilendiriyor, çocuk haklarının 

ne kadar önemli 
olduğunu anlatıyor. 

UNICEF nedir? 

UNICEF neler yapıyor? 

UNICEF
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Iyi Niyet Elçileri

PTT, UNICEF’in kuruluşunun 
15. yılında çıkardığı pullarla bu örgütün 
önemine dikkat çekmiş ve adını filateli 

alanına taşımıştır. 

UNICEF’in İyi Niyet Elçileri olarak belirlediği 
önemli isimler var. Bu elçiler çocukların 
haklarını savunuyor, her çocuğun sağlık, 

eğitim, eşitlik ve korunma haklarına sahip 
olması misyonuna destek olarak bağışlar 
topluyor. İyi Niyet Elçileri, çeşitli alanlarda 

başarı elde etmiş kişiler ve gruplar arasından 
seçiliyor. Bilkent Senfoni Orkestrası, 

Gülsin Onay, Türkan Şoray ve Yıldız Kenter, 
UNICEF’in ülkemizdeki İyi Niyet Elçileri 

arasında yer alıyor. 

PTT’den UNICEF pulu 

UNICEF’in 
sembolü
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Ormanlar dünyanın akciğerleri... 
Soluduğumuz havanın temizlenmesini 
sağlıyorlar. O yüzden bizim için çok değerliler. 
Bu sayımızda “Gizemli Yeryüzü” köşemizi 
ormanlara ayırdık. Ormanlarla ilgili merak 
ettiğiniz her şey için bizi takip edin.

Yuvadır kuşlara / 
örtüdür toprağa

Can verir doğaya / 
Ormanlar yurdumda… 

ORMANLAR 

Ormanlar ağaçlarla örtülü geniş 
alanlardır. Esasen ormanları bir 

ekosistem olarak tanımlayabiliriz. 
Içinde ağaçlar, bitkiler, hayvanlar, 

böcekler ve diğer pek çok canlı yaşar. 

GİZEMLİ
YERYÜZÜ

Ekosistem: 
Belirli bir alanda bulunan 
canlılar ve bunları saran 
çevrenin karşılıklı ilişkileri 

ile meydana gelen ve 
süreklilik gösteren sistem

20



Barındırdıkları bitki ve ağaç çeşitleri, 
bulundukları iklim şartları gibi özelliklere göre 
birçok ormanla karşılaşırız. Ekvatoral yağmur 
ormanları, muson ormanları, yaz ormanları, 
iğne yapraklı ormanlar bunlardan 
sadece birkaçı.

Çeşit çeşit orman var...

• Karbondioksitin oksijene dönüşmesini sağlar, 
yani yaşamımız için çok önemlidir. 

• Sıcaklığın kışın artmasına, yazın azalmasına 
yardımcı olur. Böylece sıcaklık dengesinde 

önemli bir rol oynar.
• Hem bitkiler hem de hayvanlar için doğal 

bir su kaynağıdır. 
• Biyolojik dengenin korunmasında çok etkilidir.
• Zehirli gazları, kirli suları filtre ederek temizler. 

• Bulunduğu yerdeki gürültünün 
azalmasını sağlar, sesi engelleyen 

bir perde görevi görür. 

Faydaları

100 yaşındaki bir kayın 
ağacının saatte 40 kişinin 

çıkardığı 2,35 kilogram 
karbondioksiti yok ettiğini, 

ülkemiz ormanlarının 
ürettiği yıllık oksijen 

miktarının 40 milyon ton 
olduğunu biliyor muydunuz? 

Yeryüzündeki yağmur ormanlarının 
yarısından fazlasını oluşturan Amazon 
yağmur ormanları 5,5 milyon metrekarelik 
geniş bir alan kaplamaktadır.

Amazon yağmur ormanları 
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ARNAVUTLUK

DÜNYAYI 
DOLAŞIYORUM

Zamanında Bizanslıların ve Osmanlıların 
yaşadığı Arnavutluk, Avrupa’nın en eski 

yerleşim yerlerinden. Başkenti Tiran olan 
ülkenin nüfusu yaklaşık 3 milyon. Arnavutluk 
güneyde Yunanistan, kuzeydoğuda Kosova, 

doğuda Makedonya, kuzeyde Karadağ 
ile komşu. Batısında Adriyatik Denizi, 

güneybatısında İyonya Denizi yer alıyor. 
Kartal, Arnavutluk’un sembolüdür. Öyle ki 

Arnavutlar ülkelerini “Kartallar Ülkesi” 
olarak adlandırıyor. 

Kartallar 
Ülkesi’nde uçuş 

“Kartallar Ülkesi” Arnavutluk’a konuk olduk 
bu sayıda... Ilgiyle okuyacağınızı 
düşündüğümüz yolculuğumuza sizi de 
davet ediyoruz. Haydi, uçağımız kalkıyor...  
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Tiran’da güzel bir seyahat...  
Tiran denince akla gelen mekanlar İskender Bey (Skanderbeg) Meydanı ve Ulusal Tarih 

Müzesi. Müzedeki eserler sayesinde sadece Arnavutluk’un değil, bölgedeki komşu 
ülkelerin tarihi hakkında da bilgi edinilebiliyor.

Rinia Parkı da gezmek ve dinlenmek için ideal yerler arasında bulunuyor. 
Her yıl burada Yaz Festivali organize ediliyor. Festival döneminde akşamları sirk 

düzenleniyor, akrobatlar ve illüzyonistler becerilerini sergiliyor. 

Bu ülke mutfağıyla da ünlü. Arnavutluk denince akla ilk 
gelen yemekler ülkemizde de yapılan Elbasan tava ve 
Arnavut ciğeri. Ayrıca Arnavutların pırasa gibi faydalı  

ve lezzetli bir sebzeden börek yaptıklarını ve tadının 
oldukça güzel olduğunu da belirtelim. 

Yemeklerinin tadına 
diyecek yok... 
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Yandaki fotoğraflardan 
yola çıkarak orman 
yangınlarının zararı ve 
ormanların korunmasının 
önemi ile ilgili bir hikaye 
anlatır mısınız? 

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 yayımlanacak ve yazarı
ödüllendirilecektir.

HAYAL ET, yaz

Ad-Soyad:
Doğum Tarihi:

Telefon:
Adres:
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LABİRENT BULMACA
23 Nisan şenlikleri için Türkiye’ye gelen iki arkadaşımızın 
ailelerine posta kartı göndermesine yardımcı olur musunuz?
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Koku alma önemli duyularımız arasında yer 
alıyor. Hoş bir çiçeğin ya da annemizin 
yaptığı güzelim yemeklerin kokusunu 
hiçbir şeye değişmeyiz, öyle değil mi? 
Bakalım, burnumuz ne işe yarıyor?  

Ilginç...

VÜCUDUMUZU
TANIYALIM

Nefes ve koku almamızı sağlayan burnumuz, en önce 
gelişen duyu organımızdır. Düşünün, daha anne 

karnında bu duyumuz gelişmeye başlıyor. 
5 duyu organımızdan biri olan burun, 100 binden 

fazla kokuyu ayırt etme kapasitesine sahiptir.

Of! Yapışkan şey... 
Burnumuz burun boşluğu, koku soğancığı, 
koku reseptörleri (alıcıları) gibi yapılardan 

oluşur. Bu duyu organımızın koku ile 
ilgili bölgesi mukusla kaplıdır. Mukus 

ince yapıda bir sıvıdır ve koku almamızı 
sağlar. Mukusun çok kalın olması koku 

almamızda sıkıntı yaratır. Örneğin, nezle 
olduğumuzda vücudumuz daha fazla 

mukus salgılar. Bu da doğal olarak koku 
almamıza engel olur ve burnumuzun 

daha çok akmasına yol açar.

BURUN

Mukus: Solunum yolları 
ve sindirim organlarının 

hücreleri tarafından 
salgılanan madde
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• Mukozamızın (sümük doku) 
zarar görmemesi için burnumuzu 

karıştırmayalım. 
• Keskin ve yakıcı kokusu olan maddelerden 

uzak duralım.
• Burnumuzu temiz tutalım. Aktığı zaman 

burnumuzu temiz bir mendille silelim veya 
yıkayalım. 

• Tıkanması durumunda burnumuzu 
temizleyelim. 

• Burun tıkanıklığının uzun sürmesi 
halinde muayene için kulak-burun-boğaz 

uzmanına gidelim. 

Burun sağlığımız 
için neler 

yapmalıyız? 
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Çikolata gibisi yok. Evet, çok seviyoruz. 
Fazla tükettiğimizde sağlığımız, 
özellikle dişlerimiz için zararlarını 
da biliyoruz, değil mi? Ancak bu ay 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nı kutladığımız için kendimize 
ve sevdiklerimize bir hediye verelim, 
lezzetine doyum olmayan 
çikolatalı toplardan yapalım.

Malzemeler 
• 1 paket sade bisküvi

• Yarım paket kakaolu bisküvi 

• 2 yemek kaşığı kakao

• 1 çay bardağı süt 

• 2 yemek kaşığı toz şeker 

• 2 tatlı kaşığı tereyağı 

• 1 kase Hindistan cevizi

• Kürdan 

23 NİSAN 
EĞLENCESİ: 
ÇIKOLATALI 

TOPLAR 

BERABER
YEMEK YAPALIM
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Bisküvileri kırıyoruz ama bunu yaparken çok ufalayıp 
toz haline getirmemeye dikkat ediyoruz.  

Kakao, süt, şeker, tereyağı ekliyor ve karıştırıyoruz. 

Bu karışımı yoğurup hamur haline getiriyoruz. 

Hamurdan kopardığımız küçük parçalarla yuvarlak 
toplar oluşturuyoruz. 

Yuvarlak topları içinde Hindistan cevizi bulunan 
kaseye batırıyoruz. 

Buzdolabında bir süre soğumaya bırakıyoruz. 

Elde ettiğimiz minik topların üzerine kürdan saplayıp 
servis ediyoruz. 

4

5

6

7

1

2

3

AFIYET OLSUN ARKADAŞLAR...
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Evrende sayısız galaksi 
var. Samanyolu onlardan 
sadece biri. Bu sayımızda 
Samanyolu Galaksisi’nin 
hayranlık verici 
dünyasına adım atıyoruz. 
Haydi bizimle gelin. 

Yıldızlarla 
bir arada... 
Samanyolu, içinde 

Dünyamızın da yer aldığı 
Güneş sistemini barındıran 

bir gök ada. Bu geniş 
ve spiral şeklinde kolları 
olan galakside yıldızlar, 
gök cisimleri, gaz ve toz 

bulutları bulunuyor. Ilginç... 
Bilim insanları Samanyolu Galaksisi’nde 

100 milyardan fazla yıldız olduğunu 
tahmin ediyor. Güneş sisteminin 

bulunduğu sarmal kol 
Orion adını taşıyor.

Gökbilimcilerin elinde Samanyolu’nun 
gerek gökyüzü gerek yeryüzündeki 

teleskoplar aracılığıyla çekilmiş 
fotoğrafları bulunuyor. Farklı açılara 

sahip bu fotoğraflar uçsuz 
bucaksız gök adayla ilgili bilgi 

edinmemizi sağlıyor.  

SAMANYOLU 
GALAKSISI 

Galaksi 
Gök ada

 
Spiral

Sarmal 
biçiminde olan 

GÖKYÜZÜNÜN
BÜYÜLÜ
DÜNYASI
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Devasa Samanyolu Galaksisi’nin 
3 boyutlu bir haritasını çıkarmak ve bir 

milyardan fazla yıldızı gözlemlemek 
üzere 2013 yılında Gaia adlı bir uydu 
fırlatıldı. Uydunun sağladığı bilgiler 
sayesinde uzay bilimciler galaksinin 

oluşumu ile ilgili önemli 
bilgilere ulaşabiliyor. 

Biri galaksimizi 
gözetliyor... 
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Bakalım, resmin içine gizlenenleri bulabilecek misiniz?
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HALK 
DANSLARI

Dans etmeyi seviyorsunuz değil mi? Ne 
kadar çok dans çeşidi var. Bazıları halk 
dansları gibi yöreye ve bölgeye özgü. 
Ülkemizde halay ve horonu bu 
danslara örnek gösterebiliriz.

PULLARLA
ÖĞRENELİM

Halk dansları ait oldukları yörelerin kültürünü yansıtır. 
Bu oyunlarda karşılaştığımız figürlerin çeşitliliği, 
kostümlerin zenginliği ve dansçıların birbiriyle uyumu 
hayranlık uyandırır. Türkiye, halk dansları açısından 
oldukça zengindir. Haydi, birlikte birkaç 
yöresel halk dansını inceleyelim...

Doğu Karadeniz’e özgü bu halk 

oyununun karakteristik özelliği hızlı 

ve çevik hareketlerle, çoğunlukla 

tulum ve kemençe gibi müzik 

aletleri eşliğinde sergilenmesidir. 

Bu halk oyunu için “horon tepmek” 

deyimi kullanılır. 

Daha çok Batı Anadolu’ya özgü bir halk oyunudur. Büyük adımlar atılması, ağır hareket edilmesi, dansçının ara sıra eğilip yere dizini dokundurması bu halk oyununun belirgin özellikleri arasındadır.

Birtakım farklılıklarla Konya 

ili başta olmak üzere İç Batı 

Anadolu, Güney Marmara ve Batı 

Karadeniz‘de görülen bu halk 

oyununda dansçılar ellerinde 

kaşıklarla ritim tutar. 

Horon
Zeybek

Kaşık oyunu
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 Her sene 23 Nisan şenliklerinde katılımcı ülkelerin 
çocuk dans toplulukları yöresel halk danslarının en güzel 
örneklerini sergiler ve izleyicilere görsel bir şölen sunar. 

 PTT, 1975 yılında çıkardığı Halk Oyunları konulu pul 
serisinde, aralarında “Kafkas” ve “Kaşıklı Oyun”un da 
bulunduğu halk danslarına yer vermiştir.

Daha çok Erzincan, Bayburt, Gümüşhane ve 

Erzurum’da gözlemleyebileceğimiz bar oyunu, 

çoğunlukla kadın ve erkek barı olmak üzere iki gruba 

ayrılır. Bu halk oyunu halayla benzer özellikler gösterir 

ancak ondan farklı olarak daha ağır bir ezgiyle, kol ve 

el hareketlerine ağırlık verilerek oynanır.  

Bar

Erkeklerin ritmik ve hızlı figürler 

sergilediği, kadınların ise zarif 

hareketlerle süzülerek oynadığı 

bu halk oyunu ülkemizde Kars, 

yurt dışında ise başta Azerbaycan 

ve Gürcistan olmak üzere birçok 

yerde görülmektedir. 

Kafkas

Bu halk oyununa Doğu Anadolu’dan 
İç Anadolu’ya, Orta Karadeniz’den 

Çukurova’ya birçok yerde rastlamak 
mümkündür. Gruba liderlik eden 

kişiye halay başı denirken, bu halk 
oyununu anlatmak için “halay çekmek” ifadesi kullanılır. 

Halay
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Çimlerde oynamayı hepimiz seviyoruz. 
Keşke boş vakitlerimizde hep çimlerde 
koşup yuvarlansak, değil mi? Bu sayımızda 
çim üzerinde oynanan, dünyanın birçok 
ülkesinde oldukça rağbet gören bir spor 
dalı olan çim hokeyine yer veriyoruz.

ÇIM 
HOKEYI 

Hokey sporunun ilk oynanış şekli çim 
hokeyidir. Bu takım sporunun geçmişi 
Orta Çağ’a dayanır. O dönemde İngiltere ve 
İskoçya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde 
en çok oynanan spor olmuştur. 

Hokey sporunun atası... 

SPORCU
PTT ÇOCUK
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1. Çim hokeyi 11’er kişilik 2 takım halinde, 
25’er dakikalık 2 devre şeklinde oynanır.

2. Bu sporda temel amaç ucu kıvrık bir sopayla 
karşı tarafın kalesine gol atmaktır. 

3. Gol atmak için küçük sert bir top kullanılır. 
Topa kaleci dışında hiçbir oyuncu elle 

müdahale edemez. 

4. Top hokey sopasıyla yönlendirilebilir, 
durdurulabilir. 

5. Çim hokeyinde her biri sahanın bir tarafında 
görevli iki hakem vardır. 

6. Çim hokeyi oynanan saha 91,4 metre 
uzunluğunda, 55 metre genişliğindedir.  

En kalabalık çim 
hokeyi dersi 498’i 

öğrenci, 11’i antrenör  
olmak üzere 509 

kişiyle 21 Mart 2015 
tarihinde İngiltere’de 
gerçekleştirilmiştir.  

 Çim hokeyiyle ilgili temel bilgiler 
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1. Yere bir çukur açılır ve içine 
20-25 cm uzunluğunda, “çelik” adı 
verilen sopalardan biri yerleştirilir. 
2. Sayışma sonrasında belirlenen 

ve ilk atışı yapacak takımın 
oyuncusu elindeki “çomak” adı 

verilen 60-70 santimetrelik 
çubuğu çukura daldırır ve 

çeliğe vurur. Burada amaç tek 
bir hamleyle çeliği en uzağa 

fırlatmaktır. 

Çelik çomak nasıl 
oynanır? 

SOKAK
OYUNLARIMIZ

Gerekli malzemeler: 
Açık havada iki takım halinde 

oynanan bu oyun için ikisi 
20-25 santimetre, ikisi 60-70 
santimetre uzunluğunda dört 
silindir sopaya ihtiyaç vardır. 

ÇELIK 
ÇOMAK 
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3. Biraz uzakta bekleyen diğer 
takımın oyuncusu elindeki çomakla 
çeliğe vurmaya veya yakalamaya 
çalışır. Eğer başarırsa oyun sırası 

kendine geçer. 
4. Eğer oyuncu çeliği vuramazsa, 

çukurun başında atışı yapan 
oyuncu elindeki çomağı çukurun 
üzerine yerleştirir. Rakip takımın 

oyuncusu fırlatılan çeliğin düştüğü 
yerden çukurdaki çomağı 

vurmaya çalışır.

5. Vuramazsa çeliğin 
düştüğü yer ile çukur 
arasındaki mesafe  
sopalardan biriyle 

ölçülür ve ona göre atış 
yapan takımın hanesine 

puan yazılır. 
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SANATÇI
PTT ÇOCUK

Heykel yapımının geçmişi çok eskilere dayanıyor. Eski Mısır’da 
heykeltıraşlar ağaçtan granite birçok malzeme kullanmışlar. 
O günlerden bugüne ise sfenksler miras kalmış bize…

Heykel gibi durma öyle… 

Heykel, yüzyıllardır birçok sanatçının eser verdiği bir 
sanat dalı. Oldukça zahmetli ancak bir o kadar da 
keyifli heykel sanatını gelin birlikte tanıyalım. 

 Günümüzde heykeller birçok farklı şekilde yapılabiliyor. 
Örneğin, bakır, altın, tunç gibi malzemeleri kalıba 

dökerek ortaya bir heykel çıkarabiliyoruz.

 Alçı, ahşap, kil gibi malzemeleri yontarak da 
heykel üretmemiz mümkün.

 Bazen farklı materyalleri birbirine ekleyerek de yaratıcı 
heykel çalışmaları sergileyebiliriz. Kullanacağımız yöntem 

heykeli yaparken yararlanacağımız malzemenin 
cinsiyle de yakından ilişkilidir.

 En bilinen tekniklerden biri heykeltıraşın koca bir kütleyi 
uzun saatler boyunca yontarak heykeli ortaya çıkarmasıdır. 

Oyun hamuruyla oynamak gibi,
hatta daha zevkli! 

Sfenks: Eski 
Mısırlılardan 
kalma kadın 
başlı, aslan 

vücutlu heykel

HEYKEL 
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Önemli heykeltıraşlar

Balmumu heykeller 

Tarihteki önemli heykeltıraşlar arasında 
Michelangelo, Donatello ve Rodin gibi 

isimleri sayabiliriz. Rodin’in “Düşünen Adam”ı 
dünyanın en bilinen heykellerinden biri. 
Türkiye’nin ilk kadın heykeltıraşlarından 

Sabiha Bengütaş’ı da anmadan geçmeyelim. 

Balmumu heykellerin hem yapımı 
hem de onları seyretmesi çok eğlenceli. 
Eskişehir’deki Yılmaz Büyükerşen 
Balmumu Heykeller Müzesi ile 
İstanbul’daki Madam Tussauds 
Balmumu Heykel Müzesi’nde tarihî 
öneme sahip kişiler ile yerli ve yabancı 
ünlülerin heykellerini görmek mümkün. 

Atatürk’ün 
balmumu 
heykeli- 

Yılmaz Büyükerşen 
Balmumu 

Heykeller Müzesi 
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SEVGILI
GÜNLÜK
Bugün yurt dışında çalışan internet uzmanı amcam bize geldi. Büyükler kendi aralarında konuşurken 

“yapay zeka” diye bir şey duydum. Amcama bunun nasıl bir şey olduğunu sordum. O da bana, 

“Aslında yapay zekayı günlük hayatta birçok yerde kullanıyoruz” dedi. Nasıl olur ki? Ben hiç 

görmedim. Amcam bana uzun uzun anlattı. 

Yapay zeka aslında şöyle bir şeymiş: Mesela internette “Türkiye Cmhuriyeti” yazıp arattık diyelim. 

Program bize “Bunu mu demek istediniz?” diyor ve “u” harfini yazmayı unuttuğumuzu, doğrusunun 

“Türkiye Cumhuriyeti” olduğunu söylüyor. “Peki, makine bunu nasıl yapıyor?” diye sorduğumda 

amcam şöyle dedi: “Makineler internette önceden yapılan aramaları kaydediyor. İnsanlar sürekli 

‘Türkiye Cumhuriyeti’ şeklinde arama yaparlarsa artık bu iki kelimenin doğru yazılışının bu şekilde 

olduğunu öğreniyor. Buna da yapay zekanın bir kolu olan ‘makine öğrenmesi’ diyoruz. Makineler 

kelimelerin yazılışını öğrenebildiği gibi bir müziğin nasıl çalındığını ve kişinin doğru notalara basıp 

basmadığını da öğrenebilir.” 
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“Peki, başka nerede kullanıyoruz?” dediğimde amcam iki örnek daha verdi. 

Bunlardan ilki bütün ailenin kullandığı mesajlaşma uygulamasından. Telefonumuza “kolay” yazdıktan 

sonra bize 3 kelime önerdiğini söyledi. Bunlardan biri “gelsin” oluyor. Peki, telefon “kolay gelsin” demeyi 

nereden biliyor? Kibar olmaya mı çalışıyor? Elbette öyle değilmiş. Telefon önceden yazılan tüm mesajları 

kaydediyormuş ve “kolay” kelimesinden sonra insanların en çok yazdığı kelimelerden birinin “gelsin” 

olduğunu öğreniyormuş. Sonra makine şöyle düşünüyormuş: “Kolay” yazdıktan sonra muhtemelen 

“gelsin” yazacak. Öyleyse bunu ona ben önereyim ve işi kolaylaşsın. 

İşte bir başka yapay zeka örneği. Yavaş yavaş bu işi sevmeye başladım. 

Amcamın verdiği bir diğer örnek Siri isimli uygulamayla ilgiliydi. Siri’ye “Nasılsın?” veya 

“N’aber?” dediğimizde cevap veriyor. “‘Nasılsın?’ tamam da ‘N’aber?’ dediğimizi nasıl anlıyor 

acaba?” diye sorduğumda amcam şöyle dedi: “İşte bu da bir yapay zeka. Siri’ye önceden 

karşılaşabileceği tüm senaryolar öğretiliyor ve ardından bu durumlarda ne cevap vereceği 

belirleniyor. Bu da yapay zekanın bir alt alanı olan ‘doğal dil işleme’ye giriyor. Belki de ileride 

masalardan kapılara kadar birçok şey konuşacak ve hayatımızı kolaylaştıracak. Peki, sen neleri 

konuşturmak isterdin?” 

Ben odamdaki her şeyin konuşmasını isterdim. Ama çok fazla da konuşup beni 

yormasınlar ki ödevlerimi yapabileyim :)

Amcamı dinledikçe yapay zekaya olan ilgim arttı. İleride ben de bir yapay zeka 

geliştirmek istiyorum. 
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Görme engelli arkadaşlarımız kitap okumak için 
nasıl bir yöntem kullanıyor, hiç düşündünüz mü? 

Bu sayımızda köşemizi Braille alfabesine ayırdık. 
Öğrenmek için bizi takip edin. 

Braille alfabesi Louis Braille tarafından 
 1821 yılında icat edilir. 6 yaşında görme yetisini 

tamamen yitiren Braille, bu engeline rağmen yılmaz 
ve Fransa’daki Genç Körler Kraliyet Enstitüsü’den burs 

kazanır. İlerleyen yıllarda ise görme engellilerin 
hayatını değiştirecek bu 

alfabeye imza atar. 

Braille alfabesi sayesinde görme engelli insanlar 
kitap okuyabiliyor. Bu alfabede dikdörtgen bir düzen 
mevcuttur. Burada iki kolon ve altı kabartılmış nokta 

bulunur. Her kolona üç nokta düşmektedir. 
Noktalar 64 farklı kombinasyon 

oluşturacak şekilde dizilir.

BRAILLE 
ALFABESI 

ENGELLERİ
AŞALIM

44



Günümüzde Braille alfabesi kullanılarak üretilen kitaplar 
kütüphanelerde yer alıyor. Amerikan Kongre Kütüphanesi’nde 
yaklaşık 250 bin, İngiltere Ulusal Körler Kütüphanesi’nde ise 
50 bin civarında Braille alfabesiyle yazılmış kitap mevcut. 

Braille alfabesinin kullanıldığı kitapların yanı sıra 
sesli kitaplar da görme engellilerin bilgiye daha 

rahat ulaşması açısından çok büyük avantaj. Bugün 
sesli kitaplar sayesinde pek çok görme engelli merak 

ettiği kitapları dinleme imkanı buluyor. 

Sesli kitaplar
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Işte bizim bayramımız, 23 Nisan... 
Bu gün Mustafa Kemal Atatürk 
tarafından dünya çocuklarına 
armağan edilmiştir. 23 Nisan, 
aynı zamanda Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin (TBMM) açıldığı 
gündür. Bağımsızlığımızın simgesi 
TBMM, 23 Nisan 1920 tarihinde 
çalışmalarına başlamıştır.

23 NİSAN ULUSAL 
EGEMENLİK VE ÇOCUK 
BAYRAMI 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni 
ziyaret ettiniz mi hiç? Genel Kurul 

Salonu’nun duvarında kocaman 
harflerle “Egemenlik Kayıtsız 

Şartsız Milletindir” yazar. Bu söz, 
Cumhuriyetimizin temel ilkeleri 

arasındadır. Büyüklerimizin seçtiği 
milletvekilleri Meclis’te ülkemiz için 

çok önemli kararlar alır. 

SEVININ KÜÇÜKLER,
ÖVÜNÜN BÜYÜKLER
23 NISAN KUTLU OLSUN! 

EGEMENLIK KAYITSIZ 
ŞARTSIZ MILLETINDIR... 

I. TBMM Binası
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1927 yılında, Atatürk’ün 
himayesinde ve devlet erkanının 
katılımıyla düzenlenmeye 
başlayan bu bayram, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin ilk millî 
bayramıdır.

1979 yılı UNESCO tarafından “Çocuk Yılı” ilan 
edilir ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 

(TRT) bir proje hayata geçirir. Bu projeyle TRT 
Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği etkinlikleri 

başlar. 1980 yılında 23 Nisan kutlamaları için 
bütün şehirlerden Ankara’ya gelen çocuklar 

Çocuk Parlamentosu’nu oluşturur. 1981 yılında 
bu şenliğe 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 

Bayramı adı verilir. Tüm dünyadan sayısız 
kardeşimizin katılımıyla kutlamalar yapılır. 

Yıllardır düzenlenen şenliğin bu sene Bursa’da 
yapılması planlanmaktadır. 

PTT çeşitli yıllarda çıkardığı 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konulu 
pullarla  bizim için çok değerli olan bu günü 
filateli dünyasına taşımıştır. 

EN BÜYÜK BAYRAM BU BAYRAM 
HERKESE KUTLU OLSUN...

El ele, el ele verin 
çocuklar... 

PTT’den 23 Nisan pulları... 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Binası
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Orman yangınlarına müdahalede zaman çok değerli. Ne 
kadar erken müdahale edilirse hasar gören alan da o 

kadar az oluyor ve yangın çok daha kolay söndürülüyor. 
Bunun için ormanlarda gözetleme kuleleri bulunuyor. 

Buradaki gözetleyiciler en ufak bir duman veya 
ateş gördüklerinde hemen yangın 
kurtarma ekiplerini bilgilendiriyor. 

Yangın çıkma ihtimalinin daha 
yüksek olduğu yaz aylarında  

ormanlar havadan helikopter ve 
uçaklarla da gözetleniyor.  

BİLİNÇLİ
PTT ÇOCUK

ORMAN 
YANGINLARI 

Ormanlar doğanın en önemli sığınakları. 
Unutmayalım ki ormanlar biterse hayat da biter. 
Ormanların önündeki en büyük tehlike ise yangınlar. 
Bu konuda çoğu zaman dikkatsizliğimiz felaketimiz oluyor 
çünkü orman yangınlarının yüzde 97’si insan eliyle çıkıyor. 
Oysa dünya yüzeyinin yüzde 6’sı çölleşmiş durumda ve 
yüzde 29’u da ne yazık ki çölleşme yolunda. O yüzden, 
ormanları korumak çok büyük önem taşıyor. 

Ormanlarımız yanmasın, 
geleceğimiz kararmasın!

Yangın gözetleme kuleleri 
hayat kurtarıyor!
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Yangın söndürme ekipleri, ihbarı alır 
almaz yangın yerine ulaşıp arazi yapısı 

ve hava koşullarını da göz önünde 
bulundurarak yangına müdahale eder. 

Ormanlar çoğunlukla geniş alanlar 
kapladığından yangın söndürme 

işlemi su ve köpük bırakan uçak ve 
helikopterlerle de 

desteklenir. 

Orman yangınını 
söndürmek zor iş... 

Vatandaşlar olarak 
biz de bir orman yangını 
tespit etmemiz halinde 

Orman ve Su Işleri 
Bakanlığı’nın 

Alo 177 Orman 
Yangını Ihbar Hattı’nı 

arayabiliriz. 

ALO
177
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Ofis düzeni  
ergonomi 

çalışmalarının ana 

konularından birini 

oluşturur. Ergonomik 

düzenlemelerle 

insanların daha 

rahat çalışması için 

ortam yaratılır.

ERGONOMI

“Ergonomi kelimesini daha önce duymadık” 
diyenler, toplanın. Bakalım, ergonomi 
neymiş, ne işe yararmış?

Ergonomi alanında mühendislerden mimarlara, psikologlardan doktorlara uzman birçok kişi ortak çalışmalar yürütür. Örneğin, bir kreş yapılacaksa mimar, mühendis ve psikolog birlikte çalışır.   

Ergonomide 
temel amaç fiziki 

çevrenin insanların 
yapısına uygun hale 

getirilmesidir. Bu 
bilim dalı başta diş 

hekimleri olmak 
üzere pek çok 

meslek grubu için 
önemlidir.

MERAKLI
PTT ÇOCUK

Ergonomi, Yunanca “iş” anlamındaki 

“ergon” ve “yasa” anlamındaki 

“nomos” kelimelerinin birleşmesiyle 

oluşmuştur. Ergonomi “iş bilimi” 

anlamına gelmektedir.

Telefondan sandalyeye, bilgisayar 
klavyesinden diş fırçasına pek çok 

ürünün tasarımında ergonomi biliminin 
prensiplerinden faydalanılır. 
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“ÇİRKİN BİR ZAMANLAR KRALLIĞI 
OLAN”daki harfleri aynı sayılı 
karelere aktarın ve diğer sözcükleri 
tahmin ederek metni oluşturun.

ŞİFRELİ 
BULMACA
Hazırlayan: Mustafa Başaran

Bu ifade “Güzel ve Çirkin” filminin 
tanıtımından alınmıştır.

GÜZEL VE ÇIRKIN
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Bu deyimin hikayesi Osmanlı padişahlarından Yavuz Sultan Selim 
dönemine dayandırılır. Rivayete göre Yemen fatihi Koca Sinan Paşa’nın 

askerleri çölde konaklıyormuş. Pilav yapılacakmış. Aşçıbaşı, Koca 
Sinan Paşa’ya pirincin çok taşlı olduğunu söylemiş ve askerlerin pirinci 

ayıklamasını talep etmiş. Koca Sinan Paşa bir süre askerin seferde 
olduğunu belirterek karşı çıksa da aşçıbaşı ne yapıp edip onu ikna etmiş. 

Böylece serilen çadır bezinin üzerine pirinçler dökülmüş ve askerler 
başlamışlar pirinci ayıklamaya. Ancak birden kum fırtınası çıkmasın mı!

Çok geçmeden pirinçlerin üzerine kumlar yığılmış. Bu duruma çok 
sinirlenen Koca Sinan Paşa aşçıbaşına çıkışarak, “Ben sana söylemiştim; 

ayıkla şimdi pirincin taşını!” demiş. 

ATASÖZLERİMİZ 
DEYİMLERİMİZ

Deyimin hikayesi 

AYIKLA 
PIRINCIN 

TAŞINI 

ANLAMI:
Bir işin pek karışık 
ve içinden çıkılmaz 
durumda olduğunu 

anlatmak için 
kullanılır. 
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DENIZE MEKTUPLAR 
ATAN ÇOCUK
Yazar: Doğan Gündüz
Resimleyen: Dilek Yördem Ceylan 
Bu kitap martıların, denizden geçen gemilerin ve deniz 
minarelerinin hikayesi. Ancak her şeyden önce deniz feneri 
bekçisi bir ailenin kendini yalnız hisseden oğlunun öyküsü. 
Onun arkadaşları deniz yıldızı, çakıl taşları ve can simitleri... 
Küçük çocuğun yalnızlık duygusundan kurtulmak için epey 
çaba sarf etmesi gerekiyor.  

EYVAH, ANNEM MATEMATIK 
ÖĞRETMENI 
Yazar: Aysen Eser, Oğuz Saraçoğlu
Resimleyen: Eylem Koçyiğit 

OKUYAN
PTT ÇOCUK

Güroş’un annesi matematik öğretmenidir. Ancak o, bunu 
arkadaşlarından bile saklar. Aslında matematiğe karşı 
neler hissettiğini kendisi de bilmemektedir. Her ne kadar 
annesi Güroş’a matematiğin eğlenceli olduğunu söylese 
de onun bu konuda şüpheleri vardır. Annesi matematiğin 
ilgi çekici yönlerini çocuğuna göstermek için kolları sıvar. 
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UŞUN KOCA OĞLU 
SEĞREK DESTANI 

DEDE KORKUT’TAN

Illüstrasyon: Öykü Terzioğlu Özer

Oğuz zamanında Uşun Koca derler bir kişi var idi. Bu kişinin iki oğlu var idi. Büyük 
oğlunun adı Eğrek idi. Eğrek cesur, deli ve pek yaman bir yiğitti. Beylerbeyi olan Kazan’ın 
divanında beylerin önünde otururdu. Bir de Oğuz’da Ters Uzamış derler bir yiğit vardı. 
Bu durumdan rahatsız olurdu.   

Bre Uşun Koca oğlu! 
Bu oturan beylerin her 

biri oturduğu yeri kılıcı ile, 
ekmeği ile almıştır, bre sen 

baş mı kestin, kan mı döktün, 
aç mı doyurdun, çıplak mı 

donattın?

Bre Oğuz’dan bir bölük 
atlı geldi, korunun 
kapısını ufattılar, 

atlarının eyerlerini alıp 
giyimlerini çıkardılar. 

Bre, ne duruyorsunuz? 

Bre Ters Uzamış, baş 
kesip kan dökmek 

hüner midir? 

Evet, 
hünerdir ya!

Ters Uzamış’ın sözü Eğrek’i rahatsız etti. Kalktı, Kazan Bey’den akın diledi. Üç 
yüz mızraklı yiğit onun yanına geldi. Ondan sonra üç yüz mızraklı yiğitle geçtiği 
memleketleri yağmaladı. Bir ara yolu Alınca Kalesi’ne düştü. Kara Tekür orada bir koru 
yaptırmıştı. Uşun Koca oğlu bu koruya uğradı. Koruda adamlarıyla yabani geyik, kaz, 
tavuk kesti, yedi, içti. Orada Kara Tekür’ün casusu da bulunuyordu, bunları gördü ve 
hemen kendisine haber verdi. 
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Bunların üzerine altı yüz kara elbiseli kafir saldırıya geçti, Eğrek’i esir aldı ve zindana attı. 
Bu haber Oğuz ellerine gitti. Kaza benzer gelin kız yaslara büründü ve Eğrek için akça 
yüzlü anasıyla birlikte ağlaştılar. Aradan zaman geçti. Bu arada Uşun Koca’nın küçük oğlu 
Seğrek iyi, cesur, alp, deli bir yiğit oldu.

Seğrek bir gün bir düğün derneğe uğradı. Ancak bir ara dışarıda gördü ki iki öksüz oğlan 
kavga ediyor. “Bre, n’oldunuz?” diye bunları sorguladı. 

Eğrek’tir. 

Kardeşimin 
adı nedir? 

Bre bizim öksüzlüğümüz 
yetmez mi, bize niye 

vuruyorsun, hünerin var ise 
kardeşin Alınca Kalesi’nde 

esirdir, var onu kurtar!
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Seğrek buna çok şaşırdı, içeri sohbete geri döndü, müsaade istedi. Atını getirdiler;  bindi. 
Koşturdu anasının evine geldi. Atından inip anasının ağzını aradı. Seğrek burada söylemiş, 
görelim hanım ne söylemiş:

Anası burada söylemiş, görelim hanım ne söylemiş:

Kalkıp ana yerimden 
doğruldum
Yelesi kara cins atıma 
sıçrayıp bindim
Çapraz yatan Ala Dağ 
eteğine vardım
Kudretli Oğuz ellerinde 
düğün dernek varmış 
oraya vardım
Yemek içmek arasında
Ak boz atlı bir haberci 
geldi
Çok zamanmış Eğrek 
derler bir yiğit esirmiş
Kadir Allah yol vermiş 
çıkıp gelmiş
Büyük küçük kalmadı o 
yiğide karşı gitti
Ana ben de varayım mı 
ne dersin? 

Ağzın için öleyim oğul
Dilin için öleyim oğul

Karşı yatan kara dağın
Yıkılmıştı yüceldi şimdi

Akıntılı güzel suyun
Çekilmişti çağladı şimdi 

Koca ağaçta dal budağın
Kurumuştu filizlenip 

yeşerdi şimdi
Kudretli Oğuz beyleri izin 

verirse sen de var
O yiğide yetiştiğinde

Ak boz atın üzerinden 
yere in

El bağlayıp o yiğide 
selam ver

Elini öpüp boynunu 
kucakla

Kara dağımın yükseği 
kardeş de

Ne duruyorsun oğul koştur

Ana, ana benim 
bir kardeşim 

varmış da neden 
söylemedin? 
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Oğlunun sözlerini duyan babası telaşlandı ve “Yanlış haberdir oğul, kaçan giden senin 
ağabeyin değil, başkasıdır, ak sakallı ben babanı ağlatma, ihtiyarcık olmuş ananı sızlatma” 
dedi. Oğlu babasının sözünü dinlemedi.  

Bu arada Seğrek’in kardeşine gitmesini engellemek için düğün dernek yapıp onu 
evlendirdiler. Seğrek eşine der: 

Yiğidim ben seni bir yıl bekleyeyim
Bir yılda gelmezsen iki yıl bekleyeyim

İki yılda gelmezsen üç yıl, dört yıl 
bekleyeyim

Dört yılda gelmezsen beş yıl, altı yıl 
bekleyeyim

Altı yol ayrımına çadır dikeyim
Gelenden gidenden haber sorayım

Hayır haber getirene at, elbise vereyim
Kaftanlar giydireyim

Kötü haber getirenin başını keseyim
Erkek sineği üzerime kondurmayayım

Sen beni bir yıl 
bekle, bir yılda 

gelmezsem, üç yıl 
bekle. Gelmezsem 
o vakit öldüğümü 
anla. Aşımı dağıt. 

Gözün kimi tutarsa, 
gönlün kimi severse 

ona var. 
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Seğrek, “Ağabeyimin tutulduğu kaleye gideceğim” dedi, babasının anasının elini öptü, kara atına 
bindi. Geceyi gündüze kattı. Üç gün geceli gündüzlü at koşturdu. At çobanı kafirleri gördü, kılıç 
çekip altısını öldürdü. Karanlık gözlerini uyku bürüyünce atının yularını bileğine bağladı, yattı 
uyudu. Meğer o sırada orada Tekür’ün casusu varmış. Haberi hemen yetiştirdi. 

Altmış silahlı adam seçtiler. Vardılar, oğlanın üzerine yürüdüler. Meğer yiğit aygır binerdi. 
Hanım, at kulağı tetikte olur, çökerek oğlanı uyandırdı. Oğlan gördü ki bir alay atlı geliyor. 
Sıçradı, adı güzel Muhammed’e salavat getirdi. Atına bindi, kara elbiseli kafire kılıç vurdu, 
bastı kaleye tıktı. Yine uykusunu yenemeyip yerine varıp yattı uyudu. Gene atının yularını 
bileğine geçirdi. Kafirlerden sağ kalanlar kaçarak Tekür’e geldi ve haber etti. 

Silahlı altmış 
adam seçin; 

varsınlar, tutup 
getirsinler. 

Oğuz’dan bir deli yiğit 
geldi, at çobanlarını 
öldürdü, kısrakları 

ürküttü getirip koruya 
soktu.

Tu yüzünüze! 
Altmış kişi 
bir oğlanı 

tutamadınız!
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Seğrek’in üzerine 100 kişi de gittiler; fayda etmedi. 300 kişiyle de gitmekten korktular, 
“Gidemeyiz! Kökümüzü keser, hepimizi öldürür” dediler. Bunun üzerine Tekür: 

Gittiler Eğrek’e, “Tekür sana büyüklük gösterdi. Şurada bir deli yiğit gelen gidenin, 
çobanın, çoluğun çocuğun ekmeğini alır. O deliyi öldür. Seni serbest bırakalım” dediler. 
Eğrek’i zindandan çıkardılar. Saçını sakalını tıraş ettiler. Bir at ve bir kılıç verdiler. Üç yüz 
kafiri yanına verdiler. Hep birlikte Seğrek’in üzerine gittiler. Üç yüz kafir açıkta durdular.

Tekür buyruğunu 
sana verdi; git 

sen tut!

Varın o tutsak 
yiğidi getirin! At 
verin. Giydirin.  

Tekmeleyenin karnını  
boynuzlayan yırtar.

Hani o deli 
yiğit? Gelin 

üstüne varıp 
tutalım.

Öyleyse ben 
önden gideyim! 

Elini ayağını  
bağlayayım, sonra 

siz gelirsiniz.
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Seğrek sıçradı kalktı. Kılıcının sapına yapıştı ki bunu vursun. Gördü ki elinde kopuz var. 
“Bre kafir Dedem Korkut kopuzu hürmetine kılıç çalmadım” dedi, “Eğer elinde kopuz 
olmasaydı ağabeyimin başı için seni iki parça kılardım” dedi. Oğlan burada söylemiş, 
görelim hanım ne söylemiş: 

Sıçradı kafirler arasından çıktı. At sürüp bu yiğidin üzerine geldi. Atından indi, yularını bir 
dala iliştirdi. Baktı gördü ki ayın on dördüne benzer bir güzel ela gözlü genç yiğit boncuk 
boncuk terlemiş uyuyor, gelenden gidenden haberi yok. Dolandı başı ucuna geldi. Gördü ki 
belinde kopuzu var. Çıkarıp eline aldı, söylemiş, görelim hanım ne söylemiş:

Kalkıp yerinden doğrulan yiğit
Yelesi kara cins atına sıçrayıp binen
Arku Beli Aladağ’dan geceleyin aşan
Akıntılı güzel suyu delip geçen
Gurbete gelen yatar mı olur
Benim gibi pazusundan ak ellerini bağlatarak
Domuz damında yatar mı olur
Ak sakallı babasını ak bürçekli anasını
Ağlatarak sızlatır mı olur
Niye yatıyorsun yiğit
Gafil olma güzel başını kaldır yiğit
Ela gözünü aç yiğit
Kadirin verdiği tatlı canını uyku bürümüş yiğit
Pazusundan kollarını bağlatma
Ak sakallı babanı ihtiyarcık ananı ağlatma
Ne yiğitsin kudretli Oğuz ilinden gelen yiğit
Yaradan hakkı için kalkıver
Dört yanını kafir sardı belli bil

Sabah erken yerimden 
kalktığım kardeş için

Ak boz atlar yormuşum 
kardeş için

Kalenizde esir var mıdır 
kafir söyle bana

Kara başım kurban 
olsun kafir sana

Ağzın için öleyim 
kardeş
Dilin için öleyim 
kardeş
Memleketini doğum 
yerini sorar olsam 
neresidir
Karanlık gece içinde, 
yolu kaybetsen ümidin 
nedir
Büyük sancak tutan 
hanınız kim
Kavga günü önden at 
tepen alpınız kim
Yiğit senin baban kim
Alp erin erden adım 
saklaması ayıp olur
Adın nedir yiğit
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İki kardeş kucaklaşa kucaklaşa görüştüler. Eğrek küçük kardeşinin boynunu öptü. Seğrek 
de ağabeyinin elini öptü. İki kardeş, kara elbiseli kafire at sürdüler, kılıç yürüttüler. Kafiri 
bastılar öldürdüler, kaleye döktüler. Geceyi gündüze kattılar, Oğuz’un hudut boyuna 
yetiştiler. Deveden erkek deve, koyundan koç kesildi. Uşun Koca Bey oğullarını karşıladı. 
Attan indi, onlarla kucaklaştı. 

Seğrek burada söylemiş, görelim hanım ne söylemiş:

SON

Karanlık gece içinde yolu kaybetsem ümidim
Büyük sancak tutan hanımız Bayındır Han

Savaş günü önden at tepen alpımız Salur Kazan
Babamın adını sorarsan Uşun Koca

Benim adımı sorar olsan Seğrek
Kardeşim var imiş adı Eğrek

Dedem Korkut gelip destan söyledi, deyiş dedi, “Evvel ahir uzun yaşın ucu ölüm. Ölüm 
vakti geldiğinde arı imandan Allah ayırmasın. Günahınızı Muhammed Mustafa’nın yüzü 
suyu hürmetine bağışlasın. Amin diyenler Allah’ın yüzünü görsün!”
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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

HAYAL ET-YAZ BÖLÜMÜNÜN KAZANAN MEKTUBU: 

Ardıl Budak/İzmir 

Anneannem çok yaşlanmıştı ve ayağı sakatlanmıştı. Dayım ona tekerlekli 

sandalye almıştı. Yaz tatilinde anneannemi çok kötü gördüm. Artık bakıma 

muhtaçtı. Onu dışarıda gezdirme işini ben üstlendim. Her gün bir saat 

anneannemi dışarıda dolaştırıyordum. Anneannemi yaya geçidinden 

karşıdan karşıya geçirirken birçok araç bize yol veriyordu. Bazı araçlar 

anneannemin engelli olduğunu görmelerine rağmen yol vermiyorlardı. 

Bu duruma çok üzülüyordum. Ama tüm engellere rağmen anneannemle 

yaz tatili çok güzeldi. Ne kadar güzel bir torunun var anneanne. 

YAZ TATILI VE ANNEANNEM 
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CEVAP ANAHTARI
Sayfa 16

Sayfa 17

Sayfa 9

I like reading swimming

I like I like I like 

I like 

bathingdancing playing football 

Sayfa 32-33 Sayfa 51

Çirkin, bir zamanlar krallığı 
olan yakışıklı bir prenstir 
ve kendisine yapılan büyü 
nedeniyle yıllardır çirkin 
olarak yaşamaktadır. 
Şimdi cesur ve hayat dolu 
Güzel, ne pahasına olursa 
olsun Çirkin’i bu büyüden 
kurtarmaya çalışacaktır.

Sayfa 25
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PULUNUZ 
PTT’DEN!

FOTOĞRAFINIZ 

SiZDEN

Özel anları, fotoğraflarınızı 
pula dönüştürerek 

ölümsüzleştirin.

Sevdiklerinize
Özel



PULUNUZ 
PTT’DEN!

FOTOĞRAFINIZ 

SiZDEN

Özel anları, fotoğraflarınızı 
pula dönüştürerek 

ölümsüzleştirin.

Sevdiklerinize
Özel
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