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Yaşasın yaz geliyor... Mayıs ayı 
güneşli günlerin yanı sıra dondurma 
yiyebileceğimiz ve yüzebileceğimiz 
yaz günlerinin çok yakın olduğunu 

haber veriyor bize.

Bir yandan derslerimizi yapıp diğer 
yandan dışarıda güzel havanın tadını 

çıkarabiliriz. Boş vakitlerimizi 
spora ayırmanın tam zamanı. 

Biz de bu sayımızı hazırlarken spora 
ağırlık verdik. Öncelikle PTT’nin 

spor alanındaki faaliyetlerini 
anlattık. “Haydi Çocuklar Spora” 

sloganıyla ne kadar güzel faaliyetler 
düzenleniyormuş meğer!

Gençlere armağan edilen 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor 

Bayramı’nı kutlamayı da unutmadık. 
Her yıl olduğu gibi bu yıl da ağabey 
ve ablalarımızın çok güzel gösteriler 

düzenleyeceğine eminiz. 

Ayrıca, Sporcu PTT Çocuk’un 
futbol alanında dünyanın en büyük 

organizasyonu olan FIFA Dünya 
Kupası’nı anlattığı köşeyi de zevkle 

okuyacağınızı düşünüyoruz. 

Baharın bu son ayını mutluluk ve neşe 
içinde geçirmenizi diliyor, hepinizi 

sevgiyle kucaklıyoruz. 



PTT’Yİ 
TANIYALIM
PTT, hayatın her alanında olduğu gibi çeşitli 
spor dallarında da çalışmalarını sürdürüyor. 
Acaba PTT ne tür spor faaliyetleri 
yürütüyor? Haydi beraber inceleyelim. 

PTT sportif faaliyetlerini Posta Telgraf 
Teşkilatı Spor Kulübü Derneği, kısaca 
PTT Spor Kulübü adı altında 
gerçekleştiriyor. Kulübün aktif olduğu 
spor dallarından biri tekvando. Bu alanda 
PTT Spor Kulübü sporcuları çok büyük 
başarılara imza atıyor. 10 kadın sporcunun 
yer aldığı takımda millî tekvandocu 
Zeliha Ağrıs 2017 yılında Büyükler Dünya 
Şampiyonası’nda ülkemize altın madalya 
kazandırdı. Ne kadar gurur verici değil mi? 

PTT Spor Kulübü 11’i kurum dışından, 14’ü kurum 
personeli olmak üzere toplam 25 sporcu ile 

atletizm branşında faaliyetlerini sürdürüyor. 
Kulüp atletlerinden Ersin Tacir 5-12 Ağustos 2017 

tarihleri arasında İngiltere’nin başkenti Londra’da 
yapılan Dünya Atletizm Şampiyonası’nda 

Türkiye’yi ve kurumu başarıyla temsil etti. Ayrıca, 
PTT Spor Kulübü Atletizm Takımı 2017 yılında 

Türkiye Yürüyüş Ligi şampiyonu oldu. 

PTT SPOR KULÜBÜ 

Atletizm takımının başarısı 

PTT’NİN SPOR 
ALANINDAKİ 

FAALİYETLERİ
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• PTT, Türkiye Futbol Federasyonu, 
Türkiye Voleybol Federasyonu ve millî 
takımlarımızın kargolarını taşıyarak 

spora destek veriyor. 

• Şirket, basketbol dalındaki faaliyetlerde 
de sporcuların yanında yer alıyor. 

PTT, 14-18 Şubat 2018 tarihleri arasında 
İstanbul’da düzenlenen 

PTT Erkekler Türkiye Kupası ve 
 21-25 Şubat 2018 tarihleri arasında 

Mardin’de gerçekleştirilen PTT Kadınlar 
Türkiye Kupası organizasyonlarına 

katkıda bulundu. 

PTT’den sporun her 
dalına destek

PTT spor okullarıyla da oldukça 
aktif. Bu çerçevede, cumartesi 
ve pazar günleri Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı Spor Salonu’nda 
“Haydi Çocuklar Spora” 
sloganıyla 7-14 yaş grubu çocuk 
ve gençler, deneyimli hocaların 
gözetiminde tekvando ve 
voleybol branşlarında 
çalışmalar yapıyor. 

“Haydi 
Çocuklar Spora”
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Latince ismi Abies equi-trojani olan bu 
bitki ülkemizde sadece 1994’te millî park 
ilan edilen Kazdağı’nda yetişir. Kazdağı 
köknarının boyu 30 metreye ulaşabilir. 
Bu ağaç türü çok fazla ışık istemez, 
hızlı büyür ve rutubetli ortamı sever. 

DOĞADAN 
BİZE

KAZDAĞI 
KÖKNARI

Bu sayımızda Türkiye’ye özgü bir 
ağaç türü olan Kazdağı köknarını 
tanımaya ne dersiniz? 

Kazdağı
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İstanbul’un fethi sırasında karadan 
yürütülen gemilerin yapımında Kazdağı 
köknarının kullanıldığı rivayet ediliyor. 

Ayrıca, bu ağaç türünün mitolojide 
geçen Truva Savaşı’nın sembolü olan 

Truva Atı’nın yapımında kullanıldığı da 
iddia ediliyor. 

İstanbul’un fethinde 
rolü olabilir mi? 

Mitoloji: Bir 
ulusa, bir dine 
ait efsanelerin 

bütünü 

 Bol reçineli tomurcukları ile dikkat 
çeken bu ağacın ince ve düzgün 
gövde kabuğu açık gri renklidir.

 Soğuğa, güneşe ve yağışa 
dayanıklı olan türün 

15-20 santimetre boyunda 
kozalakları vardır.

 Kazdağı köknarı yaklaşık 30 yıldır 
koruma altındadır.
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Pul portföyünün ne olduğunu biliyor musunuz? 
Portföyün içinde neler bulunduğunu ve bu filatelik 
ürün çıkarılırken nasıl bir süreç izlendiğini merak 
ediyorsanız, bu bölümümüz tam size göre! 

Pul portföyü, bir anma pulu için bastırılan 
ve içinde söz konusu anma pulu, 
bununla ilgili ilkgün zarfı, kart ve benzeri 
yayınlar bulunan filatelik dosyadır. Pul 
portföyünün içinde aynı konuya ilişkin 
farklı pullar yer alabileceği gibi farklı 
konulara ait pullar da bulunabilir.

PUL 
PORTFÖYÜ

• PTT, pul portföyünün satışa sunulması, basılacağı sayı, fiyatı ve satışa 
çıkarılacağı tarihle ilgili kararları veriyor.

• Pul portföyünün satışa çıkarılacağı tarih, satışa sunulacağı PTT 
işyerleri ve satış bedelleri Şirket birimlerine ve kamuoyuna duyuruluyor.

• Pul portföyü, pulun tedavüle çıkış tarihinde, ilkgün 
damgasının kullanıldığı PTT işyerlerinde ve Şirket tarafından 
uygun görülen yerlerde satışa sunuluyor.

KÜÇÜK 
FİLATELİST

Pul portföyü nasıl 
tedavüle çıkarılıyor?

Tedavüle 
çıkarmak: Basılan 

pulu piyasaya 
çıkarmak 
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PTT’den farklı 
temalarda portföyler 

PTT çeşitli zamanlarda pul portföyü 
satışa sunmuştur. Bunların en dikkat 

çekenlerinden biri 2017 yılında 
çıkarılan “Cumhuriyetimizin 94. Yılı” 

temalı pul portföyüdür. Diğer bir 
portföy ise Dünya Posta Günü’nü 
kutlamak amacıyla çıkarılmıştır. 

PTT düzenlediği pul sergileri için de 
portföy hazırlamıştır. 2017 yılında 

Ankara Millî Pul Sergisi için çıkarılan 
pul portföyü bunlar arasındadır. 
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ÇEVRE 
KİRLİLİĞİ

Günümüzün en büyük sorunlarından biri 
çevre kirliliği. Bu konuda hepimize çok 
önemli görevler düşüyor. Bu sayımızda 
çevre kirliliğini ve bu sorunu önlemek için 
neler yapabileceğimizi anlattık. 
Haydi başlayalım. 

Çevre kirliliğini 
önlemek için 
yapabileceğimiz 
o kadar çok şey var ki... 

Çevre kirliliği denince 
aklımıza sadece çevremizde 

gördüğümüz çöp yığınları 
geliyor. Ancak, çevre kirliliği 

çok daha geniş bir konu. Hava, 
su, toprak, gürültü ve görüntü 

kirliliğini çevre kirliliğinin 
türleri arasında sayabiliriz.   

BİLİNÇLİ
PTT ÇOCUK

• Öncelikle, çöplerimizi mutlaka çöp kutularına atmalıyız. Hatta 
eğer geri dönüşüm kutuları varsa onları kullanmalıyız. 
• Yere çöp atanları uyarmalıyız.
• Çevremizdeki bitkileri korumaya özen göstermeliyiz.
• Kağıt israfının önüne geçmek çok önemli. Ağaçların kesilmesini 
önlemek için daha az kağıt kullanmaya çalışmalıyız. 
• Plastiğin toprakta çözünmesi en az 500 yıl alır. Bu yüzden 
daha az plastik kullanmalıyız. Örneğin plastik poşet 
kullanmamaya dikkat etmeliyiz. 
• Denizlere çöp atmamalıyız. Denizleri kirletmek 
canlılara zarar verir. 
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FARK BULMACA
Bakalım, iki resim arasındaki 7 farkı bulabilecek misiniz?
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Onu kim sevmez ki? Dünyanın en sevimli 
hayvanlarından biridir... Ağaca sarılan 
bir koala gördüğümüzde bizim de ona 
sarılasımız gelmiyor mu? Haydi, bu güzel 
dostumuzu tanıyalım. 

Koalaları genelde ağaçta görürüz. 
Vücut ısılarını dengelemek ve 

özellikle yazın ferahlamak için bir 
ağaca sarılıp öylece dururlar. 

Koalanın doğal yaşam alanı Avustralya’nın 
doğu ve güney kıyılarıdır. Okaliptus 
ağacını çok sever ve çoğunlukla bu ağacın 
yapraklarıyla beslenir. Koala, bu yaprakları 
çoğu zaman anında tüketmez, saklar ve 
acıkınca yer. Ağaca sarılır, 

vücut ısısını dengeler

Avustralya’dır 
onun vatanı… 

HAYVANLARI
sevİyorum KOALA
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 Koala çok iyi bir 
yüzücüdür.

 Bu türün Queensland, 
Yeni Güney Galler 
ve Victoria koalası 
gibi alt türleri de 
bulunmaktadır.

 Koala dost canlısıdır. 

Dost canlısı 
koalalar 

Uykuyu ne çok 
seviyorlar!

Koalalar çok uykucudur. Günlerinin 
büyük kısmını hareketsiz ve 
uyuyarak geçirirler. Zaten 

doğduktan sonra ilk 
6-7 ay boyunca yaşamlarını 

annelerinin kesesi içinde 
sürdürürler. 
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AMASRA

Amasra, çok güzel bir limana ev sahipliği yapar. Tarihi milattan önce 12. yüzyıla 
uzanan yerleşim yerinin bilinen ilk ismi Sesamos’tur. Bir dönem Lidya ve Fenikelilerin 
hakimiyetine giren bölge, MÖ 4. yüzyıldan sonra Amasra’ya adını veren Pers 
Prensesi Amastris’in yönetimine geçer. Daha sonra Romalılar ve Cenevizliler de 
bölgede egemenlik kurar; ta ki Fatih Sultan Mehmed burayı fethedene kadar... 

ÜLKEMİ 
TANIYORUM

Pers Prensesi Amastris’in şehri... 

Karadeniz Bölgesi’nin güzel mi 
güzel şehirlerinden Bartın’ın ilçesi 
Amasra’dayız bu sayımızda. Sevgi dolu 
yolculuğumuza eşlik etmeye ve 
Batı Karadeniz’in bu şirin yöresini 
birlikte turlamaya ne dersiniz? 

Kuş Kayası Yol Anıtı 
Amasra’ya gelen yerli ve yabancı 
turistlerin uğramadan geçmediği 

yerlerden biri Kuş Kayası Yol Anıtı’dır. 
Bu anıtın, bulunduğu alanın karayolu 
dinlenme yeri olduğunun bilinmesini 

sağlamak amacıyla inşa edildiği tahmin 
edilmektedir. Anıt üzerinde yer alan 

kartal motifinin Roma askerlerinin 
gücünü temsil ettiğine inanılmaktadır. 
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Ağaç oymacılığının 
güzel örnekleri

Amasra Çekiciler Çarşısı’nda ağaç 
oymacılığının kaşıktan tepsiye, 
baharatlıktan anahtarlığa en 

güzel örneklerini görmek mümkün.

Amasra Kalesi’ni 
fethetmeye ne dersiniz? 
Amasra Kalesi’nin ilk kez Romalılar 
döneminde yapıldığı biliniyor. Ancak 
günümüze ulaşan surları Bizanslılar inşa 
etmiş. Kalenin taşlarının üzerinde öküz başı 
ve kartal motiflerini görebilirsiniz. 

Balık 
sever misiniz? 

Amasra’da deniz 
kenarında balık 
yenebilecek çok 
güzel lokantalar 

var. Bu arada, balık 
tüketmenin vücudumuz 

için çok faydalı 
olduğunu da belirtelim.
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GEMİLER 
NEDEN 

BATMAZ?

MUCİT 
PTT ÇOCUK

Malzemeler 
1 adet büyük plastik 

çukur kap 
Çeşme suyu 

Aynı boyutta kesilmiş 
iki adet alüminyum 

folyo

Denizde gemileri, tekneleri, botları izliyoruz. 
Hatta bazen biz de yolculuğa çıktığımızda bu 
ulaşım araçlarını kullanıyoruz. Peki, acaba nasıl 
oluyor da bu kocaman araçlar batmıyor? 
Haydi, bir deneyle öğrenelim. 
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Deneyin yapılışı

Deneyin sonucu 

• Alüminyum folyolardan birine kenarlarını kıvırarak bir tekne 
veya bot şekli verelim. 

• Diğer alüminyum folyoyu katlayarak top haline getirelim. 
• Plastik kabın yarısından fazlasını su ile dolduralım. 

• Kaba alüminyum folyoları koyalım. 

Basit bir tekne veya bot şeklini verdiğimiz alüminyum folyo yüzer 
çünkü hacmi büyük, yoğunluğu sudan azdır. Top haline getirdiğimiz 

alüminyum folyo ise batar çünkü hacmi küçük, yoğunluğu sudan 
fazladır. Bir cismin yoğunluğu (kütlesinin hacmine oranı) suyun 

yoğunluğundan az ise o cisim yüzer. 
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Kıyafetleri İngilizce isimleriyle eşleştirebilir misiniz? 
Can you match the words with the clothes?

İNGİLİZCE
ÖĞRENİYORUM

SKIRT

PAJAMAS

BOOTS

SOCKS

JEANS

TROUSERS

16



NÜFUS  AMASRA  KUTUP FENER 

MAYIS FUTBOL ÇEVRE REHBER 

FETİH KÖKNAR SPOR  

Bakalım, yukarıda verilen 
kelimeleri bulmacanın içinde 
bulabilecek misiniz?

KELİME BULMACA
A G T I Y F R B T D V Y M Q

B S R F H B Y R N C T N F Y

S I E Y C D D L E A K H B L

H Y B G F D B R A N K Ö K T

R A H F S I V G K Z E Z R S

S M E Z U J G R Y T Y F E M

Z B R Y F C O F P L I H  A H

Z S D R Ü Z P E U O B M D S

Y L K S N B A B T B R I U N

Z A R S A M A J U T G J H G

U K H T B R K U K U S N K I

S E R V E Ç L J A F H M T T

V S J N S P O R V H İ T E F

C T L O C P P K D D J F L D
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BİLGİ KÜPÜ
Sizce deniz fenerleri neden inşa 
ediliyor? Bu sayımızda denizciler 
için çok önemli işlevi olan fenerleri 
ele alalım istedik. Siz de bu konuda 
aydınlanmak istemez misiniz?  

• Kıyıların tehlikeli yerlerine, bazı kaya ve 
adacıkların üzerine inşa edilir.

• Gemicileri uyarır, limanlara güvenle 
girmelerini sağlar. 

• Geceleri deniz taşıtlarına yol gösterir. 

• Tepesinde güçlü bir ışık kaynağı taşır. 

Knidoslu Sostratus tarafından inşa edilen İskenderiye 
Feneri, dünyanın 7 harikasından biridir. Günümüze 
ulaşmayı başaramasa da bu fener, tam anlamıyla 

bir mimari şaheserdir. Pharos Adası’nda inşa edilen 
İskenderiye Feneri, bugüne kadar yapılan fenerlerin 

en yükseğidir. İnşa edildiği dönemde üç katlı olan 
yapının yüksekliği yaklaşık 140 metredir. 

Deniz fenerleri: 
Işık saçan kuleler

Dünyanın 7 harikasından biri... 

DENİZ 
FENERLERİ 
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Fener yapımında farklı 
malzemeler kullanılabiliyor

Türkiye’nin ilk deniz 
feneri kütüphanesi 

Çanakkale Sivrice’de kurulmuş

PTT 2005 yılında tedavüle 
çıkardığı “Deniz Fenerleri” 

temalı pullarla bu yapıların 
değerine vurgu yapmıştır. 

Ayrıca farklı ülkeler de çeşitli 
tarihlerde deniz fenerlerini 

konu alan pulları 
tedavüle çıkarmıştır.

Bir deniz feneri inşa edilirken 
kullanılabilecek malzemeler oldukça  
çeşitli. Örneğin, eskiden daha çok taş 
kullanılıyormuş. Zamanla malzemeler 

çeşitlenmiş. 18. yüzyılda Amerika’da ahşap 
kullanılarak deniz fenerleri yapılmaya 

başlamış. Tuğla, demir levhalar ve demir 
ile çimentodan yararlanılarak da birçok 

deniz feneri inşa edilmiş. 

Sivrice Deniz Feneri Kütüphanesi’nde deniz 
fenerleri ile ilgili çeşitli dillerde yayımlanmış çok 

sayıda kitap bulmak mümkün. 
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Bu sayımızda dünyanın 
en soğuk bölgelerine, 
kutuplara misafir oluyoruz. 
Yapacağımız ilginç yolculukta 
bize eşlik etmek ister misiniz? 

Kutuplar: Buz çölleri

KUTUPLAR

Dünyanın en kuzey ve en güney 
noktalarında bulunan kutuplar 

buzlarla kaplıdır. Neredeyse 
hiç yağışın görülmediği bu 

bölgelerde sıcaklıklar 
15 ile eksi 40 derece arasında 
seyreder. Kutupları buz çölleri 

olarak adlandırabiliriz. 

Kutuplarda oksijen oldukça fazladır. 
O yüzden burada bol balık görmek 

mümkündür. Güney Kutbu’na 
seyahat ettiğinizde sevimli foklara 
ve penguenlere rastlayabilirsiniz. 

Kuzey Kutbu’nda ise daha çok 
kutup ayıları yaşar.  

GİZEMLİ
YERYÜZÜ

Kutuplarda yaşayan 
hayvanlar soğuğa 

dayanıklı... 
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Eskimolar Kuzey Kutbu’nda 
yaşayan topluluklardır. 
Geçimlerini çoğunlukla avcılık 
ve balıkçılıkla sağlarlar. 
Kanada, Alaska ve Rusya’nın 
kuzeydoğusunda bu topluluklara 
rastlamak mümkündür. Geleneksel 
olarak Eskimolar “iglo” adı verilen 
ve kardan inşa edilen korunaklı 
yapılarda yaşarlar, ulaşımlarını 
ise suda kanoyla, buz üstünde 
köpeklerin çektiği kızaklarla 
sağlarlar. Ancak günümüzde 
bu yaşam biçimini sürdüren 
Eskimo sayısı çok azdır. 

Kutup bölgeleri araştırmaları 
 Kutup bölgeleri halen gizemini koruyan alanlar. Dolayısıyla 
günümüzde hem dünyada hem de ülkemizde bu bölgelerle 

ilgili bilimsel araştırmalar yapılıyor. İstanbul Teknik 
Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uygulama Araştırma 
Merkezi (PolReC) bu konuda önemli çalışmalar yürütüyor.

  Ülkemizde, Antarktika’ya Bilimsel Araştırma Üssü 
kurulması için değerli girişimlerde bulunuluyor ve bilim 

heyetlerince seferler düzenleniyor. Ülkemizde de kutuplarla 
ilgili araştırmalar yapılması ne kadar güzel değil mi? 

Ya siz, ileride bir 
gün kutupları 

keşfetmek için yola 
çıkan bilim insanları 

arasında olmak 
istemez misiniz? 

Eskimoların yerleşim mekanı
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Bu ülkenin geniş 
toprakları var

AVUSTRALYADÜNYAYI 
DOLAŞIYORUM

Başkenti Canberra olan Avustralya bir Güney Yarımküre ülkesi. 
Nüfusu 23 milyon civarında. Okyanusya kıtasındaki ülkede farklı 
iklim çeşitliliğine sahip bölgeler bulunuyor.  Avustralya, Güney 

Pasifik Okyanusu ile Hint Okyanusu arasında yer alıyor. 
Ülkede İngilizce konuşuluyor. 

Avustralya dünyanın en geniş 
yüz ölçümüne sahip 6. ülkesidir. 

Burada sadece plaj sayısının 
on bine yakın olduğu 

tahmin ediliyor.

Bir Güney Yarımküre ülkesi... 

Bu sayımızda sizi suların ortasında bir ülkede 
büyülü bir yolculuğa çıkarıyoruz. Koalaların, 
Tazmanya canavarlarının ve kanguruların 
diyarı Avustralya’da bir gezintiye ne dersiniz? 
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En önemli iki şehri 
Sidney ve Melbourne
Sidney, Avustralya’nın en kalabalık şehri. Bu 
şehrin en ünlü yapısı, kentin sembolü haline 
gelen Sidney Opera Evi’dir. Bina Danimarkalı 
mimar Jørn Utzon tarafından tasarlanmıştır. 
Melbourne ise dünyanın en yaşanabilir 
şehirlerinden biri olarak kabul ediliyor. 
Ülkede düzenlenen büyük spor turnuvaları ve 
müsabakalarına bu şehir ev sahipliği yapıyor. 
Melbourne’ün adı eskiden Batmania’ymış.  

Bu ülkede her yerde kolay rastlayamayacağınız 
üç hayvanı sıkça görebilirsiniz. Bunlardan 

ilki kanguru. Yavrularını keselerinde taşıyan 
kangurular oldukça sevimli. Bir diğer hayvan ise 
okaliptus ağaçlarında her an karşımıza çıkabilen 

ve günümüzde koruma altında olan koalalar. 
Çizgi filmlerden tanıdığımız Tazmanya canavarı 
ise yine Avustralya’da yaşayan hayvanlardan. 

Kanguru, koala ve Tazmanya 
canavarının mekanı

Yüz ölçümü: 
Bir bölgenin 

kapladığı alanı 
gösteren miktar 
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ANNELER GÜNÜ KUTLU OLSUN…
Annenize bir mektup yazmaya ve ona ne kadar 
değer verdiğinizi kelimelerle anlatmaya ne dersiniz? 
Haydi, mektuplarınızı bekliyoruz.

1. Mektubunu 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 mektup dergimizde yayımlanacak ve yazarı
ödüllendirilecektir.

HAYAL ET, 
yaz

Ad-Soyad:
Doğum Tarihi:

Telefon:
Adres:
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LABİRENT BULMACA
Atlet arkadaşımızın varış noktasına ulaşmasına yardımcı olur musunuz?
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AKCİĞERLER

Nefes almadan yaşamamız 
mümkün değil. Bu yüzden 
soluk alıp vermemizi sağlayan 
akciğerlerimiz çok önemli. 
Sağlıklı yaşamamız için 
onların görevini tam olarak 
yerine getirmesi gerekiyor.  

Sağ ve solda iki akciğerimiz var

VÜCUDUMUZU
TANIYALIM

Akciğerlerimiz göğüs boşluğumuzda bulunur 
ve solunum görevini yerine getirir. Her insanın 
vücudunda biri sağda biri solda olmak üzere 

iki akciğer vardır. Yetişkin erkeklerde sol 
akciğer 600 gram, sağ akciğer 700 gram 
civarındadır. Kadınlarda ise bu ağırlıklar 

nispeten daha azdır. 
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Burnumuz ve ağzımızdan 
aldığımız oksijen soluk 
borumuzdan geçerek 
akciğerlerimize ulaşır, 

akciğerlerimizden geçerek 
hücrelere kadar taşınır. Nefes 

verdiğimizde tam tersi bir 
sistem işler ve hücrelerin 

ürettiği karbondioksit 
dışarı atılır. 

Akciğerlerimiz göğüs kafesimiz tarafından korunur. Bronşlar 
ise soluk borusunun akciğerlere giden her iki koludur ve 

akciğerlere ulaştıktan sonra binlerce dala ayrılarak bronşçuk 
adını alır. Bronş ve bronşçuklar sayesinde 

oksijen taşıması gerçekleşir. 

Göğüs kafesimiz ve bronşlar iş başında…

Nefes al, ver
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20 civarında malzemenin 
kullanıldığı bu salata için öncelikle 
sebze ve yeşillikleri yıkıyoruz. 
Özellikle bu yıkama aşamasında 
salatayı beraber hazırladığımız 
büyüğümüze yardımcı olabiliriz. 

Salatayı hazırlayacağımız 
tabağın zeminine yeşil marul 
yapraklarını diziyoruz. 

1

2

Amasra’yı gezmişken adını bu şirin 
ilçemizden alan salatayı yapıp yememek 
olmaz, değil mi? Bir büyüğünüzle birlikte 
hazırlayacağınız bu salatanın yapımı 
biraz zaman alabilir ancak son derece 
lezzetli ve sağlıklı olduğu kesin. 
Şimdiden ellerinize sağlık. 

AMASRA 
SALATASI

BERABER
YEMEK YAPALIM

Malzemeler 
Roka
Tere

Maydanoz
Semizotu
Dereotu
Salatalık
Domates

Havuç 
Taze yeşil soğan
Kök yeşil marul

Yeşil biber
Kuru soğan 
Taze nane
Beyaz turp

Haşlanmış mısır
Kırmızı pancar turşusu 

Karışık turşu 
Kırmızı lahana 

Limon
Üzüm sirkesi

Tuz
Zeytinyağı
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4

5

6

7

3

Afiyet olsun arkadaşlar...

Büyüğümüzün yardımıyla sebze ve yeşillikleri 
doğruyoruz. Yeşillikleri doğrarken iri kalmalarına 
dikkat ediyoruz.

Turp ve havucu salatayı süsleyecek şekilde doğruyoruz. 

Limonu sıkıyoruz. Limon suyunu ayrı bir kase içinde  
zeytinyağı ve üzüm sirkesi ile karıştırıyoruz.  

Doğranmış sebze ve yeşilliklerin üzerine haşlanmış mısır 
serpiyor, turp ve havuçla süslüyoruz.

Son olarak, hazırladığımız sosu salatamızın üzerinde 
gezdiriyoruz. 
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Her gün kafamızı kaldırıp 
gökyüzüne bakıyoruz fakat 
yıldızlar ve diğer gök cisimlerinin 
özellikleriyle ilgili bilgimiz sınırlı. 
Ancak bize gökyüzüyle ilgili 
birçok şey öğreten bir bilim dalı 
biliyoruz: Astronomi.

Astronomi 
nedir? 

Tarihte astronomi

Astronomi, gökbilimi anlamına 
geliyor. Bu bilim dalında 

galaksiler, gezegenler, yıldızlar, 
meteorlar gibi gök cisimleri 
gözlemleniyor. Astronomi ile 

uğraşan bilim insanlarına 
astronom (gök bilimci) deniyor. 

ASTRONOMİ 

GÖKYÜZÜNÜN
BÜYÜLÜ
DÜNYASI

Astronomi ile ilgili ilk çalışmalar Antik 
Çağ’da başlıyor. O dönemde Çinlilerden 

Hintlilere, Sümerlerden Mısırlılara 
birçok uygarlık bu bilim dalıyla 

ilgileniyor. Orta Çağ’da ise astronomi 
çalışmaları hız kazanıyor.
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Günümüzde astronomi birçok alt dala 
ayrılıyor. Gök cisimlerinin ve yıldızlar 

arası ortamın kimyasal yapısını inceleyen 
astrokimya, eski çağlardaki astronomi 

çalışmaları hakkında bilgi edinmek 
için arkeolojik kalıntılar üzerinde 

incelemelerin yapıldığı arkeoastronomi 
ile gezegenlerin, gök taşlarının ve diğer 

gök cisimlerinin oluşumu, gelişimi ve 
yapısını inceleyen astrojeoloji bu dallar 

arasında bulunuyor. 

Ne çok alt dalı var... 

Özellikle Timur İmparatorluğu’nun 
hükümdarı Uluğ Bey ile Osmanlı 

İmparatorluğu’nda yaşamış 
en önemli bilim insanlarından 

astronom ve matematikçi Ali Kuşçu 
bu alana önemli katkılar sağlıyor. 
Johannes Kepler ve Galileo Galilei 

bu bilim dalının temelini oluşturacak 
çalışmalara imza atıyor. 18. yüzyılda 
modern teleskopların geliştirilmesi 

ve kurulan gözlemevleri ile gök 
bilimi alanında çok daha detaylı 

veriler elde ediliyor. 

Teleskop: Gök 
bilimiyle ilgili 
gözlemlerde 

kullanılan optik 
(görmeyle ilgili) 

cihaz 
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Bakalım, resmin içine gizlenenleri bulabilecek misiniz?
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Bazı olaylar tarihin akışını değiştirir. 
Bu sayımızda bunlardan biri olan 
İstanbul’un Fethi’ni ele alıyoruz. Acaba 
İstanbul nasıl fethedilmiş? 

TARİHTE
YOLCULUK

Tarih 29 Mayıs 1453... 
Fatih Sultan Mehmed ordusuyla birlikte 

o zamanlar Doğu Roma İmparatorluğu’nun 
(Bizans İmparatorluğu) başkenti olan ve 

Konstantinopolis adı verilen İstanbul’u fetheder. 
Ancak bu çok da kolay olmaz.  

İSTANBUL’UN 
FETHİ 
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Bu fetih neden 
önemli? 

Gemileri karadan yürütmek Fatih Sultan 
Mehmed’in zekasını gösteriyor...

• İstanbul’un Fethi’yle birlikte yaklaşık bin yıllık 
Doğu Roma İmparatorluğu sona erer. 

• Orta Çağ kapanır, Yeni Çağ başlar. 
• Önemli ticaret yolları Türklerin eline geçtiği için 

Avrupalılar yeni yerler aramak zorunda kalır. 
Bu da coğrafi keşiflerin başlamasına yol açar. 

Hem karadan hem de denizden kuşatılır İstanbul. Bizans’a gelen desteklerin 
önü kesilir. Şehrin surları oldukça sağlamdır. Bu yüzden surların en zayıf 

olduğu yerlere toplar yerleştirilir. Askerlerin surlara tırmanmasını 
sağlamak için tekerlekli kuleler inşa edilir. 

Ayrıca Fatih Sultan Mehmed’in emriyle 72 gemisi bulunan donanma karadan 
yürütülerek Haliç’e indirilir. Çatışmalar çok yoğun geçer, ancak sonunda 

Osmanlı askeri Ulubatlı Hasan ilk bayrağı surlara 
dikmeyi başarır ve şehir fethedilir.

PTT, “İstanbul’un Fethi’nin 500. 
Yıldönümü” konulu hatıra bloku 
ile bu çağ atlatan olayı filateli 

dünyasına taşımıştır. 
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NÜFUS 
SAYIMI 

Birçoğumuz sayı saymayı yeni öğrendi. 
Sayılabilecek ne kadar çok şey var, 
değil mi? Nüfus da onlardan biri... 
Peki, sizce nüfus sayımı neden 
yapılıyor? Gelin, beraber öğrenelim.

PULLARLA
ÖĞRENELİM

Nüfus sayımı, kısaca bir yerdeki insan 
sayısını belirlemek için yapılan işlemdir. 
Bu sayede araştırmacıların ne kadar çok 
bilgi elde ettiğini tahmin bile edemezsiniz. 
Örneğin, kentlerde ve köylerde kaç kişinin 
yaşadığı, okuryazar oranı, okul çağındaki 
çocukların sayısı... 

Say say bitmiyor 
arkadaş... 
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Ülkemizde ilk nüfus sayımı Osmanlı 
zamanında Padişah II. Mahmud 
döneminde askere alınacak erkek 
sayısını tespit etmek amacıyla yapılmış. 
Cumhuriyet döneminde ise ilk sayım 
8 Ekim 1927 tarihinde gerçekleştirilmiş. 

Ülkemizde nüfus sayımı çalışmaları düzenli 
olarak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 

tarafından yürütülmektedir. Bunlar arasında 
en önemlisi, tüm Türkiye nüfusunun sayıldığı 

“genel nüfus sayımı”dır. 

• TÜİK verilerine göre ülkemizin nüfusu 
31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 80 milyon 

810 bin 525 kişidir. 
• TÜİK hesaplamalarına göre ülkemiz 

nüfusunun 2023 yılında 84 milyon 
247 bin 88 kişi olması beklenmektedir. 

PTT, 1940 ve 1945 yıllarında 
“Nüfus Sayımı” temalı pullar ile 

hatıra bloku çıkarmış ve konunun 
önemine dikkat çekmiştir. 

Tarihte nüfus sayımı 
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Futbol ne kadar zevkli bir spor. Büyük 
küçük hepimiz severek izliyoruz. 

Büyüklerimiz stadyumda veya ekran 
başında futbol maçlarını seyrederken 

yerinde duramıyor. Bu sayımızda 
biz de Sporcu PTT Çocuk köşemizi futbol 

alanında çok önemli bir kupa olan  
FIFA Dünya Kupası’na ayırdık. 

Haydi başlayalım...  

FIFA 
DÜNYA 
KUPASI 

SPORCU
PTT ÇOCUK

FIFA Dünya Kupası bir spor organizasyonu 
olmasının yanı sıra turizm açısından da önemli 
bir etkinliktir. Bu turnuva, düzenlendiği ülkenin 

tanıtımına çok büyük katkı sağlar. Dünyanın her 
yerinden insanlar o ülkede toplanır ve oranın 

önemli yerlerini gezer.

Spor ve turizm bir arada

Vurdu gol oldu... 
Vurdu gol oldu...

FIFA Dünya Kupası, dünya çapındaki 
en büyük spor organizasyonlarından 

biridir. 4 yılda bir turnuva şeklinde 
düzenlenen bu organizasyonda 

katılımcı ülkelerin futbol takımları 
birbirleriyle kıyasıya mücadele 

ederek atabildikleri kadar çok gol 
atmaya, maçları kazanmaya ve kupayı 

ülkelerine götürmeye çalışır. 

FIFA: Uluslararası 
Futbol Federasyonu 

Birliği 
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2018  FIFA Dünya Kupası 14 Haziran-15 Temmuz 2018 
tarihleri arasında  Rusya’da düzenlenecek. Turnuva 

maçları 11 şehirdeki 12 stadyumda gerçekleştirilecek. 

2018 FIFA Dünya Kupası yaklaşıyor

• FIFA Dünya Kupası’nın ilki 1930’da düzenlenmiştir.  

• Turnuva 2010 yılında ilk defa bir Afrika ülkesinde, Güney Afrika 
Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilmiştir. 

• Brezilya şimdiye kadar elde ettiği 5 şampiyonlukla kupa tarihinin en başarılı 
ülkesidir.  Onu 4’er kupayla İtalya ve Almanya takip etmektedir. 

Dünya Kupası sadece futbolseverlerin 
değil, filatelistlerin de ilgi alanına giriyor. 

Bu yüzden başta ev sahibi ülke olmak 
üzere birçok ülkenin posta idaresi konuyla 

ilgili pul çıkarıyor. 

1930’dan beri düzenleniyor

Dünya Kupaları 
pullarda... 
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SOKAK
OYUNLARIMIZ

SEK SEK

• Öncelikle orta büyüklükte yassı 
bir taşa ve yere çizgi çizmek için bir 

tebeşire ihtiyacınız var. 

• Sert bir zemine birbirini takip 
eden kareler çizilir. Kareler 1’den 8’e 

kadar numaralandırılır. 
4 ve 5 numaralı kareler ile 7 ve 8 
numaralı kareler yan yana çizilir. 

• İlk oyuncu çizili alanın dışına 
çıkmayacak şekilde taşı atar. 
Daha sonra tek ayak üstünde 

karelerden geçer. 

• Oyuncu, yan yana çizilen karelerde 
çift ayak basar. 7 ve 8 numaralı 

karelerde çift ayak bastıktan sonra 
sıçrar ve geri döner. Yine tek ayak 
üstünde zıplayarak kareleri atlar.  

• Oyuncu taşın bulunduğu kareye 
geldiğinde, havadaki ayağını yere 
değdirmeden taşı yerden alır ve 
başlangıç çizgisine geri döner. 

• Bu oyunda denge çok önemlidir. 
Aynı kareye çift ayakla basılmaz. 

• Eğer oyuncu dengesini kaybeder, 
tek ayak üstünde duramaz veya 

çizgilere basarsa sıra diğer 
oyuncuya geçer. 

Sek sek, tek başına 
veya arkadaşlarınızla 

oynayabileceğiniz zevkli 
bir oyun...
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SANATÇI
PTT ÇOCUK

Nasıl ressamlar tuval üzerine 
resim yapıyorsa, mikro sanatla 

uğraşanlar da küçük kahve 
fincanlarında, kurşun kalemlerin 
uçlarında ve daha birçok küçük 
alanda sanatlarını uyguluyorlar. 

Mikro sanatın uygulama 
alanı çok geniş. Örneğin, 

kullandığımız kurşun kalemlerin 
ucu yontularak heykel 

yapılabiliyor. 

Sanatın her dalı çok zevkli, çok güzel. 
Herhangi bir sanat dalıyla uğraşırken ne 
kadar mutlu oluyor insan… Ortaya çıkan 
eserin büyük veya küçük olması fark 
etmez, sanatla uğraşmak emek ve sabır 
gerektirir. Biz de bu sayımızda size çok 
seveceğinizi düşündüğümüz 
mikro sanatı tanıtalım istedik. 

Mikro: 
Küçük, dar 

MİKRO
SANAT

Küçücük nesneler üzerine resim 
yapılabildiğini biliyor muydunuz? 
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Mikro sanat her şeyden önce özenle 
çalışmayı gerektiriyor ve sabır istiyor. En 
küçük objelerin bile üzerine resim çizmek 

veya onları bir heykeltıraş gibi yontmak  için 
oldukça zaman ayırmak gerekiyor.

Ülkemizde mikro sanatla 
uğraşanların başında Hasan Kale 

geliyor. Sanatçı kahve fincanından 
gazoz kapağına, küçük ağaç 

yapraklarından midye kabuklarına 
birçok küçük nesnenin üzerine 

sanatını uyguluyor. 

43



SEVGILI
GÜNLÜK
Merhaba, 

Bugün annemle markete alışverişe gittik. Ben o kadar heyecanlandım ki canımın çektiği ne varsa, 

önüme ne gelirse alıp sepete atmak istedim. Annem ise beni uyardı ve güvenli gıda tüketimi diye 

bir şeyden bahsetti. Her şeyden önce sağlıklı büyümemiz ve hastalıklardan korunmamız için güvenli 

gıda tüketimi çok önemliymiş. O yüzden besinlerin ne kadar güvenli olduğuna dikkat etmemiz 

gerekiyormuş. Anneme “Bu konuda yapabileceğim bir şey var mı?” diye sordum. Annem dışarıda  

satılan besinler yerine evde kendisinin pişirdiği yemekleri yememin çok daha faydalı olduğunu söyledi. 

Bu tür gıdalar çoğu zaman mikrop barındırıyormuş ve sağlıklı değilmiş. Bana sorarsanız

ben de annemin yemeklerini tercih ederim. O yüzden bugün tercihimi abur cubur yerine 

sebze-meyve almaktan yana kullandım.
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Annem alışveriş sırasında yapmamız gerekenleri de anlattı. Örneğin, satın aldığımız ürünlerin 

ambalajına çok dikkat etmeliymişiz, ambalajı yırtık veya yıpranmış olanları tercih etmemeliymişiz. 

Ayrıca alışveriş yaparken ürünlerin üretim iznini, içeriğini, beslenme bilgisini ve son kullanma 

tarihini kontrol etmemiz de şartmış. Satın aldığımız ürünleri annemle tek tek kontrol ettik. 

Annemin de güvenli gıda tüketimi için yaptığı şeyler varmış. Öncelikle yemeklerin iyi pişmiş 

olmasına ve uygun sıcaklıkta muhafaza edilmesine dikkat ediyormuş. Annem 

sebze ve meyveleri pişirmeden önce temiz ve bol su ile 

yıkadığından bahsetti. Ayrıca pişmiş ve çiğ 

gıdaları ayrı tuttuğunu ve yemek yaparken el 

temizliğine önem verdiğini de anlattı. 

Bundan sonra ben de yediklerimin mümkün 

olduğunca sağlıklı ve güvenli olmasına dikkat 

etmeye karar verdim.
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Bu ay 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma, 
Gençlik ve Spor 

Bayramı’nı 
kutluyoruz. 

Gençlere 
armağan edilen 

bu bayramın 
coşkusunu 

biz de içimizde 
taşıyoruz. 

19 MAYIS ATATÜRK’Ü 
ANMA, GENÇLİK VE 
SPOR BAYRAMI

19 Mayıs 1919, Cumhuriyetimizin 
dönüm noktalarından biridir. 

Bu tarihte Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk, Bandırma Vapuru’yla 
Samsun’a çıkar. Böylece, işgal 
altındaki yurdumuzda Kurtuluş 
Savaşı başlamış olur. Atatürk, 
Millî Mücadele kazanıldıktan 

sonra bağımsızlığı ve 
Cumhuriyet’i ilelebet korumak 
ve yaşatmak görevini gençlere 

vermiştir.

Çıktık açık alınla on yılda 
her savaştan, On yılda on 
beş milyon genç yarattık 

her yaştan… 
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Bu özel ve anlamlı gün ilk defa 1935’te 
“Atatürk Günü” olarak kutlanır. Daha sonraki 

yıllarda ise “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik 
ve Spor Bayramı” adını alır.

Her yıl 19 Mayıs’ta coşkulu kutlamalar

Her sene yurdun dört bir 
yanında neşeyle kutlanır 

bu önemli gün. Devlet 
büyükleri Anıtkabir’de 

ve çeşitli yerlerde 
düzenlenen törenlere 

katılır. Gençler için 
festival ve konserler 

düzenlenir. 
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Köpekler vazgeçemediğimiz en vefalı 
dostlarımız. Onlarla hayatımız çok 
daha eğlenceli. Rehber olarak eğitilen 
köpekler ise engellilere eşlik ediyor ve 
onların hayatını oldukça kolaylaştırıyor. 

Rehber köpekler en çok görme 
engellilere yardımcı oluyor. 
Özel eğitim verilen bu sevimli 
dostlarımız görme engellilerin 
en sık kullandığı yolları öğrenerek 
belirli bir noktadan diğerine 
giderken onlara eşlik ediyor. 
Örneğin, iş ve ev arasında... 

Rehber köpeklerin bir başka yardımı 
ise merdiven ve kaldırımlar gibi engel 
teşkil edecek yerlerde durarak görme 

engellileri uyarmak. Bu sayede sahiplerini 
muhtemel tehlikelerden koruyorlar. 

Ayrıca, onların geçemeyeceği ya da 
kafalarını çarpabileceği yerleri tanıyarak 

görme engellilere kılavuzluk ediyorlar. 

REHBER 
KÖPEKLER

ENGELLERİ
AŞALIM

Görme engellilerin sadık 
dostu kılavuz köpekler 
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Rehber köpeklerin eğitimi çok önemli. Çeşitli aşamaları bulunan 
bu eğitim sayesinde bir kılavuza ihtiyaç duyanların en sadık 
yardımcıları oluyorlar. Rehber köpeklerin eğitimi için ilk okul 

1916 yılında Almanya’da açılmış. Bugün dünyanın birçok yerinde 
rehber köpek eğitim merkezlerine rastlamak mümkün. 

Rehber köpekler pek çok 
başka konuda da insanlara 
yardımcı oluyor. Örneğin, gezer 
rehber köpekler hareket kabiliyeti 
kısıtlı insanlara, otizm terapi köpekleri ise 
otizmli bireylere destek olmak için özel eğitim alıyor. 
Rehber köpekler, işitme veya zihinsel engelli kişilerin de 
hayatını kolaylaştırıyor.  

Rehber köpek eğitimi 

Rehber 
köpekler her 
alanda... 
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ETNOGRAFYA

Kavim, aralarında töre, dil ve kültür ortaklığı 
bulunan, boy ve soy bakımından da birbirine 
bağlı insan topluluğudur. Etnografya, bu 
toplulukları karşılaştırarak inceleyen, kültür 
oluşumlarını araştıran bilim dalıdır. 

MERAKLI
PTT ÇOCUK

Etnografya kelimesi 
Yunancada cins ve 

topluluk anlamına gelen 
“ethnos” ile yazma, 

çizme anlamına gelen 
“grapho” kelimelerinin 
birleşmesiyle ortaya 

çıkmıştır. 

Ankara’daki Etnografya 
Müzesi Cumhuriyet 
döneminin ilk devlet 
müzesidir. Türk millî 

karakterini, tarihini ve 
kültürünü yansıtan bu 
müzede Anadolu’nun 
çeşitli yörelerinden 

derlenmiş halk giysileri, 
süs eşyaları, ayakkabı 
ve takunya örnekleri, 

el yazmaları ve ahşap 
eserler bulunur. 

Giyim ve süs 
eşyaları, avcılık 

malzemeleri, 
tarım aletleri, halk 

sanatı ürünleri 
etnografyanın 

araştırma alanına 
girer.

Tarihçiler 
etnografya 
çalışmaları 

sonucunda ortaya 
çıkan bilgilerden 

yararlanır. 
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“BUZUL ÇAĞI DÜNYAYA”daki 
harfleri aynı sayılı karelere 
aktarın ve diğer sözcükleri 
tahmin ederek metni oluşturun.

ŞİFRELİ 
BULMACA
Hazırlayan: Mustafa Başaran

Bu ifade “Buz Devri” filminin 
tanıtımından alınmıştır.

BUZ DEVRİ
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 Günün birinde yardımsever bir adam deniz kenarında oturmuş, yanındaki sepetten 
çıkardığı ekmeği ufalayıp balıklara atıyormuş. O esnada yanından geçmekte olan 

bir balıkçı yaklaşmış ve “Hayırdır, ne yapıyorsun sen?” diye sormuş. Adam, “Balıkları 
besliyorum. Bu derya kuzuları çok aç. Onlara iyilik olsun” demiş. Balıkçı gülmüş, “Hiç 

güleceğim yoktu. Balıktır bu, senin iyiliğini nereden bilsin” demiş. Bunun üzerine iyi kalpli 
adam, “İlla karşındaki bilecek diye iyilik yapılmaz. İyilik et denize at, balık bilmezse Hâlik 

bilir” demiş ve ekmek atmaya devam etmiş. 

Biz de çevremizdekilere yaptığımız iyiliklerde herhangi bir karşılık beklememeli ve 
elimizden geldiğince onlara yardımcı olmalıyız. 

ATASÖZLERİMİZ 
DEYİMLERİMİZ

Atasözünün hikayesi 

İYİLİK ET 
DENİZE AT, 

BALIK BİLMEZSE 
HÂLİK BİLİR

ANLAMI:
“Karşılık 

beklemeden iyilik 
yap” anlamında 

kullanılan bir söz

Hâlik bilir: 
Allah bilir
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SARP’IN GİZEMLİ KİTABI 
Yazar: Sanem Bozkurt 
Resimleyen: Zeynep Dağgüden 
Sarp teknolojiyle fazlasıyla ilgili bir çocuktur. Çevresiyle pek 
meşgul olmaz. Ancak bir gün Mahide halası ziyarete gelir ve 
Sarp’a yanında getirdiği kitabı verir. Kitap sayesinde Sarp 
kendini ilginç maceraların içinde bulur. Acaba bu kitabı 
farklı kılan nedir? Sarp’ın hayatı kitabı okuduktan sonra 
değişecek midir? 

AY’A TIRMANAN ÇOCUK
Yazar: David Almond 
Resimleyen: Polly Dunbar 
Bir gün canı okula gitmek istemeyen Paul gökyüzüne 
dokunmaya karar verir. Ailesiyle oturdukları apartmanın 
bodrum katında yaşayan Paul, zor da olsa en üst 
kata çıkmayı başarır. Ancak bu katta yaşayan ressam 
komşuları Mabel yerine, son Başbelasışeyi Savaşı’na 
katılmış olan Benjamin ve ötekilerle karşılaşır. Bundan 
sonra gökyüzüne dokunmak istiyorsa hayal gücünü 
kullanması gerekecektir. 

OKUYAN
PTT ÇOCUK
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BAHÇIVAN
Yazar: Hasan Cüneyt Bozkurt
İllüstratör: Öykü Özer Terzioğlu

Zamanın bir yerinde bahçesi olmayan ülkeleri çirkin bulan bir bahçı-
van yaşarmış. Oradan oraya dolaşıp bahçesiz ülkelere bahçe yapar-
mış. Nereye giderse oranın çiçeklerini kullanır, onları doğal yaşamla-
rına uygun biçimde düzenlermiş. Güneşi seveni başka yere, sevmeyeni 
başka yere koyarmış. Böyle yapmazsa çiçekler solar, bahçe bozulurmuş.    

Bir gün, yeni bitirdiği bir bahçede otururken, etrafındakilere artık 
orada yapacak bir işin kalmadığını söyleyip yola koyulmuş. Büyük 
yolculukların sabırsızlığı bahar gibi bir diriliş vermiş vücuduna. Aylarca 
yol gitmiş. Güneş gökte yürüdükçe bahçıvan yerde yürümüş. Gölgesi 
kimi zaman önüne düşmüş kimi zaman arkasına. 
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Sonunda bir orman ülkesine varmış. Uzun, sık aralıklı ağaçları, otların içinde kıvrılan 
yılan sesli dereyi, yüksek kayalıkları ve rengârenk çiçekleri görmüş. Günün son turuncu 
ışığı vururken bedenine, yağmurun süpürdüğü tepelerde gölgesine basa basa yürü-
müş. İhtiyar ağaçlardan esen uğultulu rüzgâr, ıslık gibi kamçılar savuruyormuş kulak-
larına. Doğanın bahçesini karış karış dolaşmış.      

Yıldızlı gök görünmeye başladığında ağaçların arasında dolaşan avcıları fark etmiş. 
Öylesine korkmuş ki birbirini kovalayan cümlelerle anlatmış derdini: 

“Ben gezgin bir bahçıvanım. Ülkenize bahçe yapmak isterim” demiş. 
Ellerindeki ölü geyikle bereketli bir avdan dönen yorgun orman insanları bahçıvanı 

anlamamışlar. Çünkü bahçe diye bir sözcük kullanmıyorlarmış. Bahçıvan telaşla çiçek-
leri düzene sokmaktan, nehrin, kayalıkların, ağaçların kokusunu duymaktan bahsetmiş, 
yine olmamış. Derdini kabilenin şefine anlatmasını söyleyip onu köylerine götürmüşler.  

Su birikintilerinde ağaçlardan süzülen yağmur sularının kesik kesik tınlaması duyulu-
yormuş. Bahçıvan sırılsıklam olmuş. Ağaç dalları ve yapraklardan yapılmış barakanın 
önünde şefi beklemiş. Şef dışarı çıkınca avcılara anlattığını bir de ona anlatmış. Fakat 
şef de anlamamış. Yüzünde birer nokta gibi duran yumuk gözlerindeki şaşkınlıkla baka-
kalmış. Bahçıvan, başka çaresinin olmadığını anlayınca sadece ormanda yaşamak için 
izin istemiş. Kendi başına ormanda yaşamak isteyen bu sıska adamın zararsız olduğu-
nu düşünen şef, ona izin vermiş. Bunu duyan bahçıvanın yüzündeki yorgunluk çizgileri, 
dudaklarındaki sevinçle canlanmış. Oturup kabileyle birlikte yemek yemiş ve uyumuş. 
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Güneş dağların ardından gerine gerine doğarken uyanmış. Avcılardan balta, bıçak almış, 
hemen işe koyulmuş. Köyden biraz uzaklaşıp ormanda tepenin sivrisine doğru yürümüş. Güne-
şin ilk ışıklarını gören bir yamaçta durmuş. Dibine ışık düşürmeyen sık ağaçlara bakmış. Bu 
ağaçlardan birkaç tanesini kesmeden çiçeklere ışık taşımak mümkün değilmiş. Bahçıvan sıva-
mış kolları, devirmiş ağaçları. Kuşların haykırışlarına aldırmadan yapmak için yıkmış, kurmak 
için bozmuş. Güneş batıya inerken ağaç dalları ve yapraklardan yaptığı barakasında uyuya-
kalmış. Artık evinin önünde sürülmüş bir parça bahçelik toprağı varmış.

Sonraki günler bahçıvan hiç durmadan çalışmış. Geceler güne, günler geceye dönerken, 
kayaların çatlaklarından kırmızı çiçekler, nehir kenarından sarı çiçekler, ağaçların üzerinden 
mor çiçekler toplayıp ormanı bahçesine taşımış. Ancak kimi çiçeklerin öldüğünü görmüş. Güze-
li yaratmak isterken çirkine yol açmak canını sıkmış. Ölü çiçeklerin yanına oturmuş. Dirsek-
leri dizlerinde, başı yorgun ellerinin arasında gittikçe ağırlaşıyormuş. Uzun uzun düşünmüş. 
Bahçıvanlığa olan yatkınlığı deneyimleriyle ustalığa dönüştüğünden ilk iş olarak bu çiçekle-
rin doğadaki yaşamlarını daha yakından incelemeye karar vermiş. Kayada yetişeni, nehirde 
yetişeni, ağaçta yetişeni günlerce izlemiş. Topraklarına, ışıklarına, sularına bakmış. Sonra da 
bahçedeki çiçekleri doğal yaşamdaki gereksinimlerine göre düzenlemiş. Çok güneş isteyeni 
ortaya, az güneş isteyeni kenara koymuş. Bol su seveni daha sık, sevmeyeni daha aralıklı sula-
mış. Topraklarına çeşit çeşit kuru bitkiler koymuş. Kimine ondan çok katmış, kimine bundan az 
katmış. Çiçekler bahçeyle orman arasındaki bu uyum sayesinde güzel kalabiliyormuş. Böyle-
ce bahçede ormanı yeniden kurarken, ormanı bahçede insanlaştırmış. 
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Onu gizli gizli izleyen orman insanları bütün bunlara bir anlam verememiş-
ler. Çiçeklerden bazıları yenebiliyormuş. Kırmızı çiçek ekşiymiş, sarı çiçek tatlıy-
mış. Ama bahçıvan eğer yemeyecekse ne diye bunca çiçek topluyormuş? Bunun 
faydalı bir iş olmadığını düşünmüşler. Boş işlerle uğraşan garip bir adammış bu 
bahçıvan.

Sonunda bahçe tamamlanmış. Bahçıvan yeniden yola koyulmak için hazırlık 
yapmaya başlamış. Ama yapması gereken son bir iş daha varmış. Bahçeyi orman 
insanlarına göstermeli, onun zamanla yok olup gitmesini engellemeliymiş. Derken 
günlerdir kendisini izleyip bahçeyi merak eden iki orman insanı yanına gelmiş.

Tam karşısında durmuşlar ve derin gözlerle bahçeye bakakalmışlar. Evcilleş-
miş vahşi renkleri görünce sanki hayatlarında ilk defa çiçek görüyormuş gibi bir 
sevinçle dolmuşlar. Renklerin uyumu, çiçeklerin düzeni onlara mutluluk vermiş. 
Bahçıvanın aylardır bahçeye döktüğü güç, onu izleyenlere geçmiş. Ekşi kırmızı 
çiçeği sevenle, tatlı sarı çiçeği seven onları bahçede yan yana görünce tatlarını 
unutmuşlar. Kayadaki kırmızı çiçekle, nehirdeki sarı çiçeğin bir arada ne kadar 
güzel göründüklerini düşünmeye başlamışlar. İkisinin de gözleri hayranlıkla doluy-
muş. Bahçıvandan uzun uzun bahçenin bakımını dinlemişler ve başka bahçeler 
yapmak için yeniden yollara düşen bahçıvanı çiçeklerin arasından keyifle izlemişler.  
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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

BU AY “HAYAL-ET, YAZ” KÖŞESİNİN 
KAZANAN MEKTUBU: 

 Ecrin Sena Babur/ANKARA 

Eskiden hep parka gidip oyun oynar, arkadaşlarımla eğlenirdim… Ama 

o gün ilk kez okula gidecektim. O günde yeni arkadaşlarımla birlikte 

okullu olmuştum. Okuma, yazma, toplama, çıkarma gibi şeyler öğrendim. 

Arkadaşlarım bana daha sadık oldular. 2. sınıfta da çarpma, bölme ve 

ölçme öğrendim ve bir de derslerimde başarılı oldum. 3. sınıfta izcilik kursu 

için bir duyuru oldu ve herkes heyecanla çıkışta ailesiyle konuştu. Ama 

yarın geldiğimizde sadece ben izciliğe gidecektim. Arkadaşlarım dedi ki, 

“Sen böyle yaparsan okulda başarısız olursun, çünkü durmadan kamplara 

gidiyorsun”. Ama ben bu işlerin altından kalkacağıma emindim. Kendime 

bir haftalık plan kurdum ve ona uydum. Her şey yerinde gitti, derslerimde 

aksaklık olmadı, genel sınıf becerim de artmış oldu ve hayatımın geri 

kalanını böyle sürdürdüm.
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CEVAP ANAHTARI

Sayfa 17

Sayfa 51

Buzul çağı, dünyaya 
hüküm sürmeye 
başlamıştır. Bu korkunç 
dünyada yalnız başlarına 
kalan hayvanlar, bir şekilde 
hayatta kalmanın yollarını 
aramaktadır. Uzun tüylü 
bir mamut, uzun dişli bir 
kaplan ve muzır bir rakun, 
bu kaosta bir aradadır.

Sayfa 9 Sayfa 16

SKIRT

PAJAMAS

BOOTS

SOCKS

JEANS

TROUSERS

Sayfa 25

Sayfa 32-33
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PULUNUZ 
PTT’DEN!

FOTOĞRAFINIZ 

SiZDEN

Özel anları, fotoğraflarınızı 
pula dönüştürerek 

ölümsüzleştirin.

Sevdiklerinize
Özel




