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Neşeyle karşıladığımız sıcacık 
Ağustos ayında yeni bir sayıda 
sizinle buluşmaktan büyük bir 

mutluluk duyuyoruz. Bu sayımızda 
çok değerli bir bilim insanımızdan, 
2015 yılı Nobel Kimya Ödülü sahibi 
Prof. Dr. Aziz Sancar’dan mektup 

var. Kıymetli hocamız mektubunda 
o kadar güzel öğütler veriyor ki... 

Ayrıca bu sayımızı kukla sanatına 
ayırdık. Sanatçı PTT Çocuk, 

köşesinde kukla yapmayı öğretti. 
Artık siz de kukla yapabilir ve 
arkadaşlarınızla kuklalarınızı 

oynatabilirsiniz. Yaz tatili için ne 
kadar eğlenceli bir uğraş, değil mi? 

Bu sayıda ele aldığımız ve 
beğeneceğinizi umduğumuz diğer 

bir konu ise fotoğrafçılık oldu. 
Bu güzel uğraşla ilgili bir şeyler 

öğrenmek istiyorsanız “Bilgi Küpü” 
köşemiz tam size göre!

30 Ağustos Zafer Bayramı’nı bütün 
coşkumuzla kutluyor, bayram 

neşesi ve gururunu sizlerle 
paylaşıyoruz. Ayrıca Kurban 

Bayramı’nı sevdiklerinizle birlikte 
mutlu geçirmenizi diliyoruz.

Hayatınız boyunca öğrenme 
merakınızı hiç kaybetmemeniz 

dileğiyle... 



PTT’Yİ 
TANIYALIM

“Posta Abone Kutusu”nu 
duymuş muydunuz? PTT’nin 

bu hizmetini yakından tanımaya 
ne dersiniz? 

• PTT, posta gönderilerinin 
PTT işyerlerinden alınabilmesi için 
kiralanabilir Posta Abone Kutusu 

hizmeti veriyor.  

• Bu kutular, isteğe bağlı olarak 
kiraya verilmek üzere 

PTT işyerlerinde bulunuyor. 

Kutular dolsun postalarla...

POSTA ABONE 
KUTUSU

Posta Abone Kutusu’nu 
kullanmak çok pratik. 

Büyüklerimiz kutu 
kiraladıkları 

PTT işyerine giderek 
postalarını teslim 

alabiliyorlar. 

Çok büyük 
rahatlık... 
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• Posta Abone Kutusu kiralamak 
için büyüklerimizin kimlik ve adres 

bilgilerinin yanı sıra bir dilekçeyle PTT’ye 
başvurması gerekiyor. 

• Her kutunun 2 anahtarı bulunuyor. 
Bunlardan biri aboneye veriliyor, diğeri 
PTT işyerinde yedek olarak saklanıyor. 

• Kutular en çok 1 yıl, en az 1 aylığına 
kiralanabiliyor. 

Büyüklerimiz Posta Abone 
Kutusu hizmetinden nasıl 

yararlanıyor? 
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DOĞADAN 
BİZE

Bu sayımızda sapsarı 
rengiyle dikkat çeken 

güzel mi güzel bir bitkiyle 
karşınızdayız: Eber sarısı. 
Piyan adıyla da bilinen bu 
bitkiyi yakından tanımaya 

ne dersiniz? 

Latince ismi Thermopsis 
turcica olan Eber sarısı, her 
yıl nisan sonu, mayıs başı 
gibi sarı çiçeklerini açar. 

Boyu 80 santimetreye kadar 
uzayabilir. Uzun bir gövdesi, 
dar yaprakları ve yumuşak 

tüyleri vardır.  

Sarı çiçekleriyle 
çok güzel

EBER 
SARISI 
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Eber sarısı, her çiçeğinden üç meyve verir. Yeryüzünde yetişen 
binlerce baklagil türü arasında bir tek bu bitki üç meyve 

çıkarır. Günümüzde bilim insanları Eber sarısının bu özelliğini 
fasulye, bakla, bezelye gibi diğer baklagillere aktarmaya 

çalışıyor. Böylece daha çok üretim yapılabilecek ve insanlar 
daha çok baklagil tüketebilecek. 

Bu bitkiye ülkemizde sadece 
Afyonkarahisar’da 

Eber Gölü’nün güneyinde ve 
Konya’da Akşehir Gölü’nün 
güneybatısında rastlamak 
mümkün. Eber ve Akşehir 

göllerinin kuruması 
Eber sarısının yok olmasına 
yol açabilir çünkü bu bitki su 

ihtiyacını söz konusu göllerden 
karşılıyor. Bu yüzden Tarım 

ve Orman Bakanlığı bu bitkiyi 
koruma altına almıştır.  

Baklagillerin kraliçesidir o...

Gölleri seven bitki

Baklagiller: Bakla, 
fasulye, akasya, 

keçiboynuzu gibi sebze 
ve ağaçları içine alan, 

büyük bir bitki ailesi
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Filatelinin önemli bir parçası olan 
filatelik damgalar hakkında daha fazla 
bilgi edinmek ister misiniz? 

• Filatelik damgaları PTT hazırlıyor ve 
bu damgaların kaç adet üretileceğini, 
hangi işyerlerinde ne kadar süreyle 
kullanılacağını belirliyor. 

• Filatelik damgalar belirli bir konuya 
göre tasarlanıyor ve ait olduğu tarih 
damga üzerinde belirtiliyor.

• Filatelik damgaların kullanılacağı tarih 
ve işyerleri hem PTT’nin ilgili birim ve 
işyerlerine hem de halka duyuruluyor. 

FILATELIK 
DAMGA 

KÜÇÜK 
FİLATELİST

Damgalar nasıl 
hazırlanıyor? 

Filatelik damgalar PTT tarafından hazırlanan 
özel damgalardır. İlkgün ve özeltarih damgaları 
bunların en önemlileri arasındadır.
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Damga kullanımı
Filatelistler, ilkgün ve 

özeltarih damgalarını 
kullanmak için 
PTT işyerlerine 

gidebilecekleri gibi 
yazılı talepte bulunup 

değerli kağıtlarının 
damgalanmasını da 

isteyebiliyor. 

İlkgün ve özeltarih damgaları 
üzerlerinde bulunan tarih dışında 
kullanılamıyor. İlkgün damgaları 
kullanıldıkları gün, özeltarih damgaları 
ise kullanım süresinin son günü 
mesai bitiminde imha ediliyor. 

Filatelik damgaların 
üzerindeki tarih çok önemli... 
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GÖLGE EŞLEŞTİRME

Bakalım, çorap 
kuklalar ile gölgelerini 

eşleştirebilecek misiniz?
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Hazırlayan: Mustafa Başaran

ŞİFRELİ 
BULMACA

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

“ON İKİ YAŞINDAKİ MİGUEL’İN”deki 
harfleri aynı sayılı karelere aktarın 
ve diğer sözcükleri tahmin ederek 

metni oluşturun.

Bu ifade 2017 yapımı 
“Coco” filminin 

tanıtımından alınmıştır.

11



“Papağandan balık olur muymuş 
canım!” diyorsanız mavi papağan 
balığı ile henüz tanışmamışsınızdır. 
Mavi papağan balığı, Latince 
ismiyle Scarus coeruleus, çoğunlukla 
Karayip Denizi’nde ve Batı Atlantik 
Okyanusu’nda yaşar.

MAVI 
PAPAĞAN 

BALIĞI 

Daha çok mercan kayalıklarında rastlanabilen 
mavi papağan balığının en belirgin özelliği 

başında bulunan sarı nokta ve mavi rengidir. 
Bu balığın rengi o kadar parlaktır ki sanki bir 
ışık onu sürekli aydınlatıyormuş gibi görünür. 

Boyu 35 ile 75 santimetre arasındadır ve ağırlığı 
9 kiloya kadar çıkabilir. En fazla 25 metre 

derinlikte yaşayabilir. 
Çenesi oldukça güçlüdür.

Çenesi güçlü 

HAYVANLARI
sevİyorum
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Mavi papağan balığı zamanının 
büyük bir kısmını yiyecek arayarak 
geçirir. Beslenirken ağzını papağan 

gagasına benzer şekilde kullanır. 
Adını bu özelliğinden alır. Besin olarak 

yosun ve kumlarda yaşayan küçük 
canlıları tüketir. 

Devamlı bir 
yiyecek arayışı 

içinde... 

Mavi papağan balığı, 
geceleri avlanan 

hayvanlardan korunmak 
için salgıladığı bir 

maddeyle vücudunu 
kaplayarak kendine bir 
tür uyku tulumu yapar. 
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• Tarih boyunca çeşitli medeniyetlere 
ev sahipliği yapan Afyonkarahisar’da 
Romalılar, Frigler ve Hititlerin izlerine 

rastlamak mümkündür.

• Afyonkarahisar, Millî Mücadelemiz 
açısından çok önemlidir. Türk milletinin 
kurtuluşunu sağlayan Büyük Taarruz, 

Afyon Kocatepe’den başlamıştır. 

Biraz tarih...

ÜLKEMİ 
TANIYORUM

AFYONKARAHİSAR 

Lokumuyla 
ünlü şehrimiz 

Afyonkarahisar’da 
güzel bir yolculuk 

yapmaya ne 
dersiniz? Haydi, bizi 

takip edin. 
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Afyonkarahisar’ın 
önemli tatları 

Afyonkarahisar denince akla 
ilk gelen lezzetler arasında 
lokum, kaymak ve sucuk yer 
alır. Ayrıca şehir çeşitli etli ve 

sebzeli yemekleriyle de 
ün kazanmıştır. 

Karasal iklim 

Mermeri 
çok kıymetli 

Afyonkarahisar, Ege Bölgesi’nin 
İç Batı Anadolu sınırları içinde 

yer alır. Denize uzak olduğundan 
şehirde genel olarak karasal iklim 

hâkimdir, yani yazlar sıcak ve kurak 
geçer. Kışlar ise karlı ve soğuktur. 

Afyonkarahisar’da oldukça 
değerli bir taş işlenir: Mermer. 

Kireçtaşı olarak da bilinen 
mermer, şehrin birçok yerinde 

çıkarılır. Afyon mermerinden 
mimari yapıların iç kısımlarında, 

heykel ve hediyelik eşya 
yapımında sıkça yararlanılır. 

Termal
tesisleriyle de ünlü
Afyonkarahisar’da kaplıca 

sularının kullanıldığı birçok tesis 
bulunmaktadır. Sene içinde 

turistler bu tesislerde 
hem dinlenir hem de sağlığa 

yararlı kaplıca sularından 
faydalanır.  

Kaplıca: 
Ilıca, sıcak su 

çıkan yer
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RENKLER,
KAĞIT VE 

BUZ

MUCİT 
PTT ÇOCUK
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Yapılışı

Sonuç

1. Kağıtları kare şeklinde keselim. 
2. Her bir kağıdı yan yana güneşi tam görecek 

 şekilde yerleştirelim. 
3. Kağıtların üzerine birer buz parçası koyalım. 

4. Hangi buz parçasının daha hızlı, hangisinin daha 
yavaş eridiğini izleyelim. 

Siyah kağıdın üzerindeki buz daha çabuk eriyecektir çünkü 
siyahın ısı emme kapasitesi diğer renklerden yüksektir. 
Beyaz kağıdın üzerindeki buz en son eriyecektir çünkü 

beyaz aldığı güneş ışığının büyük kısmını atmosfere geri 
yansıtır. Her rengin ısı emme kapasitesi farklıdır. 

Açık renkler koyu renklere kıyasla ısıyı daha az emer. 
Bu yüzden yazın daha çok açık renkli 

giysiler giymeyi tercih ederiz. 

Her rengin farklı ısı 
emme kapasitesine 

sahip olduğunu 
biliyor muydunuz? 

Bu deneyimizde hep 
beraber renk ve ısı 
arasındaki ilişkiyi 
gözlemleyeceğiz. 

Malzemeler 
- Biri siyah biri beyaz 

olmak üzere farklı 
renkte 6 adet kağıt  

- 6 adet küp şeklinde 
buz 
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30 AĞUSTOS
ZAFER BAYRAMI 

Ağustos ayında çok özel 
bir günü kutluyoruz: 

30 Ağustos Zafer Bayramı. 
Gururlu, coşkulu ve 
mutluyuz. Yaşasın 

Zafer Bayramı!

Her 30 Ağustos’ta 
bayram coşkusunu 

bir kez daha hisseder, 
başta Gazi Mustafa 

Kemal Atatürk olmak 
üzere zaferi mümkün 

kılan herkesi 
saygı ve minnetle 

anarız.  

Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktalarından biri olan Büyük Taarruz, 30 Ağustos 1922 
tarihinde başarıyla sonuçlanmış ve ulusumuz büyük zafere ulaşmıştır. Bu önemli olayı 

anmak için 30 Ağustos günü bayram ilan edilmiştir. 1924’te Başkumandan Zaferi olarak 
kutlamaların yapıldığı bu özel ve anlamlı gün, 1926’da Zafer Bayramı adını almıştır. 
Her yıl 30 Ağustos’ta törenler düzenlenir, devlet büyükleri Anıtkabir’i ziyaret eder. 
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PAPAĞAN  ZAFER KUKLA TEMİZLİK 

EMPATİ AĞUSTOS KAĞIT  ŞELALE 

JÜPİTER DAMGA MISIR

Bakalım, yukarıda verilen 
kelimeleri bulmacanın içinde 
bulabilecek misiniz?

KELİME BULMACA
A L E O Ş E L A L E K K C R

Z M N R R S K M Y Z A F E R

T A Y Y T E M S O T S U Ğ A

D N V G K E T B K H Y H B I

B R F K N L M İ N Y K J H Y

Z K I T C R S İ P G H V D U

J B T I Ğ A K M Z Ü F G R B

I P A P A Ğ A N V L J A J R

P C Y P V L V P A J İ R E T

J H M O D Z A Z C L B K L G

G O N K T A G M A D K Z S Y

M K A V O K N G G E P U C M

A Z J N Y E M P A T İ C K G

K N C R I S I M O V J K I V
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Fotoğraflara bakmayı seviyoruz. 
Büyüklerimizin fotoğraf çektiğini 
görüyor, hatta biz de fotoğraf 
makinesi kullanmak istiyoruz. 
Peki, fotoğrafçılık nasıl bir uğraş? 
Merak ediyorsanız bizi takip edin... 

Fotoğraf makinesinin icadı ondan önceki birçok 
buluş sayesinde mümkün olmuştur. Tarihte ilk 
fotoğrafı Joseph Nicéphore Niépce 1826 yılında 
çekmiştir. Fransız mucidin bu fotoğrafı kendi 
geliştirdiği kara kutu mekanizması ile çekebilmesi 
tam 8 saat sürmüştür!

İlk fotoğraflar siyah-beyazken, zaman içinde 
fotoğraf makineleri gelişmiş ve fotoğraflar 
renklenmiştir. Günümüzde çoğunlukla 
dijital fotoğraf çekilmektedir. Dijital fotoğraf, 
piksel denilen milyonlarca minik 
noktacıktan oluşan görüntünün 
ekrana yansımasıdır.  

• O kadar farklı fotoğraflar 
çekiliyor ki... Doğa fotoğraflarında, 

doğanın her türlü haline şahit 
oluruz. Manzara fotoğrafları 

eşsiz güzellikteki manzaraları göz 
önüne serer. Bazı fotoğrafçılar 
vesikalık fotoğraf çeker. Bunlar 

sadece yüzümüzü gösterir. Biz bu 
fotoğrafları, örneğin okula kayıt 

yaptırırken kullanırız. 

• Bu uğraşın belgesel, moda, 
yemek ve macera fotoğrafçılığı 
gibi çeşitleri de bulunmaktadır.  

İlk fotoğraf çalışmaları... 

Fotoğrafçılık türleri 

FOTOĞRAFÇILIK
BİLGİ KÜPÜ
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Kadraj: Sinema ve fotoğrafçılıkta görüntüyü 
 çerçeve içine alma.

Objektif: Fotoğraf makinesi, mikroskop, dürbün ve benzeri 
optik aletlerde cisimlerden gelen ışınları alıp ekran üzerine 

aktaran mercek veya mercek sistemi.

Camera obscura: Karanlık oda/kutu anlamına gelir. 
Fotoğraf makinelerinin büyük dedesidir. Tek bir yüzeyinde 
delik bulunan oda veya kutudur. Delikten geçen ışığın karşı 
yüzeyde görüntü oluşturması üzerine kurulu bir sistemdir. 

Deklanşör: Fotoğraf makinesinin fotoğraf 
çekilirken basılan düğmesi.

Tripod: Fotoğraf makinesinin üzerine 
takıldığı ayaklı düzenek. 

Mini fotoğrafçılık 
sözlüğüm 
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Bu sayımızı doğa harikası şelalelere 
ayırdık. Sıcak yaz günlerinde şelalelerin 

dünyasında ferahlamaya ne dersiniz?

Şelaleler, akarsuların yüksek bir yerden dik 
şekilde dökülmesi sonucu oluşur. 

Çağlayan adıyla da bilinen ve bulunduğu 
ortama serinlik veren bu yer şekillerini 
çoğunlukla dağların üst kısımlarından 

akarken görmek mümkündür. 

ŞELALELER

Şelaleler serinletiyor...

Şelale oluşumu 
Depremler ve 

yer kaymaları gibi doğa 
olayları akarsu yatağında 

(akarsuyun aktığı yer) 
yükseklik farkına, bu da 

şelalelerin oluşmasına yol 
açabilmektedir.  

GİZEMLİ
YERYÜZÜ

22



Şelalelerin en ünlüsü Niagara Şelaleleri’dir. 
Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada 
sınırında bulunan Niagara Nehri üzerindeki 
üç şelaleden oluşur. Bu şelalelerin 
nadiren de olsa donduğu bilinmektedir. 
Ayrıca Niagara Şelaleleri’nin çevresinde 
bot gezileri düzenlenmektedir.

Ya siz? 

Dünyada en bilinen şelale

Venezuela’da bulunan 
Angel Şelalesi 979 metre 

yüksekliği ile dünyanın 
en yüksek şelalesidir. 

En yükseği...

• Türkiye’de Manavgat, Düden 
ve Tortum en dikkat çeken 

şelaleler arasında yer alıyor.

• Akdeniz Bölgesi şelale 
açısından oldukça zengindir. 

Ülkemiz şelale 
açısından zengin
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PROF. DR. AZİZ SANCAR
HOCAMIZDAN MEKTUP VAR  

Sevgili çocuklar, 

Mardin’de on çocuklu bir ailenin ferdi 
olarak dünyaya geldim. Hayalim iyi bir 
futbolcu olmaktı. Hatta bir süre kalecilik 
yaptım. Lise yıllarında en sevdiğim ders 
kimya oldu. Ancak üniversitede tıp okumayı 
ve doktor olmayı tercih ettim. Annem ve 
babam eğitime çok önem verirdi. Bana 
hep destek oldular. Onlar ve olağanüstü 
öğretmenlerim sayesinde iyi bir eğitim 
aldım. Sürekli laboratuvarda çalıştım ve 
deneyler yaptım. Sonuçta birçok çalışmam 
ödüllendirildi. 2015 yılında ise Kimya 
dalında Nobel Ödülü’ne layık görüldüm. 

Ödül kazanmak için değil, ülkem adına 
insanlığa faydalı olmak ve geleceğe miras 
bırakabileceğim bir şeyler üretmek için yola 
çıktım. Bolca emek ve fedakarlık başarıyı da 
beraberinde getirdi. Bu süreçte Amerika’ya 
gittim, Türkiye’den ve sevdiklerimden uzak 
kaldım. Ülkemin havasını suyunu özledim. 
Ankara’nın simidini, İzmir’in incirini, 
Mardin’in yemeklerini özledim. Ama inanın 
buna değdi. 

24



Bugün beni yetiştirenlere ve vatanıma çok şey borçluyum. 
Atatürk ve onun kurduğu Cumhuriyet olmasaydı ben Nobel 
Ödülü alamazdım. Bu ödül Cumhuriyet’in ödülüdür. Elde 
ettiğim başarıdan dolayı ülkem adına çok mutlu oldum çünkü 
biliyorum ki Türkiye bilim insanlarına çok değer veriyor. Ben de 
Türk öğrencileri yetiştirerek vatanıma ve benim üzerimde emeği 
olanlara borcumu ödemeye çalışıyorum.

Şimdi size bir bilim insanı olarak sesleniyorum: Çok çalışın. Merak 
duygunuzu hiç kaybetmeyin. Sizden önceki bilim insanlarının 
açtığı yolu takip edebilir ve kendinize yepyeni bir yol açabilirsiniz. 
Yapacağınız buluşlarla insanların daha sağlıklı ve mutlu 
yaşamasına katkıda bulunabilirsiniz. Karşınıza türlü zorluklar 
çıkacaktır. Her ne olursa olsun siz çalışmaya ve üretmeye devam 
edin. Şunu hiç unutmayın: Çoğu insan başarıda en önemli unsurun 
zeka olduğunu düşünür, ben buna inanmıyorum. Kıymetli olan 
emek vermektir. 

Yaşadığım sürece üretmeye, bilime katkıda bulunmaya ve 
ülkemi onurlandırmaya devam edeceğim. Biliyorum ki sizler de 
büyüyecek, önemli başarılara imza atacak, yaptığı işi çok seven 
vatansever insanlar olarak bizi gururlandıracaksınız.   

Bütün kalbimle hepinizi kucaklıyor, gözlerinizden öpüyorum. 

Aziz Sancar 
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Firavunların 
ülkesi... 

MISIRDÜNYAYI 
DOLAŞIYORUM

Nil Nehri’ne kıyısı bulunan Mısır, 
Kuzey Afrika’da yer alır. Başkenti 
Kahire’dir. Mısır, Kuzey Afrika’da en 
fazla nüfusa sahip ülkelerdendir. 

Bu sayımızda Afrika ülkelerinden 
Mısır’da bir yolculuk yapacağız. 
Bizimle gezmeye ne dersiniz? 

Mısır oldukça eski bir uygarlıktır. Ülkeyi 
uzun zaman firavunlar yönetmiştir. Tarih 

boyunca Romalılar ve Osmanlıların da 
aralarında bulunduğu birçok medeniyet 

burada hüküm sürmüştür.  

Firavun: 
Eski Mısır 

hükümdarı
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Piramitlerin 
eşsiz güzelliği

Altın renkli plajlarıyla Şarm El Şeyh 
Günümüzde Mısır’ın turizm kenti olarak adlandırılan 
Şarm El Şeyh, Kızıldeniz’in kıyısında yer alır. Bu güzel 

şehirde dalış programlarına katılarak su altının 
zenginliklerini keşfetmek mümkündür. 

Eski Mısır medeniyetinin kalıntılarından 
piramitlerin çoğu Kahire’nin Gize 

bölgesinde yer alır ve her yıl birçok turist 
ağırlar. Bu devasa yapılarda Mısır firavunlarının 

mezarları yer alır. 138 metre yüksekliğindeki Keops 
Piramidi Antik Dünyanın Yedi Harikası 

arasında günümüze ulaşan tek yapıdır. 

Mısır denince akla gelen yapılardan biri de sfenkslerdir. 
Bunlardan Büyük Gize Sfenksi dünyanın en büyük tek taş 

heykeli olarak bilinmektedir. Zamanında piramitleri ve 
firavun mezarlarını koruması amacıyla 

inşa edildiği tahmin edilmektedir.  

Mısırlılar eski çağların yazı sistemi 
olan hiyeroglifi en iyi kullanan 

medeniyetlerdendir. Mısır hiyerogliflerine 
büyük taş anıtlarda ve papirüs adı verilen 

kağıtlarda rastlamak mümkündür. 

Hiyeroglif ustası Mısırlılar

27



Pinokyo’yu okudunuz mu? 
Eğer cevabınız “Hayır” ise 
Carlo Collodi’nin bu güzel kitabını 
okumanızı tavsiye ediyoruz.

Sizce yalan söylememek niçin önemli? 
Yalan denince aklınıza gelenleri bize 
bir yazıyla anlatır mısınız?

1. Yazını yaz. 
2. Sayfayı kes veya fotokopisini çek.
3. Ad-soyad, doğum tarihi, telefon numarası ve adresinle birlikte PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü Tanıtım ve 
Medya İlişkileri 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.

Ad-Soyad:
Doğum Tarihi:

Telefon:
Adres:

HAYAL ET, YAZ
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LABİRENT BULMACA
Üç arkadaş köpeklerini gezdirirken iplerini karıştırdılar. Onların 

ipleri çözerek kendi köpeklerini bulmalarına yardımcı olur musunuz?
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Bu sayıda derimizi, bir diğer adıyla 
cildimizi inceledik. Meğer derimizin ne 
kadar önemli işlevleri varmış... 

VÜCUDUMUZU
TANIYALIM

Derimiz vücudumuzun yüzey ölçüsü 
olarak en büyük organıdır. Üst deri, 

alt deri ve deri altı doku olmak üzere 
üç temel tabakası vardır. 

Bu tabakalarda yağ ve ter bezleri, 
kıl kökleri ve duyu sinirleri 

bulunur. Duyu sinirleri bir şeye 
dokunduğumuzda beynin ilgili 

merkezine sinyal gönderir. 
Biz de böylece o cismin soğuk, 

sıcak, sert veya yumuşak 
olduğunu anlayabiliriz. 

Epidermis (üst deri)

Hipodermis (deri altı doku)

Dermis (alt deri)En büyük organımız

Dokunuyorum, 
öyleyse hissediyorum... 

Dokunma, beş temel duyumuzdan 
biridir. Tüm vücudumuzu saran 

derimiz sayesinde nesnelere 
dokunarak onların sıcaklığını, 

soğukluğunu, sertliğini ve 
yumuşaklığını hissedebiliriz. 

DERI
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Derimiz bizi koruyan en önemli 
organlarımızdandır. Parmağınızı kestiğinizi 

veya arkadaşlarınızla oynarken düşüp 
dizinizi yaraladığınızı düşünün. Bir süre sonra 

bakarsınız ki kestiğiniz veya yaraladığınız 
yer eski haline dönüvermiş. Derimiz çok hızlı 
bir şekilde kendisini onarır. Ayrıca oldukça 

esnektir; vücut ısımızın kontrol altında 
tutulmasında bu özelliğinin önemli 

bir rolü vardır. 

Derimiz bizi korur... 

Suda fazla kalınca derimiz 
buruşur. Peki neden? 

Denizde veya banyoda fazla kalınca özellikle parmak 
uçlarımız ve ayak tabanlarımız buruşur. Bu bölgelerde 
kıl ve tüy bulunmaz. Onun yerine kalın bir deri tabakası 

mevcuttur. Parmak uçları ve ayak tabanları yapısı 
gereği su geçişine izin verdiği için bir zaman sonra 

bu bölgelerde buruşma meydana gelir. 
Belli bir sürenin ardından eski haline dönerler.

Deri sağlığımız 
önemli... 

Derimizin suya çok ihtiyacı 
vardır. Bol su tüketmek ve 
güneş ışınlarının zararlı 
etkilerinden korunmak 

deri sağlığımız 
için gereklidir.
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Meyveler yaz günü ferahlamak için en ideal yiyecekler. 
Gelin, güzel bir salata yapıp lezzetli meyvelerin 
tadına hep birlikte bakalım. 

BERABER
YEMEK YAPALIM

Malzemeler 
1 adet kase 
1 adet kivi 

1 adet şeftali 
4-5 adet çilek 

1 adet elma 
5-10 adet frambuaz 

4-5 adet kiraz
3-4 adet yaban mersini 

MEYVE 
SALATASI 
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Bütün meyveleri yıkıyoruz. 

Kirazları sapından ayırıp 
kaseye dolduruyoruz. 

Kivi, şeftali ve elmanın kabuklarını bir 
büyüğümüzün yardımıyla soyuyor, daha sonra 

meyveleri istediğimiz boyutta doğruyoruz. 

Çilekleri keserek dörde bölüyor ve 
kaseye koyuyoruz.

Kalan bütün meyveleri ekleyip 
salatamızı karıştırıyoruz. 

Yapılışı
1

2

3

4

5

Afiyet 
olsun...
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Bu sayımızda köşemizi Güneş 
Sistemi’nin en büyük gezegeni 
Jüpiter’e ayırdık. Bekle bizi Jüpiter! 
Roketimiz hazır, uçuyoruz... 

Bu gezegenin en önemli 
özelliklerinden biri üzerinde 

devasa bir kırmızı leke 
olmasıdır. Bu leke aslında 

kocaman bir fırtınadır 
ve Dünya’nın iki katı 

büyüklüğündedir. Gezegenin 
ortasındaki karanlık kuşaklar 
farklı şekillerdeki bulutlardır. 

JÜPITER

GÖKYÜZÜNÜN
BÜYÜLÜ
DÜNYASI

Jüpiter’e hoş geldiniz... 
Jüpiter, Güneş’in binde biri kadar bir gezegen ama 
yine de o kadar büyük ki istersek içine binden fazla 
Dünya sığdırabiliriz. Bu gezegen çoğunlukla gaz ve 

sıvıdan oluşuyor. Bizim gezegenimiz Dünya gibi katı bir 
yüzeyi yok, yani üzerinde kara parçası bulunmuyor.  
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Dünya’nın tek uydusu Ay’a karşılık 
Jüpiter’in tam 67 adet uydusu var! Bunların 

53’üne isim verilmiş ancak 14’ü adlarının 
konulmasını bekliyor. Bu uydulardan 
Ganymede sadece Jüpiter’in değil, 

Güneş Sistemi’nin de en büyük uydusudur. 

Ne çok uydusu var...

Jüpiter Güneş’in 
çevresinde

Jüpiter, Güneş etrafındaki 
dönüşünü yaklaşık 12 Dünya 

yılında tamamlar. Bu gezegende 
bir gün, ortalama 10 Dünya 

saatine denk gelir, yani 
günler kısadır.

Bugüne kadar keşif 
amacıyla Dünyamızdan 

Jüpiter’e 9 uzay aracı 
gönderildi. Bunlardan biri 
2011’de Jüpiter’in ortaya 

çıkışını ve gelişimini 
anlamak amacıyla 
fırlatılan Juno’dur. 

Jüpiter’i 
keşfetmek
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Bakalım, resmin içine gizlenenleri bulabilecek misiniz?
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NASREDDIN 
HOCA

Adını duymayanınız var mı? 
Fıkralarıyla hepimizi güldüren 
Nasreddin Hoca’yı yakından tanıyalım 
istedik bu sayımızda. Hep birlikte 
kahkahaya boğulmaya ne dersiniz?

PULLARLA
ÖĞRENELİM

Nasreddin Hoca, 1208 doğumlu olduğu ve 
Akşehir çevresinde yaşadığı tahmin edilen 

bir halk bilgesidir. Rivayete göre 
hem öğretmenlik hem de kadılık yapmıştır. 

Halk bilimciler gerçekten yaşayıp 
yaşamadığı ile ilgili farklı görüşlere sahiptir. 

Nasreddin Hoca insanlar tarafından çok sevilmiş, 
Akşehir’in simgesi olmuştur. Onun fıkralarından 
Anadolu’da yaşayan insanların düşüncelerini ve 

hayata bakışlarını anlamak mümkündür. 

Bilge: Bilgili, iyi ahlaklı, 

olgun ve örnek kimse

Kadı: Eski dönemlerde 

mahkeme başkanı
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Nasreddin Hoca, her yıl düzenlenen 
Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca 

Şenliği kapsamında anılmaktadır. Şenlik 
Akşehir Gölü’ne maya çalma töreniyle 

başlar. Etkinlik kapsamında çocuklar ve 
büyükler için tiyatro gösterileri, konserler 

ve atölye çalışmaları gerçekleştirilir.  

Ya Tutarsa
Nasreddin Hoca bir gün yanına yemeğini almış ve yola 
çıkmış. Öğle saatinde Akşehir Gölü kenarına gelmiş. 
Bir ağacın altına oturmuş. Yemeğini yemiş. Tam yoğurt 
çanağını gölde yıkadığı sırada Hoca’yı gören bir adam ne 
yaptığını merak etmiş ve sormuş: “Ne yapıyorsun Hoca?”

Hoca cevaplamış: “Göle maya çalıyorum.”

Adam gülmüş: “İlahi Hoca, göl maya tutar mı hiç?”

Hoca da vermiş cevabı: “Ben de biliyorum tutmayacağını, 
ama ya tutarsa!”

En bilinen Nasreddin Hoca 
fıkralarından... 

PTT’den Nasreddin 
Hoca pulu 

PTT, 1976 yılında Nasreddin 
Hoca temalı pul çıkararak bu 

halk bilgesini anmıştır. 
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SU TOPU 

Bu sıcak Ağustos günlerinde 
size eğlenceli bir su sporunu 
tanıtmak istedik. Bizimle su topu 
oynamaya var mısınız? 

SPORCU
PTT ÇOCUK

Su topu sporunun geçmişi 1890 yılına uzanır. 
O dönemde bu spor İngilizler ve İskoçlar 
arasında gölde yapılıyordu. Su topu bir 
süre sonra olimpiyatların kapsamına alındı. 
Maçlar 1950’li yıllara kadar göl ve denizlerde 
gerçekleştirildi. Ülkemizde ilk su topu maçı 
1931 yılında yapıldı. 

Bu sporun oldukça 
köklü geçmişi var 
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*Su topu havuzda oynanan bir takım oyunudur. 
2 takımla 2 yarı halinde oynanır. 
Sporcular özel başlıklar takar.

*Her takım oyuna 7 kişiyle başlar. Bunlardan biri 
kaleci olarak görev yapar.

*Her takımın amacı karşı takımın 
kalesine gol atmaktır.  

*Büyüklerde su topu maçları 32 dakika yapılırken, 
küçükler kategorisinde bu süre 28 dakikadır. 

*Oyun alanında maçı yönetmek için 4 hakem bulunur.
Ayrıca masa hakemleri de vardır.

Maçlarda kullanılan 
toplar... 

Bu spor dalında kadın ve erkek 
kategorilerinde top boyutları 

farklıdır. Genellikle sarı renkteki 
topun yüzeyinde pürüzler bulunur, 

böylece kayması 
engellenmiş olur.  

Suda maç yapmak 
çok keyifli 
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- 1 adet karton kutu 
- Kutunun içine koyulabilecek çeşitli nesneler 

1. Kutunun bir yüzeyine, bir büyüğümüzün yardımıyla 
elimizin girebileceği genişlikte bir delik açalım. 
2. Aramızdan bir arkadaşımızı seçelim ve onun 

görmeyeceği şekilde kutunun içine bir nesne 
yerleştirelim; mesela bir oyuncak... 

3. Arkadaşımızdan kutunun içine elini sokarak nesneye 
dokunmasını ve onun ne olduğunu tahmin etmesini 

isteyelim. Arkadaşımız bu esnada bize soru sorabilir. 
Biz de ona ipucu verebiliriz. 

GIZEMLI 
KUTU 

OYUNLARIMIZ

Bu sayımızda arkadaşlarınızla 
oynayabileceğiniz eğlenceli bir 

oyun hazırladık. Keyifli vakit 
geçirmenizi diliyoruz. 

Malzemeler
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SANATÇI
PTT ÇOCUK

Kukla gösterisi izlemeyi sever misiniz? 
Kuklalar oynatmak ne kadar keyifli 
değil mi? Haydi gelin, kuklaların 
dünyasında dolaşalım. 

• El kuklası, ip kuklası, araba kuklası, 
 iskemle kuklası gibi birçok kukla çeşidi vardır.

• Kukla sanatında öncelikli amaç seyircileri 
eğlendirmek ve güldürmektir. 

• Kuklayı oynatan kişi genellikle 
sahnede görülmez.  

• Gösteri sırasında müzik de kullanılır. 

KUKLA 
SANATI 

Çeşit çeşit kukla...

Dergimizin bu ayki 
kapağında sizi 

selamlayan Ibiş, 
geleneksel Türk kukla 

oyununun başlıca 
karakterlerinden 

biridir. 
Hareketli yerleri iplikle sanatçının 
parmaklarına bağlanarak veya 
eldiven gibi bir kesiti kullanarak 

bir perdenin üzerinden oynatılan 
insan ve hayvan figürlerine 

kukla denir. Kuklalar bez, karton, 
tahta, alçı gibi malzemelerden 

yapılabilir.

Kuklan varsa oynat 
bakalım... 
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Malzemeler 
2 farklı renkte karton, 1 adet çorap, 2 adet oynar göz, 

yapışkan, makas, yün iplik parçaları

Yapılışı 
Kartonlardan birini oval şekilde kesin, ikiye katlayın ve açın. Bunu kuklanın ağzı 

için kullanacağız. Diğer renk kartondan dil şeklinde bir parça kesin ve ağız kısmına 
yapışkan kullanarak yapıştırın. Çorabı elinize geçirin; dört parmağınız üstte, 
başparmağınız aşağıda olmalı. Dört parmağınızın olduğu yere oynar gözleri 

yapıştırın. Parmaklarınızın arasında kalan kısma az önce hazırladığınız kartonu 
yapıştırın ve kurumasını bekleyin. Kuklanıza saç yapmak içinse farklı 

yün iplik parçalarından yararlanabilirsiniz. 

Çoraptan 
kukla 

yapmaya 
ne dersiniz?
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SEVGILI
GÜNLÜK
Bugün arkadaşlarımla çok güzel oyun oynadık. Birlikte bolca eğlendik. Eve geldiğimde hem çok acıkmış hem 

çok yorulmuştum. O yüzden üstümü değiştirmeden, elimi yıkamadan hemen sofraya oturmak istedim. 

Ancak annem beni uyardı ve bana ellerimi yıkamamın ne kadar önemli olduğunu anlattı. 

Mikroplar ellerimizdeki gözeneklere, çiziklere yapışıp toz ve kirle karışır, bu sayede hızla çoğalır, 

sonra da dokunduğumuz yiyecek ve içeceklere bulaşarak bizi hasta edebilirmiş. O yüzden dışarıdan eve 

girince, yemekten önce ve sonra, tuvaleti kullandıktan, hapşırdıktan, öksürdükten ve hayvanları sevdikten 

sonra ellerimizi yıkamamız şartmış. 

Bunları konuştuktan sonra annemle banyoya gittik ve annem bana ellerimi nasıl yıkayacağımı anlattı. 

Önce ellerimi suyla ıslattım. Bir miktar sabun aldım. Avuç içlerimi birbiriyle ovuşturdum. Sağ elimle 
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sol elimin üstünü ve parmaklarımın arasını ovaladım. Aynı işlemi diğer elimde de uyguladım. 

Parmaklarımı birbirine geçirdim ve avuçlarımın içini ovaladım. Parmaklarımı sıkı tutarak diğer 

elimin içiyle ovaladım. Sol baş parmağımla sağ elim kapalıyken avuç içimi ovaladım ve bu işlemi 

diğer elim için de tekrarladım. Sağ elimin parmaklarını bitişik tutarak sol avuç içimi ovaladım ve 

diğer elim için de aynı işlemi uyguladım. Ellerimi suyla duruladım.

Annem dışarıda ellerimi yıkadığımda kurulama işlemini tek kullanımlık kağıt havluyla 

yapmamı ve musluğu kapatırken de kağıt havlu kullanmamı söyledi. 

Artık ellerimi hep bu şekilde yıkayacağım ve arkadaşlarıma da el yıkamanın 

önemini anlatacağım.
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EMPATI 

Başkalarının hissettiklerini anlayabilmek 
çok önemli. Peki, sizce arkadaşlarımız 
ve sevdiklerimizin duygularını yeterince 
anlayabiliyor muyuz?

BİLİNÇLİ
PTT ÇOCUK

Empati kurabilmek 
için ne yapmamız 
gerekiyor? 
Empati kurabilmek için bir 
başkasının içinde bulunduğu 
durumu ve davranışlarının sebebini 
anlayabilmeliyiz. Empatinin ilk şartı, 
kendimizi karşımızdakinin yerine 
koymamız ve olaylara onun baktığı 
şekilde bakabilmemizdir. 

Karşımızdakinin 
duygularını, onun ne 

hissettiğini anlamaktır.

Empati nedir? 
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Empati kurarsak 
bize yapılmasını 

istemediğimiz bir şeyi 
biz de başkasına 

yapmayız. Böylece 
o kişiye karşı saygımızı ve 

ona ne kadar 
değer verdiğimizi 
göstermiş oluruz. 

Empati neden 
gerekli? 

Çevremizdeki kişilerle daha 
iyi ilişkiler kurmak için 

kendimizi onların yerine 
koyabilmeliyiz. Herkes 

böyle davranırsa ihtiyaç 
duyduğumuz anlarda 
birbirimizin yanında 

olabiliriz.  

Unutmayalım...
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Engelli çocukların haklarını bilmeleri ve onlara sahip çıkmaları 
daha rahat ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için önemlidir. 

Gelin, hep birlikte bu haklara bir göz atalım...

Engelli çocuklar bütün çocuklarla 
eşit koşullar altında tüm insan 

haklarından ve temel özgürlüklerden 
tam olarak yararlanır. 

Eğitim için okula, hastalandıklarında 
tedavi için hastaneye gitme 

hakkına sahiptirler. 

ENGELLERİ
AŞALIM

ENGELLI 
ÇOCUK 

HAKLARI 

• Engelli çocukların ihtiyaçları 
düşünülerek birçok tedbir alınır. 

Örneğin, okul ve hastane girişleri 
onların kolay girip çıkabileceği 

şekilde düzenlenir. Okullarda yemek 
ve tuvalet gibi ihtiyaçlarını rahatlıkla 

karşılayabilecekleri alanlar 
yapılması sağlanır.

• Görme engelli ve öğrenme 
zorluğu çeken çocukların bir 

gözetmen eşliğinde her türlü haktan 
yararlanmasına önem verilir. 

Engelli çocuklar için özel kurslar 
düzenlenmesi teşvik edilir. 
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• Engelli çocukların görüşlerine önem verilir. 
Onlara engellerine ve yaşlarına uygun 

destek sunulması sağlanır.

• Engelli çocukların gelişim kapasitesine ve 
kendi kimliklerini koruyabilme 

haklarına saygı duyulur.

• Engelli çocukların özel 
olarak korunma ve saygı 

görme hakkı vardır. Devlet 
engelli çocukların bakımını 

ve eğitimini sağlayacak 
kurumları oluşturur. 

• Engelli çocuklara ve 
ailelerine her türlü yardım 

yapılması sağlanır. Örneğin, 
tekerlekli sandalye, Braille 

alfabesiyle yazılmış kitaplar 
veya işitme engelliler için 

cihazlar temin edilir.
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MERAKLI
PTT ÇOCUK ARAKNOLOJI

Araknoloji, örümcekleri 
ve akrepleri inceleyen 
bilim dalıdır. Yunanca 

örümcek anlamına gelen 
arachne kelimesinden 

türemiştir. 

Araknolojiyle uğraşan bilim 
insanlarına araknolog denir. 
Bu kişiler örümcek uzmanları 

olarak da adlandırılır. 
Araknologlar örümcekleri ve 

akrepleri biyolojik özelliklerine 
göre inceleyip sınıflandırırlar. 

Ayrıca, bu canlı türlerinin 
gelişimini ve diğer canlı türleriyle 

etkileşimini analiz ederler. 

Örümcekler ve 
akrepler ilginizi 

çekiyor mu? 
Peki, sizce 
araknoloji 
ne demek?
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Araknolojide örümcek 
ve akrepleri yakalayıp 
incelemek için birçok 

malzeme kullanılır. Bunlar 
arasında bir tür böcek 

yakalama aleti olan atrap, 
elek ve böcek toplama 
aletlerinden aspiratör 

sayılabilir. 
Bugüne kadar Türkiye’de 

700’e yakın örümcek 
türü tespit edilmiştir. 

Araknologlar 
hem Türkiye’de 

hem de dünyada yeni 
türleri tanımlamak için 
araştırmalar yaparlar. 

Örümcek ve akrep 
türlerinin yeryüzünün 
hangi bölgelerinde 

yoğunlaştığını ortaya 
çıkarmak araknolojinin 
çalışma alanına girer. 
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Diyaloglarda boş bırakılan yere hangi kelime gelmelidir?
Match the pictures with the dialogues. 

İNGİLİZCE
ÖĞRENİYORUM

a) surprised
b) angry
c) tired

How do you 
feel? 

I feel ...........

a) cooking
b) cleaning 
c) riding a bike

a) Ten
b) Thirty
c) Fifty 

Mom, what are 
you doing? 

How old are 
you? 

I am ...........

I am ........... 
years old.
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PABUCUM DAMA ATILDI! 
Yazar: Tagrid en-Neccar
Resimleyen: Maya Fidavi
Allûş evin en küçüğüdür. Hep el üstünde tutulmaktadır. 
Ağabeyi Ramiz’in gözbebeğidir. Fakat bir gün durum değişir. 
Ramiz, kardeşiyle eskisi kadar ilgilenmez olur. Allûş şaşırır 
ve panikler çünkü ağabeyinin hep “özel birisi”yle randevusu 
vardır. Yoksa kimse onu eskisi kadar sevmemekte midir? 
Allûş’un da planları vardır elbette… 

ARA GÜLER-İYİ FOTOĞRAFÇI DİKİŞ 
MAKİNESİYLE DE RESİM ÇEKER
Yazar: Muharrem Buhara 
Resimleyen: Sedat Girgin 
Ara Güler ülkemizin çok değerli fotoğraf sanatçılarındandır. 
Onun herkese ilham veren yaşam öyküsünü anlatan bu 
kitap sayesinde Ara Güler’in meraklı ve yaramazlıklarla 
dolu çocukluğu hakkında bilgi edinebilir, kendisini çok daha 
yakından tanıyabilirsiniz. 

OKUYAN
PTT ÇOCUK
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HAPIR HUPUR
Yazar: Ayça Yaşıt
İllüstratör: Öykü Özer Terzioğlu

Bulut, dişlerini fırçaladı. Aynaya baktı. Bal rengi, kıvırcık saçlarını düzeltmeye çalıştı. Babasının 
altıncı yaş hediyesi geniş dişli tarakla saçlarını taradı. Sonra tarak dişlerini kendi dişleriymiş gibi 
ağzının önüne getirdi ve kendine bakıp güldü. Tarağını yerine koyup taburesinden atladığı gibi 
annesinin yanına koştu.

56



Annesi çoğu sabah elinde ucuna meyve saplanmış bir çatalla Yağmur’un peşinden koşuyor, 
Yağmur da elinde bir oyuncağı havada uçurarak koşturuyordu. Bulut, onları izlerken oturup 
kahvaltısını etmeye başladı. Eskiden kahvaltılarını hep birlikte ederlerdi.

Babası, işe gitmediği her pazar günü gazetesinin arkasında kaybolur, ara sıra gazetenin etra-
fından elleri çıkan ve masadan reçelli ekmek veya çay alan komik bir canavar gibi görünürdü. 
Bazen gazeteyi aniden indirir, üzerine domates dilimi koyduğu dilini çıkararak Bulut’u güldü-
rürdü. Babası bu kez yine gazetesinin arkasında kaybolmuştu. Bulut, annesi Yağmur’un sütünü 
içtiğini zannederse masaya daha çabuk dönebilirler, diye düşündü. Sessizce kardeşinin sütü-
ne uzandı ve kutudaki sütü bir çırpıda içiverdi. Kutuyu yerine koydu.

“Hadi kızım, şu peynirini de bitir artık.” dedi annesi kızına.

“Ciuuuv, uçuyoruuuz.” diyerek oyununa devam etti Yağmur.

57



Annesi bir süre sonra süt kutusuna uzandı ve boş olduğunu hissedince şaşırdı. Yağmur’a sütü-
nü içirmiş miydi ki? Bir an bocalayıp kutuyu yerine koydu ve elindeki peyniri Yağmur’a uzat-
tı. Bulut, annesinin biraz daha uğraşacağını anladı. Gözü masadaki boş süt kutusuna takıl-
dı. Onu alıp çöpe atmaya gittiğinde çöpe baktı. Yağmur’un sevdiği resimli su şişesi çöptey-
di. Eski bir karton kutu da çöpteydi. Çabucak büyüdüğü için artık küçük gelen bir çift çorabı 
ve pantolonunun yanında, biri kırılmış iki tane de düğme vardı. Kağıt havlunun rulosu, biraz 
ezilmiş bir pinpon topu vardı.

Birden aklına bir fikir geldi. Kağıt rulosunu, düğmeleri ve topu, karton kutuyu, resimli şişe-
nin kapağını aldı. Odasına götürüp halının üzerine koydu. Kutunun kapağını ağzı gibi açarak, 
onu hayali bir canavarın ağzına benzetti. Şişe kapağı da burun olabilirdi. Kağıt rulosunu ikiye 
kesebilirse oyuncağın kollarını da yapabilirdi. Düğmeleri göz yerlerine, ipleri de saç gibi kutu-
nun tepesine yapıştırabilirdi. Böylece komik bir kukla yapacaktı.
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Yağmur’un yeterince yemek yediğine ikna olunca, annesi de masaya oturdu. Babası, gaze-
tesini indirip eşinin ne kadar yorulduğunu gördü. Yağmur heyecanlı bir şekilde sadece oyun-
caklarıyla oynuyordu. Babası Bulut’un nerede olduğunu merak etti.

“Az önce buradaydı. Sen kahvaltını ederken ben de Bulut’a bakayım.” deyip masadan kalktı.

Bulut babasının odaya geldiğini görünce çok sevindi. Babasının elinden tuttu ve halıya oturttu.

“Bunlarla bir kukla yapacağım. Kardeşim için oynatacağım. Böylece annem ona daha kolay 
yemek yedirebilecek.” dedi Bulut.
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Babası oğluna seve seve yardım etmeye başladı. Kağıt ruloları kesmek, yapıştırıcıyı kullan-
mak gibi işleri babası ama kalan tüm işleri Bulut yapıyordu. En sonunda kutunun arkasına 
bir delik açtı babası. Bulut elini kuklanın ağzına gelecek şekilde yerleştirdi.

“Baba! Bana hediye ettiğin tarağa benzeyen bir kağıt keser misin?”

“Tabii ama onu ne için kullanmayı düşünüyorsun?” diye yanıtladı babası.

“Canavarın ağzına yapıştıralım, dişleri de olsun.” dedi Bulut.

Babası oğlunun ne kadar yaratıcı olduğunu görüp mutlu oldu. Dişleri yapıştırdıklarında kukla 
çok komik görünüyordu artık. Bulut heyecanla ayağa fırladı. Hızlıca salona gittiler. Bulut 
kardeşinin karşısına oturdu ve arkasında sakladığı kuklayı çıkarıverdi. Yağmur bir an elin-
deki oyuncaklarla oynamayı bırakmıştı. Dikkatle kuklaya bakıyor ama ne yapacağını bile-
miyordu. Bulut biraz düşündü ve sesini değiştirerek;

“Merhaba kardeş. Adım Hapır. Soyadım da Hupur. Senin ismin ne?” dedi. Yağmur bir süre 
hayret içinde oyuncağı ve açılıp kapanan ağzını izledi. Sonra dayanamayıp gülmeye başla-
dı ve adını söyledi.

“Yağmuy.”

“Memnun oldum Yağmuy.” dedi Bulut.
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“Yağmuy değil, Yağmuy benim adım.” dedi Yağmur gülerek.

“Hımm, demek adın Yağmuy değil Yağmuy.” diyerek oynattı Hapır’ı Bulut.

“Benim adım Yaaaağ-muuur” dedi Yağmur. 

Bulut’u hayranlıkla izleyen babası şaşkınlıkla Yağmur’a döndü ve adını güzelce söyleyebildi-
ği için Yağmur’u alkışladı. Annesi de içeride işlerini bitirip, çocuklara biraz meyve getirmişti.

“Onlar senin hayvanların mı Yağmur?” dedi Hapır.

“Evet.” dedi Yağmur.

“Yemek yiyorlar değil mi? Ben de çok acıktım.” dedi Hapır.

Annesi bu oyuna dahil oldu ve hemen elindeki meyvelerden bir dilim Yağmur’a uzattı. Fakat 
Hapır aniden elma dilimini kaptı ve mideye indirdi. Herkes ona şaşkınlıkla bakınca;

“Acaba kalanları kendim yiyebilir miyim? Meyveleri çok severim de.” dedi Hapır.

“Al bakalım Yağmur, bunu da sen ye.” diyerek bir dilim daha uzattı annesi. Hapır onu da yedi.

“Afedersin, ben meyveleri çok severim. Sen de seviyor musun Yağmur?” dedi.
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“Evet, ben de yiyoyum.” dedi Yağmur ve meyve kâsesinden aldığı meyveyi keyifle yedi.

Bulut, elindeki kuklayla ne zaman bir meyve parçası yese, kardeşi de bir dilim alıyor ve 
gülüyordu. Bulut, kalkıp Hapır’ı masaya götürdü. Yağmur bir süre arkasından bakıp, sonra 
meyve tabağını masaya getirdi ve kendi küçük sandalyesine oturabilmek için babasından 
yardım istedi.

“Baba, beni de alın, beni de alın.” diyen Yağmur’a herkes gülümseyerek baktı.

Artık hep birlikte masaya oturmuşlardı. Herkes kendi meyvesini kendi yiyordu. Annesi, 
Yağmur’un aslında kendine bir oyun arkadaşı aradığını anladı. Sürekli ona yemek yedir-
meye çalışıyordu ve Yağmur’un hiç acıkmadığını, kendi başına yemek yiyemediğini sanı-
yordu. Bundan sonra çocuklarıyla beraber kahvaltı ederken daha çok keyif almaya başla-
dılar. Çünkü her kahvaltıda ve akşam yemeğinde masada artık bir misafirleri daha oluyor-
du. Hapır Hupur ve Yağmur yemeklerini hep keyifle yiyordu.
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MANDALA
BOYUYORUM
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PTT Çocuk’a neler yazmak istersiniz? 
Mektuplarınızı bekliyoruz. 
Arkadaşlar, mektuplarınızı  PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü Tanıtım ve 
Medya İlişkileri Daire Başkanlığı,  Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi 
No:2 06050 Ulus/ANKARA adresine posta yoluyla gönderebilirsiniz. 

MEKTUP KÖŞESİ 

BU SAYIMIZIN KAZANANI BABALAR GÜNÜ İÇİN YAZDIĞI 
MEKTUPLA ÖYKÜ ECRİN İÇLİDIŞLI OLDU.

Ben Öykü. Dördüncü sınıfa geçtim. Yarın benim için çok özel bir gün. Yani 

Haziran’ın üçüncü pazarı: Babalar Günü. Ben de babama bir sürpriz yapma-

ya karar verdim. Başladım düşünmeye. Düşündüm… Düşündüm. En sonunda 

babama bir çift ayakkabı almaya karar verdim. Sonra ayakkabıyı alıp kendi 

yaptığım hediye paketine koydum ve babama verdim. Babam çok sevin-

di. Bana teşekkür etti. O gün mutfaktan çok güzel kokular geliyordu. Çünkü 

annem nefis frambuazlı bir pasta yapmıştı. Hep birlikte pastayı yedik. Bu 

arada kardeşim de babama bir resim yapmış. Sonra TV’den bir çizgi dizi 

izledik. O akşam annem, babam, kardeşim ve ben güzel vakit geçirdik. Çok 

yorulmuşum. Her zamanki gibi dişlerimi fırçaladım ve yerime mutlu bir şekil-

de yatıp güzel rüyalara daldım.

Öykü Ecrin İçlidışlı
Samsun 
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CEVAP ANAHTARI
Sayfa 8 Sayfa 9

On iki yaşındaki Miguel’in 
en büyük kahramanı 
efsanevi gitarist Ernesto 
de la Cruz’dur. Ancak Cruz 
hayatını kaybetmiştir ve 
Miguel’in onunla tanışma 
imkanı yoktur. Her gün onun 
şarkılarını dinleyen Miguel 
günün birinde Cruz’un 
gitarını bulur.

Sayfa 52

a) surprised
b) angry
c) tired

How do you 
feel? 

I feel ...........

a) cooking
b) cleaning
c) riding a bike

a) Ten
b) Thirty
c) Fifty 

Mom, what 
are you 
doing? 

How old are 
you? 

I am ...........

I am ........... 
years old.

Sayfa 27

Sayfa 34-35

Sayfa 17
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PULUNUZ 
PTT’DEN!

FOTOĞRAFINIZ 

SiZDEN

Özel anları, fotoğraflarınızı 
pula dönüştürerek 

ölümsüzleştirin.

Sevdiklerinize
Özel


