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Sıcak ve neşeli geçen tatil 
günlerinden sesleniyoruz size... 
Temmuz ayı bütün güzelliğiyle 

içimizi ısıtıyor, değil mi? Kimimiz 
akraba ziyaretinde, kimimiz 
deniz kenarında zamanını 
değerlendiriyor. Bir grup 

arkadaşımız da kamplarda 
eğlenceli ve hoşça vakit 

geçiriyor. Ne kadar güzel!

Biz de tatil keyfiyle hazırladık 
Temmuz sayımızı. Dopdolu 

bir içerikle karşınızdayız 
yine. Öncelikle izcilik gibi çok 

önemli bir konuyu aktardık 
sayfalarımızda. Japonya’da 
dolaştık uzun uzun. Ayrıca 

Sanatçı PTT Çocuk Japonların 
dünyaya tanıttığı origami 

sanatını anlattı bize. 

Ele aldığımız bir başka ilginç 
konu ise Meraklı PTT Çocuk 

köşesindeki meteoroloji oldu. 
Televizyonda izlediğimiz hava 

tahminlerinin arkasında ne kadar 
büyük bir emek, ne kadar değerli 

bir çalışma varmış meğer. 

Bu sayımızı da severek 
okuyacağınızı tahmin ediyor, 

tatilinizi mutlulukla 
sürdürmenizi diliyoruz. 

Sevgiyle kalın...



PTT’Yİ 
TANIYALIM

Büyüklerimizle birlikte PTT 
işyerlerine gidiyor, bu önemli 

kurumun hizmetlerinden 
yararlanıyoruz. Peki, PTT’nin mobil 
araçları olduğunu ve pek çok yere 

bu araçlarla giderek hizmet 
sunduğunu biliyor musunuz? 

İşte karşınızda Mobil PTT. 

PTT, Mobil PTT projesini 2017 yılında hayata 
geçirdi. Mobil PTT araçlarında büyüklerimiz 

ödemelerini yapabiliyor, kargolarını 
gönderebiliyor, hesaplarına para yatırıldıysa 

onu çekebiliyorlar.

Seyahat eden işyeri: Mobil PTT

MOBİL PTT 
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• PTT işyerlerinin olmadığı ve acil 
ihtiyaç duyulan mahallelerde,

• Fuar, açılış, ulusal veya 
uluslararası gösteri ve 
toplantılarda,

• Şehir merkezinden uzak 
bölgelerde ve benzeri birçok 
yerde Mobil PTT, hizmeti 
müşterilerin ayağına götürüyor.

Mobil PTT 
öncelikle nerelerde 
hizmet veriyor? 

Mobil PTT, PTT hizmetlerinin daha 
hızlı ve etkin sunulmasını sağlıyor. 
Ülke çapında bu araçların sayısı 

150’yi aşmış durumda. Mobil 
araçlar bir PTT işyerindeki bütün 
donanıma sahip. PTT, büyük ve 
küçük olmak üzere iki çeşit araç 

kullanıyor. Büyük Mobil 
PTT’lerde 2, küçüklerinde ise 

1 çalışan bulunuyor. 

Bir ulaşım aracından 
PTT işyeri olur mu? 

Neden olmasın? 

İhtiyaç 
duyulan 
her yerde 
Mobil PTT!
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Baobab ağacının boyu 
20 metreye yani 3-4 katlı bir bina 

yüksekliğine ulaşabilmektedir. 
Bu ağaç aynı zamanda 

yeryüzündeki en geniş gövdeli 
ağaçlar arasında yer almaktadır. 

DOĞADAN 
BİZE

BAOBAB 
AĞACI

Baobab ağacı -Latince ismiyle 
Adansonia digitata- çoğunlukla 

Afrika’da ve tropik bölgelerde yetişen 
bir ağaç türüdür. Bazı kaynaklar bu 
devasa bitkiyi anıt ağaç olarak da 

adlandırmaktadır. 

Anıt gibi ağaç... 

Büyük ve geniş 
gövdeli... 
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Baobab ağacından Antoine de Saint 
Exupéry’nin Küçük Prens adlı romanında da 

söz edilmektedir. Henüz okumadıysanız 
bu güzel eseri size tavsiye ediyoruz. 

• Bu ağacın ömrü oldukça 
uzundur. Ancak soğuğa 
dayanıksızdır. Yaşaması 
için mutlaka bol güneş 
görmesi gerekmektedir. 
• Bu arada, ağaç sanki 
ters çevrilmiş de kökleri 
dışarıda kalmış gibi 
durmuyor mu? 

Çok ama çok 
uzun ömürlü!

Küçük Prens ve Baobab ağacı 
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Pullar sayesinde 
ne çok şey 
öğrenebiliyoruz, 
değil mi? 
Filateli çok değerli 
bir uğraş. Peki, 
filateli abonesi 
olmak ve güzel 
bir pul koleksiyonu 
oluşturmak için neler 
yapmamız gerekiyor? 
Haydi öğrenelim. 

Öncelikle www.filateli.gov.tr, www.ptt.gov.tr internet 
sitelerinden veya PTT Filateli Servisi ile en yakın 
PTT işyerlerinden temin edilen abone 
formunu doldurarak hangi filatelik ürünleri 
almak istediğimizi belirtiriz.

İmzalı abone formunu posta-faks-mail yoluyla 
gönderebileceğimiz gibi elden de teslim edebiliriz. 
Böylelikle abonelik işlemlerimiz tamamlanır.

Daha sonra PTT’nin filateli hizmeti sunmak için 
açtığı hesap numaralarından birine büyüklerimizin 
en az 25 TL yatırması gerekir. Bu para, sipariş 
vereceğimiz pulların ücretinin ödenmesinde 
kullanılır. İşlem sırasında adımızı ve soyadımızı 
mutlaka belirtmeliyiz.  

Detaylı bilgiye 0312 509 57 33-34 numaralı 
telefonlar ve www.filateli.gov.tr internet 
sitesinden ulaşabiliriz.

FILATELI 
ABONESI 

OLUYORUM 
KÜÇÜK 
FİLATELİST

PTT’de filateli abonesi 
olmak çok kolay! 
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Ve gelsin filatelik ürünler... 
Abonelik işlemlerimizi 

tamamladıktan sonra satın 
alabileceğimiz pek çok filatelik 
ürün var: Anma pulu, sürekli ve 
resmî posta pulları, pul baskılı 

posta kartları, portföyler, ilkgün ve 
özelgün zarfları...

Yıllık pul poşeti 
seçeneğinin seçilip ilgili 

ücretin yatırılması halinde 
yıl boyu çıkan bütün 
pullar özel poşetinde 

tek seferde tarafımıza 
gönderiliyor. 

Pul koleksiyonculuğunda 
pratik bir yöntem

Yaşasın filateli 
kardeşliği :) 

Siz de filateli 
abonesi olmaya 

ne dersiniz? 
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FARK BULMACA
Bakalım, iki resim arasındaki 7 farkı bulabilecek misiniz?
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Hazırlayan: Mustafa Başaran

ŞİFRELİ 
BULMACA

Bu ifade “Tenten’in Maceraları” 
filminin tanıtımından alınmıştır.

“GENÇ BELÇİKALI GAZETECİ”DEKİ 
harfleri aynı sayılı karelere aktarın 
ve diğer sözcükleri tahmin ederek 

metni oluşturun.

TENTEN’İN 
MACERALARI
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Atların boyu 1,5-2 metre arasında 
değişir. Boyunlarındaki tüylere 
yele adı verilir. Atlar yem, ot ve 
saman ile beslenir. Bu değerli 
hayvanların ortalama yaşam 
süresi 20-30 sene civarındadır. 
Ağırlıkları ise 1 tona çıkabilir. 

Atların genel özellikleri

Filmlerde kovboyların en sıkı dostu, 
eski zamanların en yaygın ulaşım 

aracı atları sever misiniz? 
Hep beraber onların dünyasına adım 

atmaya ne dersiniz? 

HAYVANLARI
sevİyorum

AT
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At gözlüğüyle bakmak: Çevresinde 
olup bitenleri iyi algılayamamak, 
değerlendirememek.
At binenin kılıç kuşananın: Bu söz, 
“Her şey, onu gereği gibi kullanmasını 
bilene yakışır” anlamında kullanılır. 
Yavaş atın tekmesi yavuz olur: 
“Yumuşak huylu kimseler
öfkelendiklerinde aşırı davranışlarda bulunurlar”
anlamında kullanılan bir ifadedir. 
At binicisine göre kişner: Bu söz “İnsanlar başlarında
bulunan kişinin etkisi altında kalarak onun tutumuna
göre davranırlar” anlamında kullanılır.

Mini sözlüğüm

• Atlar kulaklarını 180 derece çevirebilir. 
• Veteriner hekimler bu güzel 

hayvanların dişlerine bakarak yaşlarını 
anlayabilir.

• Atlar ayakta da uyuyabilir. 
(Bunu bazen sabahları biz de 

yapıyoruz, değil mi? :))
• Atların nal adı verilen ve tırnaklarına 

takılan demir ayakkabıları vardır. 

Atların 
dünyasından... 
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Bu sayımızda Marmara Bölgesi’ndeki 
tarihî kentlerimizden Edirne’yi geziyoruz. 

Haydi, bizi takip edin. 

EDİRNE ÜLKEMİ 
TANIYORUM

Pehlivan: Güreşçi 

Edirne’nin ilk çağlarda 
Orta Asya’dan gelen bir kavim 

tarafından kurulduğu tahmin 
edilmektedir. Şehir 1361 yılında 

Sultan I. Murad tarafından fethedilir ve 
yaklaşık 90 yıl boyunca Osmanlı 

İmparatorluğu’na başkentlik yapar. 

Edirne denince akla ilk gelen etkinliklerden 
biri yağlı güreştir. Her sene şehrin Sarayiçi 
bölgesinde düzenlenen Tarihî Kırkpınar 
Yağlı Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri 
Haftası kapsamında pehlivanlar güreşir. 
Bu sene 657’ncisi yapılacak 
etkinlik 9-15 Temmuz 2018 
tarihleri arasında 
gerçekleştirilecektir. 

Bir dönemin 
başkenti... 

Geleneksel Kırkpınar 
Yağlı Güreşleri 
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Ülkemizde her yörenin olduğu gibi 
Edirne’nin de yemekleri çok güzel. 

Edirne’ye has lezzetlerin başında közlenmiş 
patlıcan ve yoğurtla yapılan bir tür salata 

olan mamzana ile tava ciğeri gelmektedir. 

Mimar Sinan’ın 
ustalık eseri: 

Selimiye Camii
Edirne’nin simgesi Selimiye Camii’ni 
Mimar Sinan 80 yaşında inşa eder 
ve bu yapı için “ustalık eserim” der. 

Cami her açıdan Osmanlı-Türk 
sanatının en değerli örneklerinden 

biridir. Camideki çiniler onu özel 
kılan en önemli unsurdur. 

Mamzana ve 
tava ciğeri meşhur

Sultan II. Bayezid Külliyesi 
• Osmanlı Sultanı II. Bayezid 
tarafından yaptırılan külliye 
cami, tıp medresesi, imaret, 

darüşşifa, hamam, mutfak, erzak 
depoları gibi birçok bölümüyle uzun 

yıllar hizmet vermiştir.

• Günümüzde burada bir Sağlık Müzesi 
bulunmaktadır. Trakya Üniversitesi’ne bağlı 

bu mekan, 2004 yılında Avrupa Konseyi Avrupa 
Müze Ödülü’nü kazanmıştır.
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RENGARENK 
MARULLAR 

MUCİT 
PTT ÇOCUK
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Yapılışı

Sonuç

1. Bardaklara yarıyı biraz geçecek şekilde su dolduruyoruz ve 
marulları bardaklara koyuyoruz.  

2. Suya damlalık yardımıyla gıda boyalarını ekliyoruz. 
3. Bardakları sınıfımızda veya okul laboratuvarımızda uygun 

bir yerde saklıyoruz. 
4. Ertesi gün marulların renginin değiştiğini görebiliriz. 

Marullar suyu emdikleri için renk değiştirmiştir. 
Bütün bitki ve çiçekler de benzer şekilde yağmur 

sularını ve dışarıdan verdiğimiz suları emer. 

Marul, yeşillikler 
arasında en 

sevdiklerimizdendir. 
Peki, bu sayımızda 

marulu yemek yerine 
onunla deney yapmaya 

ne dersiniz? 

Malzemeler 
3 adet marul yaprağı 

3 adet gıda boyası 
3 adet bardak 

Damlalık
Su 
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Diyalogları resimlerle eşleştirebilir misiniz? 
Match the pictures with the dialogues. 

İNGİLİZCE
ÖĞRENİYORUM

A: What time do you wake 
up in the morning? 

B: I wake up at 7:00.

A: When do you eat your 
dinner? 

B: I eat my dinner at 19:00. 

A: What time do you 
come back 
from school? 

B: I come back from 
school at 18:00. 
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İZCİ  JAPONYA KIZILAY  ADA 

TELESKOP  EDİRNE  KIRKPINAR ORİGAMİ 

KÖREBE  DİL  YARDIM 

Bakalım, yukarıda verilen 
kelimeleri bulmacanın içinde 
bulabilecek misiniz?

KELİME BULMACA
E F G Y R J O L Z L H L İ D

Y R H A O T Y C L L T J B M

R A K İ Y T Z J L A D A H I

U E R I C N B H K G D T A G

R V N D Z Z O K Ö R E B E E

A C F R I I İ P T D F Y C T

N T D U İ M L M A Z K H L C

I M E F Ğ D V A T J Y G D V

P N Ğ L K K E T Y Y G B K E

K L I I E H T P B Z P L Z B

R S T O S S C İ M A G İ R O

I P R D L J K E R B Y I P E

K K E R H F E O Y T Z S V C

H A K E J A K J P Y B P Z T
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BİLGİ KÜPÜ
Sizce izcilik nedir? İzciler neler 
yapar? Bu soruların cevabını merak 
ediyorsanız köşemiz tam size göre. 
İzcilerin dünyasına hoş geldiniz. 

İzcilik gençlere verilen kendi kendine 
yetme ve doğada hayatta kalma 
eğitimidir. Dünya çapında programlı 
bir faaliyet ve sosyal bir etkinliktir. 
Bu eğitim sayesinde gençlerin 
gelişimlerinin çeşitli açılardan 
desteklenmesi amaçlanır. 

• Yavrukurtlar, izciliğe hazırlık çağı 
olan 7-11 yaş arasındaki izcilerdir. 
Bir günlük geziye veya hafta sonu 

kamplarına katılır, buralarda 
iz sürmek, pusula kullanmak, 

çadır kurmak gibi temel 
beceriler edinirler. 

• 6–8 yavrukurdun oluşturduğu 
en küçük yavrukurt birliğine 

 öbek denir. 

• Yavrukurtlar izcinin izinden gider. 

İzcilik nedir?

Çalışkan yavrukurtlar 

IZCILIK
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Izci selamında sağ el 
başparmağı serçe parmak 

üzerine konur, diğer üç 
parmak bitiştirilir, dik tutulur 

ve omuz hizasına getirilir. 

Ülkemizde Türkiye İzcilik Federasyonu 
tarafından çeşitli kamplar düzenlenmektedir. 

Federasyon bu yıl da Ağustos ve Eylül aylarında 
farklı tarihlerde izci kampları gerçekleştirecektir.

 

İzcilik teşkilatına giren herkes bir ant 
içer (yemin eder). Ayrıca izci türesine 
(ilkelerine) sadık kalır. Yavrukurtlar da 

izcilerinkine benzer bir ant içer. Yavrukurt 
türesi ise şu şekildedir: “Yavrukurt izcinin 
izinden gider ve her gün bir iyilik yapar. 
Yavrukurt çalışkandır, işinde bıkkınlık ve 

bezginlik göstermez.”

İzci andı ve türesi

İzci kampları

İzcilerin selamı da özel 
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Adalar, çevresi 
tamamen sularla kaplı 
kara parçalarıdır. Bu 

sayımızda köşemizi bu 
ilginç yer şekillerine 

ayırdık. 

Volkanik 
püskürme: 
Yanardağın 
püskürmesi 

Adalar belirli bir bölgede toplu 
halde bulunuyorsa takımada 
olarak adlandırılır. Örneğin, 

Japonya bir takımadadır. Adalar 
bir kıtanın uzantısı şeklinde 

ortaya çıkabilir ya da volkanik 
püskürmeler sonucu okyanuslar 

üzerinde yükselebilir. 

ADALAR 

Grönland: 
En büyük ada 

Dünyanın en büyük adası 
unvanına sahip Grönland, 

Atlas Okyanusu’nda 
bulunmaktadır. Buzlarla 

kaplı bu adanın yıllık 
ortalama sıcaklığı 

-7 derecedir. 

GİZEMLİ
YERYÜZÜ
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Evet, yüzen adalar da var. Bu 
oluşumlar rüzgar, akıntı gibi etkilere 

bağlı olarak deniz, akarsu ve göllerin 
üzerinde hareket eder. Ülkemizde 
Bingöl’ün Solhan ilçesindeki yüzen 

adalar oldukça ilgi çekicidir. 

Ya siz? 
Diyelim ki sessiz ve sakin bir 

adada büyüklerinizle bir hafta 
tatil yapacaksınız. En çok hangi 

oyuncaklarınızı yanınızda götürmek 
istersiniz? Peki, hangi arkadaşınız 

sizinle gelse iyi olur? 

“Yüzen ada mı 
olurmuş!” demeyin...
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Geleneksel kıyafet: Kimono 

JAPONYADÜNYAYI 
DOLAŞIYORUM

• Başkenti Tokyo olan Japonya’nın nüfusu 
yaklaşık 126 milyondur. Ülkemizin 
81 milyonluk nüfusunu düşünün, bunun yaklaşık 
yarısı kadar insan daha yaşıyor Japonya’da. 

• Ülkede 7 bine yakın ada var.  Japonya’ya 
“Doğan Güneşin Ülkesi” de deniyor.

Japonların ulusal giysisi önden çapraz olarak kavuşan 
uzun ve geniş kollu kimonodur. Farklı desen, cins ve renkte 
üretilen kimonolar ilk olarak 5. yüzyılda görülmeye başlar. 

Zaman içinde değişiklik gösterse de bu giysi hem resmî 
törenlerde hem de gündelik hayatta kullanılmaya devam 

eder. Kimonolarda, Japon kültüründe önemli bir yere sahip 
sakuranın (kiraz çiçeği) da aralarında bulunduğu 

çiçeklerin desenleri tercih edilir.

Doğu Asya’da bir ada ülkesi olan Japonya, 
tarihî ve kültürel zenginlikleriyle her yıl 
çok sayıda turist ağırlıyor. Gelin, biz de bu 
güzel ülkede eğlenceli bir seyahate çıkalım. 
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Dev sporcular: 
Sumo güreşçileri 

Sumo güreşi, Japonların 
geleneksel bir sporudur. 

Sporcuların güreş öncesinde ve 
sonrasında uyguladığı seremoni 

ve kurallar ülkemizdeki yağlı 
güreş karşılaşmalarındakinden 

oldukça farklıdır. Örneğin, 
sumo güreşçileri mücadeleye 

başlamadan önce ilk olarak sol, 
sonra sağ bacaklarını kaldırıp 

sertçe yere vurdukları bir 
hareket yaparlar. 

Pirinç ve balıktan yapılan 
suşi, Japon mutfağı denince 

akla ilk gelen yemektir. 
Japonlar bu yiyeceği çatal 
yerine özel çubuklarla yer. 

Ayrıca Japonlar “noodle” adı 
verdikleri bir tür makarnayı da 
etli, sebzeli ve deniz mahsullü 

tüketmeyi sever. Noodle 
bizdeki uzun ince makarnaya 

çok benzer.

Farklı bir lezzet: Suşi
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İzcilikle ilgili yukarıdaki iki fotoğraftan yola çıkarak bize bir hikaye yazar 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 hikaye dergimizde yayımlanacak ve yazarı
ödüllendirilecektir.

Ad-Soyad:
Doğum Tarihi:

Telefon:
Adres:

HAYAL ET, YAZ
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LABİRENT BULMACA
Küçük izci yolunu kaybetmiş. Onun çadırına ulaşmasına 
yardımcı olur musunuz?
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Bu sayımızda önemli 
organlarımızdan dili ve tatma 
duyumuzu inceledik. Yemek sırasında 
besinlerin tadını nasıl alıyoruz sizce? 

Dilin kemiği yok :)

VÜCUDUMUZU
TANIYALIM

Tat tomurcukları iş başında 

• Dilimiz beş duyu organımızdan biridir ve 
oldukça hassastır. Bu organımız kaslardan oluşur. 

• Yediğimiz yiyeceklerin acı mı tatlı mı 
olduğunu dilimiz sayesinde gözümüz 

kapalıyken bile anlarız. 

• Dilimiz besinleri çiğnememize yardımcı olduğu 
gibi konuşmamızı da sağlar. 

Dilimizde tat tomurcukları 
vardır. Bunlar dilimizin 
farklı bölümlerinde 
bulunur. Besinlerin 
tükürüğümüzde 
çözülmesiyle birlikte tat 
tomurcukları uyarılır. 
Bu tomurcuklar daha 
sonra beyindeki tat 
alma merkezine sinyal 
gönderir. Böylece 
besinlerin tadını algılarız. 

TAT 
ALMA 

DUYUSU

Dilin kemiği yok: 
“İnsan doğru veya 

yanlış her şeyi 
söyleyebilir” anlamında 

kullanılan bir söz
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Dilimizin algıladığı 5 temel tat vardır: Tatlı, ekşi, tuzlu, acı ve umami. 
Örneğin, çok sevdiğimiz çikolata tatlı, limon ise ekşidir. Ancak limon 

kabuğu acı tatlara örnek verilir. Bazı biber çeşitleri de acıdır. 
Umami ise lezzetli, hoşa giden diğer tatları tanımlamak için kullanılır. 

Örneğin, bazı domates ve mantar çeşitleri...

Ağzımızın tadı kaçmasın... 

Dilimizin sağlığını 
koruyabilmek için 

ağız ve diş bakımına 
özen göstermemiz, 
aşırı sıcak ve soğuk 

yiyecek-içeceklerden 
kaçınmamız gerekir. 

tatlı tuzlu ekşi acı umami
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Yeşil mercimek ne kadar lezzetli, değil mi? Peki, hiç salatasını 
tattınız mı? İşte size bir büyüğünüzle hazırlayıp afiyetle 
yiyeceğiniz bir tarif... 

YEŞİL 
MERCİMEKLİ 
VE BULGURLU 

SALATA 

BERABER
YEMEK YAPALIM

Malzemeler 
1 bardak dolusu iri bulgur

1 bardak dolusu yeşil mercimek
1 adet havuç

Kornişon turşu
1 adet limon

Zeytinyağı, tuz, nar ekşisi

Yeşillik olarak
Yarım demet maydanoz

Yarım demet dereotu
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Bulguru bir kabın içine boşaltalım. Bir 
büyüğümüzden üzerini hafifçe kaplayacak 
kadar sıcak su dökmesini isteyelim. Bir süre 
sonra bulgurların şiştiğini görürüz.

Mercimeği bir tencere içinde haşlayalım. 
Ayrı bir tencerede havuçları da haşlayalım. 
Bunun için mutlaka bir büyüğümüzden 
yardım isteyelim. 

Mercimek soğuduktan sonra suyunun iyice 
süzülmesi için bir süre süzgeçte bekletelim. 

Maydanoz ve dereotunu iyice yıkayalım, 
limonu sıkalım. 

Bu arada haşlanmış havuçları, kornişon 
turşuyu, yıkadığımız yeşillikleri doğrayalım 
ve bir kaba alalım. 

Bu kaba bulgur ve mercimeği ekledikten 
sonra zeytinyağı, nar ekşisi, limon suyu ve 
çok az da tuz katalım. 

Afiyet olsun...
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Gökyüzünü seyretmeyi sever misiniz? 
Çimlere uzanarak veya evimizin 
balkonunda oturarak gökyüzünü 
izlemek ne kadar zevkli de olsa çıplak 
gözle gökyüzünü ancak bir yere kadar 
görebiliyoruz. Gök cisimlerini daha 
yakından gözlemlemek isteyenlerin 
imdadına ise teleskoplar yetişiyor. 

Her şey daha iyi 
görebilmek için... 

Ayna ayna, söyle bana,
gökyüzünde ne var acaba? 
Aynalı teleskoplarda bulunan aynalar 

sayesinde parlak ve net görüntüler elde 
edilebiliyor. “Newton tipi teleskop” olarak 

bilinen bu cihazlar daha çok amatör 
gözlemciler tarafından kullanılıyor. 

Teleskoplar gök bilimiyle ilgili gözlemlerde 
kullanılan optik (görmeyle ilgili) cihazlardır. 

Bu cihazlar, çıplak gözle veya dürbünle 
göremediğimiz cisimleri, örneğin yıldızları 

çok daha yakından görmemizi sağlar. 

TELESKOP 

GÖKYÜZÜNÜN
BÜYÜLÜ
DÜNYASI
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• Rasathaneler gözlemevleridir. 
Örneğin, Ankara Üniversitesi Kreiken 
Rasathanesi’nde farklı türde teleskoplarla 
gerçekleştirilen gözlem faaliyetleriyle 
bilimsel araştırmalar için veri sağlanıyor. 
Rasathane, Ankara Üniversitesi’ne bağlı 
Çocuk Üniversitesi’nin programlarından 
Gökbilim Okulu’na da ev sahipliği yapıyor. 

• Rasathanedeki teleskopları kullanarak 
gözlem yapabiliyor, evrenin gizemlerini 
keşfedebiliyoruz. 

Rasathanelerde gözlem 

Gözlük camı gibi 
teleskop merceği 

Bazı teleskoplarda mercek bulunur. 
Mercekler gök cisimlerinden gelen 

ve içlerinden geçen ışınları birbirine 
yaklaştırır veya uzaklaştırır. Mercekli 

teleskoplar sayesinde cisimleri 
olduğundan çok daha yakın görebiliriz. 

Bir teleskobunuz olsa 
gökyüzünde en çok 

hangi cismi gözlemlemek 
isterdiniz? Sizce 

teleskoplar gece vakti 
gökyüzünde gördüğümüz 

yıldızları ne kadar 
büyütebilir? 
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Bakalım, resmin içine gizlenenleri 
bulabilecek misiniz?EDİRNE
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TARİHTE
YOLCULUK

Albert Einstein da kim? 

Einstein’ın bilim dünyasına 
katkıları nelerdir?

Albert Einstein çok değerli bir fizikçi ve 
önemli bir bilim insanıdır. 1879 yılında 
Almanya’da doğar. Çok meraklı ve 
hayal gücü zengin bir çocuktur. 
Yükseköğrenimini İsviçre’de tamamlar. 
Fizik alanında önemli çalışmalar 
gerçekleştirir ve 1921 yılında Nobel Fizik 
Ödülü’ne layık görülür. Ona bu ödülü 
getiren çalışması fotoelektrik üzerinedir. 

Einstein 20. yüzyılın dehaları arasına ismini 
yazdırmayı başaran bir bilim insanıdır. 

Ünlü fizikçinin 300’den fazla 
bilimsel çalışması vardır. İnsanlık, Einstein’ın 

çalışmaları sayesinde enerji, ışık hızı gibi 
konularda yaşadığımız evrenle ilgili çok 

değerli bilgiler edinir. 

ALBERT 
EINSTEIN 

Fotoelektrik: 
Işığın etkisiyle 

elektrik üretme

4 soruda Albert Einstein’ı 
tanıyalım. 

1

2

E=mc2
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Atatürk’e mektup 
yazdı mı?

Einstein için başarının 
formülü nedir? 

Evet, Einstein’ın Atatürk’e 
yazdığı bir mektup var. Einstein 
mektubunda 40 akademisyenin 
hiçbir karşılık beklemeden Türkiye’de 
çalışabileceklerini belirtmiştir. Atatürk’ün 
girişimiyle sadece mektupta bahsi geçen 
40 kişi değil, Almanya, Avusturya gibi 
çeşitli Avrupa ülkelerinden 200’e yakın 
akademisyen Türkiye’ye davet edilmiştir. 

Einstein başarılı olmak için üç şeye 
ihtiyaç olduğunu söyler. İlki çalışmak, 

ikincisi yapılan işi oyun oynuyormuş 
gibi zevk alarak yapmak, üçüncüsü 

ise gereğinden fazla konuşmak 
yerine bir şeyler üretmek. Bu, 

Einstein’a göre başarı formülüdür. 
Biz de derslerimize severek 

çalışırsak onun gibi başarılı olabiliriz.

4

3
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TÜRK 
KIZILAYI 

Tarihi PTT kadar köklü bir 
kurumu, Türk Kızılayı’nı 
birlikte tanımaya 
ne dersiniz? 

PULLARLA
ÖĞRENELİM

Türk Kızılayı, savaş alanlarında yaralanan 
ya da hastalanan tüm askerlere hiçbir 

ayrım gözetmeksizin yardım etmek 
amacıyla 1868 yılında kurulmuştur. 

Zaman içinde farklı isimler alan bu büyük 
kuruluşa daha sonra Atatürk tarafından 

“Kızılay” adı verilmiştir. 

Türk Kızılayı’nın geçmişi... 

Türk Kızılayı neler yapıyor? 
• Türk Kızılayı, Ulusal Kan Temini Projesi 

kapsamında Kan Bağış Merkezleri ve mobil 
kan bağış araçları ile kan bağışı yapmak 
isteyen gönüllülere ulaşıyor. Bağışlanan 

kanlar hastalıkların tedavisinde kullanılıyor, 
böylece insanların hayatı kurtuluyor. 

38



• Kurum, yurt içinde 
meydana gelen doğal 

afetler sonrasında afete 
maruz kalmış kişilere, 

örneğin depremzedelere acil 
beslenme ve çadır hizmeti 

veriyor. Türk Kızılayı’nın mobil 
mutfak ve ikram araçları 

ile çadırları bulunuyor. 
İnsanlar afet sonrasında bu 
çadırlarda kalabiliyor, mobil 

mutfaklar sayesinde 
yemek yiyebiliyor. 

• Türk Kızılayı yurt dışında da bir afet 
olduğunda ihtiyaç sahiplerinin imdadına 

yetişiyor. Kurum bugüne kadar Sudan’dan 
Endonezya’ya, Kosova’dan Somali’ye 

dünyanın pek çok yerinde insani yardım 
faaliyetlerinde bulunmuş. 

• Türk Kızılayı ilk yardımla ilgili 
eğitimler de düzenliyor. Böylece 

insanların ihtiyaç durumunda doğru 
bilgi ve beceriyle ilk yardım müdahalesi 

yapabilmesi hedefleniyor.  

Türk Kızılayı çeşitli tarihlerde 
PTT’nin çıkardığı pullara konu 
olmuştur. Böylece kurumun önemi 
pullar aracılığıyla da vurgulanmıştır. 

PTT’den Türk Kızılayı pulları
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CIMNASTIK 

Esneklik, güç, çeviklik ve azim... 
Cimnastik, birçok arkadaşımızın küçük yaşta 
başladığı önemli bir spor dalı. 
Gelin, cimnastikle uğraşan 
sporcuların dünyasına 
beraber adım atalım. 

• Cimnastik, sporcuların olimpiyat oyunlarında da yarıştığı bir spor dalıdır. 
Bu alandaki müsabakalar artistik, ritmik, trambolin gibi çeşitli 

ana branşlarda düzenlenir.

• Artistik cimnastikte erkek sporcular yer, kulplu beygir, halka, atlama masası, 
paralel, barfiks kategorilerinde yarışır. Kadın sporcular ise atlama masası, kız 

paraleli, denge ve yer olmak üzere dört kategoride mücadele eder. 

• Cimnastikte sporcular hem bireysel olarak hem de grup halinde yarışabilirler. 

Olimpiyatlarda cimnastik

Bu spor dalında düzenli 
fiziksel hareketlerle 
beden güçlendirilir. 

Artistik cimnastikten ritmik 
cimnastiğe birçok cimnastik 

dalı vardır. 

Hopla, atla, 
zıpla, dans et... 

SPORCU
PTT ÇOCUK

Müsabaka: 
Yarışma
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Bu kategoride kadın sporcular 
çember, top, lobut, kurdele ve ip 
kullanarak müsabakalara katılır.  

Sporculara müzik eşlik eder. 

Ritmik cimnastikte sadece 
kadınlar yarışıyor

O piti piti 
Karamela sepeti

Terazi lastik cimnastik... 
Tekerlemelerimizde de ismi 

geçen cimnastik sporu faaliyetleri 
ülkemizde Türkiye Cimnastik 

Federasyonu bünyesinde 
gerçekleştirilmektedir. 
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Gerekli malzemeler
Bir adet mendil 

1. Sayışmayla bir ebe seçilir. 
2. Oyuncular ebenin etrafında çember oluşturur. 
3. Ebenin gözleri siyah bir mendille bağlanır. 
4. Oyuncular ebenin etrafında dönmeye başlar.  
5. Ebe oyuncuları yakalamaya uğraşır. 
6. Ebenin yakaladığı kişi yeni ebe olur. 

KÖREBE

SOKAK
OYUNLARIMIZ

Bu sayımızda köşemizi körebe 
oyununa ayırdık. 
Haydi oynayalım. 
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SANATÇI
PTT ÇOCUK

Her gün önümüzdeki 
kağıtların üzerine 

birçok şey yazıp 
çiziyoruz. Peki, bu sefer 

kağıtları katlayarak 
onlara şekil vermeye 

ne dersiniz?

Origami denince aklımıza Japonya 
gelir. Bu ülkede kağıt katlama 
sanatı çok sevilen bir uğraştır. 
Origami buradan tüm dünyaya 
yayılmıştır. Hatta bazı ülkelerde 
ders olarak bile okutulmuştur.

Origamide renkli kağıtlar 
kullanabilirsiniz. Böylece ortaya çok 

daha ilgi çekici ve rengarenk 
şekiller çıkacaktır. 

Bu sanatta o kadar çok katlama 
çeşidi var ki... Hayal gücünüzü 

kullanıp neler yapabilirsiniz neler... 

ORIGAMI 

Japonya’da origami
Çok eğlenceli ve 

güzel bir hobi... 

Origami en basit ifadeyle kağıt katlama 
sanatıdır. Bu sanatta kağıt parçaları 

farklı şekillerde katlanarak çeşitli figürler 
oluşturulur. İşlem sırasında makas 

veya yapıştırıcı kullanılmaz. 
Kağıt parçası genellikle karedir. 

Haydi, “katlanmış 
kağıt”tan kocaman bir 

dünya kuralım!
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Yazın içimizi ferahlatsın 
diye sık sık dondurma 

yiyoruz, değil mi? O zaman, 
origaminin katlama 

tekniklerinden yararlanarak 
hep birlikte bir dondurma 

külahı yapmaya ne dersiniz? 

Ne kadar 
keyifli... 

7 9

8

3
4 6

5

1 2
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SEVGILI
GÜNLÜK
Uzun zamandır düşünüp duruyordum, büyüklerimiz neden her gün fiziksel bir aktivitede bulunmamız 

gerektiğini söylüyorlar acaba diye... Merak ettim ve bu konuyu bir öğretmenime danıştım. 

Öğretmenim fiziksel aktivitenin sağlığımız üzerinde olumlu etkileri olduğunu ve işleyen bir demirin 

ışıldaması gibi düzenli spor yaptıkça vücudumuzun da sağlıklı ve dengeli kalacağını söyledi. Fiziksel 

aktiviteler ayrıca kemik ve kas yapımızın güçlenmesine, hareket becerilerimizin gelişmesine ve 

derslerimizde başarılı olmamıza da yardımcı oluyormuş. 

Elbette hangi fiziksel aktiviteyi seçeceğimiz çok önemliymiş. Bu konuda yaşımız, vücut ağırlığımız, 

fiziksel uygunluğumuz gibi unsurlara dikkat etmeliymişiz. Ayrıca aktivitenin eğlenceli olması ve kolay 

uygulanabilmesi de gerekliymiş. 
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Okul bahçesinde, spor salonunda veya parkta oynadığımız oyunlar ve yaptığımız egzersizler, 

dans etmek ve bisiklet sürmek hep fiziksel aktiviteymiş. Ayrıca asansör yerine merdivenleri 

kullanmak ve büyüklerimizi bu konuda uyarmak da önemliymiş. 

Fiziksel aktivite yaparken dikkat etmemiz gereken konular varmış. Örneğin, başlamadan 

önce ısınma hareketlerini, bitirdikten sonra da soğuma hareketlerini yapmak. 

Öğretmenim okulumuzdaki spor kulübüne de üye olmamızı tavsiye etti ve konuyla 

ilgilenen öğretmenimize beni yönlendirdi. Yarın gidip kendisiyle görüşeceğim. 

Bugünlük bu kadar... 
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YARDIMSEVERLIK 

Bir insana yardım etmek çok güzel bir 
davranış. Bu davranışta bulunduğunuz 

zaman mutluluk duyuyor ve seviniyorsanız 
yardımseversiniz demektir :) 

• Yardımsever bir insan olarak 
yapabileceğimiz pek çok şey var. 
Örneğin, yaşlıları karşıdan karşıya 
geçirmek, onların çantalarını 
taşımalarına yardım etmek bunlar 
arasında sayılabilir. 

• Yapabileceğimiz en güzel şeylerden 
biri eski kıyafet ve oyuncaklarımızı 
başkalarına bağışlamak olur. 
Oyuncaklarımızı arkadaşlarımızla 
paylaşmak da bizi mutlu edecektir. 
Ayrıca, ödevlerimizi yaparken 
zorlandığımız yerde birbirimize 
yardım edebiliriz. 

• Arkadaşlarımızla yardımlaşmamız 
ve dayanışmamız aramızdaki sevgi 
ve saygı bağının kuvvetlenmesini 
sağlayacaktır. 

BİLİNÇLİ
PTT ÇOCUK

Yardımseverlik çok kıymetli 

Neler yapabiliriz? 

 Ailemizi bağış 
toplayan kurumlara 

yardım etmesi, 
örneğin Türk 

Kızılayı’na kan 
bağışı yapması için 

teşvik edebiliriz. 
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Yardımseverliğin temelinde iyilik 
yapmak ve merhametli olmak yer 
alıyor. Bu bizim kültürümüzde de 

var. Örneğin, Osmanlı zamanında 
camilerin en kuytu köşelerinde sadaka 
taşları bulunurmuş. Zenginler buraya 

sadakalarını koyar, fakirler de 
ihtiyacı kadarını alırmış. 

Ne kadar güzel, değil mi? 

Sadece insanlara değil, tüm 
canlılara merhamet ve iyilik 

göstermemiz gerekir. Örneğin, 
yaralı bir kuş gördüğümüzde 

onu bir veteriner hekime götürüp 
tedavi ettirmemiz ne kadar güzel 

olur, değil mi? Ya da sıcak yaz 
günlerinde hayvanlar için dışarı 

su kapları bırakmaya ne dersiniz?

Bağışlayacak eşyan, arkadaşın 
ihtiyaç duyduğunda ona ayıracak 

zamanın, insanlara yardım 
etmede kullanılabilecek bir 
yeteneğin varsa hiç durma. 
Sen de yardım et, mutlu ol!

İyilik yap, iyilik bul... 

Haydi, sen de yardım et!

Tüm canlılara karşı 
merhamet ve iyilik!
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Bu sayımızda köşemize engel tanımayan 
çok önemli bir ressamı, Eşref Armağan’ı 
konuk ettik. Sanatçı, hayat hikayesi ve 
başarılarıyla hepimize örnek oluyor. 

Eşref Armağan doğuştan görme engelli bir 
ressam. Hiçbir zaman doğayı ve renkleri 
görememiş olmasına rağmen 
o kadar güzel eserler ortaya çıkarmıştır ki... 

İstanbul’da doğan sanatçının resme ilgisi 
daha küçük yaştayken başlar. Babası resimde 
ilerlemesi için ona büyük destek verir. 

Eşref Armağan, göremediği 
cisimlerin şeklini ve boyutunu 

parmaklarıyla dokunarak 
anlamaya çalışır. Kullandığı 
boyaları renklerine göre bir 
sıraya dizer. Böylece hangi 

rengin hangi sırada olduğunu 
bilir. 18 yaşında parmakları 

ile kağıt üzerine resim yapan 
Eşref Armağan, zamanla karton 

üzerine yağlı boya çalışmaya 
başlar. Artık parmakları 

gözü olmuştur. 

ENGELLERİ
AŞALIM

Birbirinden 
güzel resimler...

Parmaklarıyla da 
görür insan

EŞREF 
ARMAĞAN
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Eşref Armağan dehasıyla belgesellere de konu olur. Yerli ve yabancı 
birçok televizyon kanalında kendisinden söz edilir. Zaman içinde görme 

engelli öğrencileri de olur ve onlara ders verir. 

Eşref Armağan’ın dehası 

Eşref Armağan’ın 
yeteneğine ve azmine 

hayran olmamak 
elde değil. Peki, sizin 
tanıdığınız, engelleri 

başarıyla aşmış sanatçılar 
var mı? 
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Çoğu zaman dışarı çıkmadan kendimize sorarız: 
Hava nasıl acaba? Ceket giymeli mi? 

Şemsiye almalı mı? Büyüklerimiz televizyondan 
hava durumunu takip eder ve bizi hava şartlarına 

uygun kıyafet giymemiz için uyarır. Peki, sizce hava 
durumuyla ilgili bilgiler nasıl elde ediliyor? 

İşte bu konuda meteoroloji bize yardımcı oluyor.

MERAKLI
PTT ÇOCUK METEOROLOJI 

Meteoroloji nedir? 

Ülkemizde meteoroloji çalışmalarının geçmişi 

• Meteoroloji, atmosferde 
meydana gelen hava 

olaylarının oluşumunu, 
gelişimini ve değişimini 

nedenleri ile inceler.

• Hava olaylarının canlılar ve 
dünya açısından doğuracağı 

sonuçları araştırır.

• Ülkemizde özellikle Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde 
kurulan rasathaneler (gözlemevleri) daha çok astronomi 

alanındaki gözlemler için kullanılmıştır. Rasathanelerde 
zamanla  meteorolojik gözlem de yapılmaya başlamıştır. Bu 
çerçevede büyük çaplı kurumsal çalışmalar 1867’de Kandilli 

Rasathanesi’nin kurulması sonrasında gerçekleştirilmiştir. 

• Günümüzde meteoroloji ile ilgili çalışmalar 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlı Meteoroloji 

Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Hava durumuyla 
ilgili bilgiler internetten anlık takip edilebilmektedir.
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Meteorologlar sayesinde 
hava durumuyla 

ilgili önemli bilgiler 
ediniyoruz.

Hava tahmininin de 
belirli aşamaları var
1. Hava tahmininde bulunmadan önceki ilk 
aşama gözlemdir. Bu aşamada yer gözlem 
istasyonlarından, gemilerden, uydulardan, 
meteoroloji radarlarından ve atmosferin üst 
tabakalarına gönderilen balonlardan önemli 
bilgiler elde edilir. 
Gözlem sırasında neler ölçülmez ki... Hava sıcaklığı, 
rüzgar, hava basıncı, yağış miktarı, su sıcaklığı, 
nem ve daha birçok şey...

2. Daha sonraki aşamada bu bilgiler analiz edilir. 

3. En son aşamada ise tahminler 
raporlanır. Eğer gerekiyorsa 

meteorolojik uyarıların yapılmasına 
karar verilir. Televizyonda hava 

durumunu sunan meteorologların 
zaman zaman şiddetli rüzgar, sel, 

buzlanma gibi tehlikelere karşı uyarılar 
yaptığını duymuşsunuzdur.
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SARI 
ÇIZMELI 
MEHMET 

AĞA 

ANLAMI:
Kim olduğu, 

nerede oturduğu 
bilinmeyen 

kimse 

ATASÖZLERİMİZ 
DEYİMLERİMİZ
Zamanın birinde İzmir’de ünlü bir bey 
varmış. Bir gün yanına kâhyasını çağırmış 
ve demiş ki: “Bugün Aydınlı Mehmet 
Ağa gelecek. Onu istasyonda karşıla ve 
yanıma getir.” Kâhya, “Hay hay beyim! 
Ancak Aydınlı Mehmet Ağa’yı nasıl 
tanıyacağım? Daha önce görmedim ki” 
demiş. Bunun üzerine bey, “Kendisi uzun 
boylu, orta yaşlı ve bıyıklıdır. Sarı çizmeleri 
vardır” karşılığını vermiş. Bunu duyan kâhya 
faytona atladığı gibi soluğu istasyonda almış. Tren istasyona 
varınca ne görsün! İnenler arasında uzun boylu, orta yaşlı, bıyıklı ve sarı çizmeli birçok kişi 
varmış. O günlerde sarı çizme pek modaymış. Kâhya bir türlü bulamamış Aydınlı Mehmet 
Ağa’yı. Bakmış zorlanacak, başlamış bağırmaya: “Sarı Çizmeli Mehmet Ağa! Sarı Çizmeli 
Mehmet Ağa!” Elbette yolcular garipsemiş bu durumu. Yolculardan biri diğerine “Bu adam 
kimi arıyor acaba?” diye sormuş. Diğer yolcu da cevap vermiş: “Kimi olacak? Sarı Çizmeli 
Mehmet Ağa’yı!” Günümüzde bu deyimi halen kim olduğunu veya nerede oturduğunu 
bilmediğimiz kişiler için kullanıyoruz. 
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KAPTAN KÂZIM’IN SAĞ YANAĞI
Yazar: Ayşe Güren 
Resimleyen: Merve Atılgan 
Kaptan Kâzım Kınalı, Eminönü vapurunun kaptanıdır. Bir 
sabah mayıs güneşiyle birlikte sağ yanağı yanar. O da 
Eminönü’nden Üsküdar’a gitmek yerine yolcularıyla birlikte 
Ege’ye rotasını çeviriverir. Bu arada güvertede Memnunlar 
Güvertesi adıyla bir müzik topluluğu bile kurulur. Acaba bu 
yolculuk nasıl sonlanacaktır? 

PİRAMİTLERİN SIRRI
Yazar: Geronimo Stilton 
Çeviren: Filiz Özdem 
Eşsiz mizah duygusu ve yakınları sayesinde en sıkıntılı 
durumlardan kurtulmayı başaran Fareler Adası’nın ünlü 
gazetesi Kemirgenin Sesi ’nin Yayın Yönetmeni Geronimo 
Stilton sizi Antik Mısır’a bir yolculuğa davet ediyor. Bu gezide 
herkesi sfenkslerden gizemli piramitlere, timsahlardan çöl 
yürüyüşlerine maceralı bir seyahat bekliyor. 

OKUYAN
PTT ÇOCUK
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UYANIK AHMET’TEN 
SIKILDIM
Yazar: Hasan Cüneyt Bozkurt
İllüstratör: Öykü Özer Terzioğlu

Bilgisayar oyunları oynamam yasaklandı. Ekran başında çok 
fazla zaman harcıyormuşum. Öyle dedi annem ve bir akşam işten 
eve rengârenk kitaplarla döndü.

“Bak ne buldum!” dedi.

Kitapları bana uzattı. Kucaklayıp kapaklarına baktım. Çok şaşır-
dım. Resim derslerinde çizgi karakter kullandığımda öğretmenim 
bana insanları daha dikkatli incelemem ve hayal gücümü kullan-
mam gerektiğini söylerdi. Oysa bu rengarenk kitaplarda her şey 
çizgi halindeydi. Gözlüklü baba, şapkalı amca, öğretmenleriy-
le oyun oynayan öğrenciler, salıncaklara binen, kırda uçurtma 
uçuran çocuklar ve hayvanlar.

Başlıklarını inceledim. Kahramanım Uyanık Ahmet olmalıydı. 
Bütün kitaplar onun adıyla başlıyordu.

“Ben senin yaşındayken böyle kitaplar okumuştum.” dedi annem. 

Annemi benim boyumda hayal ettim. Elleri ellerime, bacakla-
rı bacaklarıma denk geliyordu. Gülmeye başladım. O da benim 
gibi bilgisayar oyunu oynamış mıydı? Oyuna kendini fazla kaptı-
rıp bilgisayar cezası almış mıydı? 
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“Bizim zamanımızda sadece televizyon, radyo ve kitaplar vardı.” 
dedi annem. 

Çizgi filmleri çok severmiş. Tatil günlerinde bile sabah erken-
den kalkar izlermiş. 

“Bana neden kızıyorsun o zaman?” dedim.

“Hata yaptığımı sonradan anladım.” dedi. “Daha çok kitap 
okumam gerekiyordu. Fakat bu kitapları sana ceza olsun, diye 
getirmedim. Kitap okumak çok zevklidir.” 

Hiç gitmediğim yerlere gidebilirmişim. Hiç duymadığım şarkı-
ları dinleyebilirmişim. Hiçbir zaman tanışamayacağım kişilerle 
sohbet edebilirmişim.

“Bunları bilgisayarda da yapabiliyorum.” dedim.

“Fakat kitaplar daha özgür düşünmeni sağlar.” 

“Daha özgür mü?”

“Evet. Mesela hiç gitmediğin ama bilgisayar oyununda gördü-
ğün bir yeri, oyun sana yakından tanıtır. Hayal kurmana pek gerek 
kalmaz. Ama kitaplar öyle mi? Görüntüleri kendin oluşturman, 
parçaları kendin birleştirmen gerekir.”
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“Öyleyse işim çok kolay olacak. Baksana bütün görüntüler çizgiler-
den oluşuyor.”

Odamda okumaya başladım. Çizimler, zihnimde hareket ediyordu 
ve işte Uyanık Ahmet olmuştum. Arkadaşlarımı at arabasıyla gezdi-
rirken sağa sola el sallıyordum. Yaşadıkları sevinç yüzümde parlıyor-
du. Topumuz bir bahçeye kaçtı. Oyunu unutup ağaca çıktım, arka-
daşlarıma elma kopardım. Kırbaçla topaç oynadık. Bir kuzum bile 
vardı. Adını Süslü koydum. Kırlarda gezdirdim. Annesinden süt emdi 
ama benden ayrılmadı. Halamın oğlu Ali’yle bahçeye çıktık ve oyun-
caklarımla oynadık.  

Okumaya devam ettim.

Orada da kitaplarım vardı. Akşamları resimlerine bakarak zaman 
geçirirken bazen ablama götürüp okumasını istiyordum. Bazen de 
babamın, annemin boynuna sarılıp bana hikaye anlatmaları için 
çırpınıyordum. 
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Neler yaşamıyordum ki o kitapların dünyasında... 

Bir gün babam okul malzemeleri aldı. Ertesi gün beni okula götürdü. Müdü-
rün odasında kayıt yaptırdık. Sınıfa girdim. Öğretmenim beni diğer çocuk-
larla tanıştırdı. 

Uyanık Ahmet olarak her gün sabah erken kalkıp kahvaltı yapıyor ve okula 
gidiyordum. Eve dönünce ödevlerimle uğraşıyordum. Böylece okuma yazma 
öğrendim. Sınıfta ilk öğrenen bendim. Öğretmenim bana kurdele taktı. Arka-
daşlarım beni alkışladı. 

Annem, her Çarşamba kardeşlerimle birlikte beni çocuk bahçesine götürü-
yordu. Babam ve aile büyükleri söğüt ağacının gölgesinde otururken bizler 
bahçede oynuyorduk. 

Başka bir kitapta ilkbahar gelmişti. Her yerde renk renk kelebekler uçuyordu. 
Öğretmenimiz bizi kır gezisine götürdü. Okulun bahçesinde sıra olup yürüye-
rek kıra gittik. Mahallenin sokakları arkamızda kaldı. Uçurtma uçurdum. Bazı-
larımız çiçek topladı, top oynadı, ip atladı. 

Arkadaşım Selim top oynarken yere düştü. Herkes ona güldü ama ben onu 
yerden kaldırdım. Birlikte evden getirdiğimiz yemekleri yedik. Havada çeşit 
çeşit kuşlar gördüm. Uzakta bir leylek tek ayağı üzerine tünemişti. Kertenke-
leler otların içinde kaçışıyordu.

Bütün bu güzelliklere rağmen kitap okumaktan çok sıkıldım. 
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Salona gittim. Annem bir yandan gazete okuyor, bazen de 
başını kaldırıp televizyondaki haberleri izliyordu.

“Anne,” dedim, “hepsini bitirdim.”

“Ne çabuk! Aferin sana.”

“Fakat çok sıkıldım.”

“Sıkıldın mı? Neden?”

“Sonuncu kitapta Selim’in ayağının taşa takılması ve çocu-
ğun yere düşmesi dışında tüm seri boyunca karakterler başka 
bir sorunla karşılaşmıyorlar.”

“Uyanık Ahmet’in topu bir bahçeye kaçıyordu.”

“Evet. Ama bu, öyle bir sorun değil.” 

“E, ne var bunda? Demek ki sorunsuz bir hayatları var.”

“Ama çok sıkıcı.”

“Hım! Anlıyorum. Peki neden?”

“Bütün bilgisayar oyunlarında engeller var.”

“Tıpkı gerçek hayattaki gibi.”

“Evet. Böyle olunca hiç eğlenceli değil.”

“Öyleyse başka kitaplar bulalım. Severek okuyacağın birçok 
kitap olduğuna eminim.” 
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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: 

Sevgili hayal arkadaşım,

Öncelikle nasılsın, neler yapıyorsun? Ben İlker. Seninle tanışmak ve Türki-

ye’de deniz sahilinde gezmek, oynamak isterim.

Buraların sahili, denizi, güneşi, suyu da bir başkadır. Sahilde kumdan kale-

ler yapıp sana yüzmeyi öğretirdim. Denizde dalışlar yapıp balık çeşitleri-

ni görürdük. Belki de dev bir köpekbalığı bile… Kıyıya vurmuş deniz kabuk-

larını koleksiyon yapıp biriktirir, içindeki deniz sesini, uğultuyu kulağımızda 

dinlerdik. Güneşin o güzel gülümsemesine bakıp kıyıda bolca güneşlenirdik. 

İşte böyle hayal arkadaşım.

Kendine çok iyi bak. Tez zamanda seninle tanışmak umuduyla. Sen de bana 

sizin oraları bahseden mektuplar yazarsan çok mutlu olurum.

İlker Yılmazer
İstanbul 
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CEVAP ANAHTARI

Sayfa 16

Sayfa 25

Sayfa 8 Sayfa 9

Sayfa 17

Sayfa 32-33

Genç Belçikalı gazeteci 
Tenten ve Terrier cinsi 
köpeği Milu bir gün 
gezerken maket bir gemi 
bulurlar ve beğenip alırlar. 
Ancak bu gemi zannettikleri 
kadar sıradan değildir. 
Onunla eve geldiklerinde 
bir sürü kötü adam 
belirmeye başlar...

A: What time do you wake 
up in the morning? 

B: I wake up at 7:00. 

A: When do you eat your 
dinner? 

B: I eat my dinner at 
19:00. 

A: What time do you 
come back from 
school? 

B: I come back from 
school at 18:00. 
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PULUNUZ 
PTT’DEN!

FOTOĞRAFINIZ 

SiZDEN

Özel anları, fotoğraflarınızı 
pula dönüştürerek 

ölümsüzleştirin.

Sevdiklerinize
Özel
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