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Aralık ayı geldi; güzel bir yılı geride 
bırakıyor, 2019’a merhaba demeye 

hazırlanıyoruz. Bu senenin son 
sayısında harika bir haberimiz 
var: PTT’nin sevimli karakteri 

Pette, “Pette Yollarda” adlı sahne 
gösterisiyle sizlerle buluşuyor. 

Bu ay Yeni Zelanda’nın masalsı 
doğasında dolaştık, Trabzon’un 

yaylalarına çıktık.  
Pulların rehberliğinde ülkemizin 

balıklarını tanıdık. 

Mucit PTT Çocuk sizler için heyecan 
dolu bir deney hazırladı. Sanatçı 

PTT Çocuk ise bale sanatını anlattı. 
Bisikletle bir tur atarken kaskımızı, 

yaşam kaynağımız Güneş’e çıkarken 
şapkamızı takmayı unutmadık. 

Daha bitmedi, neler öğreneceksiniz 
neler… Gizemli gayzerler buhar, 

filler su püskürttü. Meğer filler ne 
duygusal hayvanlarmış...  

Biz onları çok sevdik, birlikte  
fil çizelim dedik. Bunların yanı sıra, 

3 Aralık Dünya Engelliler Günü 
dolayısıyla, şehirlerde engelli 

bireylerin hayatını kolaylaştıran 
uygulamaları ele aldık. 

Aralık sayımızı hazırlarken  
biz çok eğlendik, umarız siz de 

okurken keyif alırsınız.  
Hepinize sağlık, neşe, oyun dolu 
bir yıl diliyoruz. Yeni sayımızda 

görüşmek üzere...
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Pette Çocuk Tiyatrosu ile 
harika vakit geçirmeye  
ne dersiniz? Pette’nin 
eğlence ve macera dolu 
dünyasına hoş geldiniz… 

PTT’Yİ 
TANIYALIM

Pette Çocuk Tiyatrosu, kültür, sanat, 
spor gibi alanlarda da çalışmalar 

gerçekleştiren PTT’nin  
yeni bir faaliyetidir.  

Çocukları tiyatro ile buluşturarak 
onların kültürel gelişimlerine katkı 

sağlamayı amaçlar. 

PTT’nin  
çocuklara armağanı

“Pette Yollarda” adlı sahne 
gösterisi, PTT’nin sevimli 

karakteri Pette’nin, arkadaşları 
Piksel ve Kerem’le yaşadığı 

maceraları konu ediyor. 
Ülkemizin pek çok şehrinde 

sahnelenen bu renkli gösteri, 
PTT’nin posta, kargo, bankacılık, 

teknoloji gibi alanlardaki 
hizmetlerini tanıtıyor.

PETTE 
ÇOCUK 

TİYATROSU
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• Pette ile Piksel, 
 PTT sayesinde en uzak 

yerlere bile rahatlıkla kargo 
gönderilebileceğini anlatıyor. 

• Pette Yollarda, sevdiklerimize 
posta kartı ve mektup 

yollamanın ne kadar güzel 
olduğunu hatırlatıyor. 

Pette ile Piksel’e illüzyonist ve 
jonglör Kerem eşlik ediyor.  
El becerileri ile harika bir 

gösteri sergileyen Kerem’in 
heyecanlı illüzyon numaraları 

ise izleyenleri büyülüyor. 

Bu sırada Kerem  
ne yapıyor?

Neler var neler…

Bu şirin ekip renkli mi 
renkli gösterisinde PTT ile 
ilgili birçok şey öğretirken 
elbette şarkı söylemeyi de 

ihmal etmiyor. 

Şarkısız eğlence 
olur mu!
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DOĞADAN 
BİZE
Sade güzelliğiyle içimizi 
ferahlatan, evlerimizi süsleyen 
faydalı mı faydalı aloe verayı 
gelin birlikte inceleyelim. 

ALOE 
VERA 

Kozmetik alanında da 
yararlanılan bu bitki 
bazı el, yüz ve vücut 

kremlerinin ya da 
şampuanların içeriğinde 

bulunmaktadır. 

Aloe vera nedir? 
Gövdesiz ya da çok kısa gövdeli bir 

bitkidir. Boyu 60 ila 100 santimetreye 
ulaşabilir. Kalın ve etsi yapraklarının 

içi jelimsi yapıdadır. Anavatanı 
Arap Yarımadası’dır ancak dünya 
genelinde tropik iklimlerde yetişir. 

Ayrıca, uygun ev koşullarında 
saksı bitkisi olarak da kullanılabilir. 
Bilimsel adı da Aloe vera olan bu 
bitkiye Türkçede “tıbbi sarısabır” 

denmektedir. Bu isimden de 
anlaşılacağı gibi, aloe vera tıbbi 
amaçla kullanılan bitkilerdendir.
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Şifalı bitki
• Güneş nedeniyle oluşan yanık ve  
lekelerin geçmesine yardımcı olur.

• İçerdiği protein, mineral ve  
vitaminler cilde iyi gelir.

• Böcek ya da sinek ısırıklarından kaynaklanan 
kaşıntının giderilmesini sağlayabilir.

• Rengarenk saksılarda yetiştirilebilen 
aloe vera evlerimizde şık ve iç açıcı bir 
görüntü sağlar. 

• Bol oksijen üreterek içeride temiz ve 
ferah bir hava oluşturur. 

• Bakımı oldukça kolaydır.  
Güneşli ortamları sever.

Evlerimizi de güzelleştirir...
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Bu ay, filateli alanında ülkemizdeki 
en değerli etkinliklerden biri olan 
Millî Pul Sergileri’ni tanıtıyoruz. 

Millî Pul Sergileri, PTT ve Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu’nun işbirliğiyle 
düzenlenir. Bu etkinlikler filateli alanıyla ilgilenen pek çok insanı buluşturur. Başta 

çocuklar ve gençler olmak üzere her yaştan kişiye filateliyi tanıtmayı ve sevdirmeyi 
amaçlar. Sergiler aracılığıyla pul ve posta ile ilgili materyallerin koleksiyonculuğu 

teşvik edilir, yeni koleksiyonerler yetişmesine katkı sağlanır. 

Pullar başta olmak üzere tüm filatelik 
ürünler, tarihî, ekonomik, sosyal ve 

kültürel pek çok öge barındırır.  
Millî Pul Sergileri’nde bu özelliğe 

dikkat çekilir. 

Ayrıca, filatelistler koleksiyonlarını 
sergileme fırsatı bulur. 

Filateli dünyası bir araya geliyor

Pulların önemi 

KÜÇÜK 
FİLATELİST

MİLLÎ PUL 
SERGİLERİ
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Yarışmalar da var

Bu yıl Trabzon’da

Her yıl çok sayıda ziyaretçi ağırlayan 
etkinlikte serginin yanı sıra Geleneksel 

Filateli, Posta Tarihi ve Kartpostal 
gibi kategorilerde yarışmalar 
gerçekleştirilir. Kazananlara 

“Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı  
Büyük Millî Onur Ödülü” ile  

“PTT A.Ş. Büyük Millî Ödülü” verilir.

Daha önce Konya, Kayseri, 
Gaziantep, Çanakkale, Ankara 

gibi şehirlerde düzenlenen  
Millî Pul Sergileri’nin bu yılki  

adresi Trabzon olmuştur. 
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FİL

HAYVANLARI
sevİyorum

Filler dünyadaki en büyük kara hayvanlarıdır. Asya ve 
Afrika kıtalarında yaşarlar. İletişim kurmak için 50’den 

fazla farklı ses çıkarabildikleri bilinmektedir. Yani 
birbirleriyle konuşurlar. Tüm memeliler arasında en 

büyük beyne sahip canlılardır. İyi yüzücüdürler. Yüzerken 
hortumlarını şnorkel gibi kullanırlar. Kocaman vücutlarının 
ısı dengesini kocaman kulaklarının yardımıyla sağlarlar. 

Otçuldurlar, yani et yemezler. Taze otlar, yapraklar, 
meyve, ağaç kabukları ve su bitkileri ile beslenirler.  
 Doğal ortamlarında 70 yıla kadar yaşayabilirler. 

Kocaman kulakları, upuzun hortumları, 
güzel mi güzel dişleri, devasa vücutları 

vardır. Yeryüzünün zeki, neşeli, 
duygusal sakinleri fillerle tanışıyoruz. 

Koskocaman bir dost

• Fil sürüleri dişilerden oluşur. Erkek filler 
genellikle sürünün dışında yaşar. Sürünün 

lideri en yaşlı ve en büyük dişi fildir. 
• Fillerin iletişim becerileri son derece 

gelişmiştir. Başları derde girdiğinde veya 
bir tehlikeyle karşılaştıklarında sürünün 

üyeleri birbirine yardım eder. 
• Duygusal hayvanlardır ve bellekleri 
oldukça kuvvetlidir. Üzüldüklerinde 

ağlayabilir veya sürü üyelerinden biri 
öldüğünde yas tutabilirler. 

Sürü halinde 
yaşarlar 

Şnorkel: Yüzerken 
su altında nefes 

almamızı sağlayan 
bir araç
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• Soluma, koku alma, dokunma, tutma ve 
ses çıkarma gibi çeşitli işlevleri vardır. 

• Bir ağacı kökünden sökebilecek kadar 
güçlü, bir çiçeği ezmeden koparabilecek 
kadar hassastır.

• Filler sıcak havalarda hortumlarıyla 
vücutlarına su ve çamur  
püskürterek serinler ve  
güneşten korunur. 

Yavru filleri anneleri büyütür. Ancak diğer 
dişi filler de yavrularla ilgilenir. Yavrular 

zamanlarının çoğunu yürüyerek, oyun 
oynayarak ve süt içerek geçirir. Yani çok 

eğlenceli bir çocukluk yaşarlar. 

Mutlu çocuklar... 

Eşsiz hortum
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KAÇ TANE?
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Kış mevsimi geldi. Kar yağınca dışarıda 
aileniz veya arkadaşlarınızla ne gibi 
oyunlar oynadığınızı anlatır mısınız?

1. Mektubunuzu yazın. 
2. Ad-soyad, doğum tarihi, telefon numarası ve adres kısımlarını doldurun.
3. Sayfayı kesin veya fotokopisini çekin.
4. Mektubunuzu PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü Tanıtım ve Medya İlişkileri Daire Başkanlığı,  
Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 06050 Ulus/ANKARA adresine gönderin.
5. PTT Çocuk ailesi tarafından seçilen mektup dergimizde yayımlanacak ve yazarı ödüllendirilecektir.

Ad-Soyad:
Doğum Tarihi:

Telefon:
Adres:

HAYAL ET, 
YAZ
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Bu sayımızda Trabzon’dayız. 
Doğal ve tarihî zenginlikleriyle 

dikkat çeken bu yemyeşil 
şehrimizde kemençe sesleri 

eşliğinde bir gezintiye çıkalım. 

Harika bir doğa

TRABZON
ÜLKEMİ 
TANIYORUM

Trabzon denince akla gelen ilk 
yerlerden biri, muhteşem doğasıyla 
Uzungöl’dür. Bu göl adeta tabiatın 

insanlara armağanıdır. Şolma ve Kirazlı 
gibi çok sayıdaki yaylada da göz alıcı 
manzaralara tanık olmak mümkündür. 

Buralarda yürüyüş yapmak, çadır 
kurmak, doğayla iç içe vakit geçirmek 

çok keyiflidir. 

Sümela Manastırı yüzyıllar 
önce Karadağ’ın eteklerinde 

inşa edilmiştir. Bulunduğu 
yamaç öyle diktir ki görünce 

hayret etmemek elde değildir. 
Mimarisinin güzelliği ise 

ziyaretçilerini hayran bırakır. 

Ne kadar etkileyici… 
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Parmaklarınızı 
yiyebilirsiniz
• Karadeniz mutfağında hamsi, 
palamut, lüfer gibi balıklar çok 
önemli bir yer tutar. 

• Trabzon’un bir diğer lezzeti 
kuymaktır. Mıhlama olarak da 
bilinen bu yemek, özel bir  
peynirle yapılır.

PTT, çeşitli yıllarda bastığı pullarda 
Trabzon’a yer vererek bu güzel şehrimizin 

tanıtımına katkı sağlamıştır. 

Pullarda Trabzon
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Oşinografi ya da okyanusbilim, okyanus 
ve denizleri inceleyen bilim dalıdır. 

Oşinograflar ya da okyanusbilimciler 
okyanus ve deniz sularının özelliklerini, 
su altında neler olduğunu ve buralarda 

yaşayan canlıları araştırırlar. 

Şimdiye kadar okyanusların sadece  
yüzde 5’i keşfedilmiş durumdadır. 

Siz de büyüleyici su altı dünyasını merak 
ediyor musunuz? Araştırıp öğrenecek daha 

o kadar çok şey var ki... 

Dünya yüzeyinin yaklaşık  
yüzde 70’i, yani büyük bir bölümü 

sularla kaplıdır. Bu alanların 
çoğunluğunu okyanus ve 

denizler oluşturur. Bu devasa su 
kütleleri hakkında merakımızı ise 

okyanusbilim giderir. 

OKYANUSBİLİM

MERAKLI
PTT ÇOCUK

Tanıyalım
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• Soluduğumuz oksijenin hemen hemen yüzde 70’i okyanuslarda üretilir. 

• Okyanuslarda birbirinden ilginç canlılar yaşar.  
Balıklar, deniz kaplumbağaları, ahtapotlar, yengeçler...

• Büyük Set Resifi dünyadaki canlı organizmaların oluşturduğu en büyük yapıdır.  
Öyle devasadır ki, gezegenimizin uydusu Ay’dan bile görülür. 

Birleşmiş Milletler, 1998’i Uluslararası 
Okyanuslar Yılı ilan etmiştir. PTT de 

“Uluslararası Okyanuslar Yılı” konulu bir 
anma pulu çıkararak okyanus ve denizlerin 

önemine dikkat çekmiştir. 

Okyanuslar pullarda

Şaşırtıcı bilgiler

Büyük Set Resifi
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Malzemeler 
• 3 adet plastik şişe
• Sirke 
• 3 yemek kaşığı kabartma tozu 
• 3 adet balon
• Sıvı gıda renklendirici
• Huni 

BALON 
DENEYİ 

MUCİT 
PTT ÇOCUK
Balon şişirmekten sıkıldınız mı?  
Eğer öyleyse bu eğlenceli deneyle balonların 
nasıl kendi kendine şiştiğini görelim. 
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Yapılışı

Sonuç 

1. Huni aracılığıyla balonların içine birer yemek kaşığı  
kabartma tozu döküyoruz. 

2. Şişelere biraz sirke ve farklı renkte birkaç damla gıda 
renklendirici koyuyoruz. 

3. Balonların ağzını şişelere geçiriyoruz. Bu işlem sırasında 
kabartma tozunun şişelerin içine kaçmamasına dikkat ediyoruz. 

4. Balonları yukarı kaldırarak kabartma tozunun şişelere 
dökülmesini sağlıyoruz ve rengarenk balonların  

şişmesini izliyoruz. 

Sirke ile kabartma tozu bir araya 
geldiğinde bir kimyasal tepkime oluşur. 

Bu tepkime sonucunda karbondioksit gazı 
açığa çıkar. Böylece, içlerine gaz dolan 

balonlar şişer.  
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LABİRENT BULMACA
Şirin farenin, başı derde girmeden peynire ulaşmasına 
yardımcı olabilir misiniz?

18



TRABZON  BİSİKLET BALIK GÜNEŞ 

KIŞ MENDİL GAYZER BALE 

ELMA FİL DOSTLUK

KELİME BULMACA

Bakalım, yukarıda verilen 
kelimeleri bulmacanın içinde 
bulabilecek misiniz?

L I G A Y Z E R T R Z K F Ş

F O Ü E N M L Y I S B L T B

E G E I I B M R A T R E M A

N L A U A E L M E I L D T L

G E A F S A L R L K L O Z I

E D İ B E E A I İ G S S E K

B L T B M A N S L G E T K L

L G F I T I İ N R Z U L A U

M O N O L B L I K B L U J L

Ö G E B N O Z B A R T K E B

S N M A K B S E E D A N E I

T F B R E M E N D İ L R B S

O G Ü N E Ş Y I N L L L N Ç

L B O G S S K I Ş A L I L I
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BİLGİSAYAR 

Bilgisayar, genellikle merkezî işlem birimi, 
ekran, fare ve klavye olmak üzere 4 ana 

parçadan oluşan bir cihazdır. Bilgileri 
kullanmayı ve işlemeyi sağlar. Bu bilgiler 

sayılar, sözcükler, fotoğraflar ya da 
sesler olabilir ve “veri” olarak adlandırılır. 
Bilgisayar çok yüksek sayıda veriyi oldukça 

hızlı bir şekilde işlemek, saklamak ve 
göstermek için mikroişlemciler kullanır. 

Ayrıca, bu cihazda yapılan her işlem  
“RAM” denilen bellekte saklanır.

Nasıl çalışır?

BİLGİ KÜPÜ

Evet, bilgisayardaki her veri  
0 ve 1 rakamları ile ifade edilir. 

Yani, bu iki rakamın, bilgisayarın 
dilini oluşturduğu söylenebilir.  

Bu dil kullanılarak işlem 
yapılmasına “kodlama” denir. 

Günümüzde kodlama, okullarda 
ders olarak da okutulmaktadır.

Rakamlardan oluşan 
bir dil mi?

İnsanlığın ürettiği en yararlı 
makinelerdendir bilgisayar. Hayatın 
hemen hemen her alanında kullanılır. 
İnsanlar işlerinin büyük kısmını onunla 
yapar, e-postalar gönderir, pek çok şey 
araştırıp öğrenir. Gelin, bilgisayarla 
ilgili bilgimizi artıralım. 
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• Milattan önce geliştirilen ve sayı sayma 
ile hesap yapmaya yarayan abaküs, ilk 

bilgisayarlardan biri kabul ediliyor. 

• Bugün bildiğimiz anlamdaki elektrikli 
bilgisayarın geçmişi ise sadece 50-60 yıl 

önceye dayanıyor. İlk modern bilgisayar olan 
ENIAC 30 ton ağırlığındaydı ve koca bir evi 

kaplayacak kadar büyüktü. 

• Bugün ise çantada taşınabilen dizüstü 
bilgisayarlar var. Hatta tabletler,  
akıllı telefon ve saatler de aslında  

birer bilgisayar!

Nereden nereye...

ENIAC
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Fıskiyeye benziyor!

GİZEMLİ
YERYÜZÜ GAYZER

Gayzerler, erimiş kayaçların ve sıcak 
suyun yer altındaki yarık ve mağara 
gibi açıklıklardan yukarı doğru 
hareket etmesi sonucunda oluşur. 
Yeryüzüne yaklaşıldıkça basınç gitgide 
azalır ve su daha düşük sıcaklıklarda 
kaynamaya başlar. Bu süreçte basınç 
çok hızlı düşerse su çok çabuk kaynar 
ve buhar olarak püskürür. 

Tabiat binbir tuhaflık ve gizemle 
dolu bir âlemdir. En büyüleyici doğa 
olaylarından biri ise gayzerlerdir.

Gayzerler genellikle 
aktif yanardağların 

yakınlarındaki 
bölgelerde görülür. 

Çoğu düzensiz olarak 
püskürür. 
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Yükseğe, daha yükseğe... 

Kökeni

Oldukça enderdir

Bazı gayzerlerde su yer altından o kadar hızlı bir şekilde çıkar ki  
yüzlerce metre yükseğe püskürebilir. 

Gayzer kelimesi, İzlanda’nın güneyinde bulunan Geysir adlı gayzerden gelir.  
Bu isim ise İzlandaca “püskürmek” anlamındaki “geysa” kelimesinden türetilmiştir. 

Gayzere Türkçede “kaynaç” da denir. 

Yeryüzünde oldukça az sayıda gayzer bulunur ve bunların yarısına yakını 
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Yellowstone Millî Parkı’nda yer alır.  

En ünlü gayzer ise bu parktaki Old Faithful’dur. 

Rusya, Şili, Yeni Zelanda ve İzlanda’da da rastlanan gayzerler,  
ülkemizde görülmez.
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Okyanusun ortasında 
bir ada ülkesi

YENİ 
ZELANDA 

Muhteşem doğası, harika iklimi, göz alıcı 
ormanları ve inanılmaz hayvan çeşitliliğiyle 
ünlü Yeni Zelanda’yı geziyoruz. 

DÜNYAYI 
DOLAŞIYORUM

Yeni Zelanda, Büyük Okyanus üzerinde 
bulunan bir ada ülkesidir. İki büyük ve 
yaklaşık 600 küçük adadan oluşur. Başkenti 
Wellington’dur ancak en büyük ve en çok 
insanın yaşadığı şehri Auckland’dır. İngilizce, 
Maorice ve Yeni Zelanda İşaret Dili, bu ülkede 
konuşulan resmî dillerdir. Uzun Beyaz 

Bulutlar Ülkesi
Yeni Zelanda’nın 

yerli halkı Maorilerin 
ülkelerine verdiği isim 

“Aotearoa”dır ve “Uzun 
Beyaz Bulutlar Ülkesi” 

anlamına gelir. 
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Okuyabilen var mıdır acaba?
Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu, 

ülkenin Hawke’s Bay bölgesinde bulunan bir tepenin ismidir. Dünyanın en uzun yer adıdır,  
tam 85 harf ve 40 heceden oluşur. 

Yeni Zelanda’da 50’den fazla 
yanardağ vardır. Bunların bazıları hâlâ 
patlayabilecek durumdadır. 

Ülke karla kaplı sarp zirveleri, masallardan 
çıkmış gibi duran ormanları, göz alıcı deniz 
kıyıları ve enfes fiyortlarıyla dikkat çeker. 

Doğal güzellikleri saymakla bitmez

İlginç mi ilginç hayvanlar...
• Yeni Zelanda’da, yeryüzünün başka hiçbir yerinde 

bulunmayan ve çoğu uçma yetisini yitirmiş kuşlar yaşar. 
Bunlardan biri olan kivi kuşu, ülkenin simgelerindendir. 

• Kertenkeleye benzeyen tuatara, üçüncü bir gözle 
doğan tek canlıdır ama üç aylık olduğunda bu göz 
deriyle kaplanarak kaybolur. Çok uzun ömürlüdür, 

yaklaşık 300 yıl yaşayabilir. 

• Yeni Zelanda ayrıca koyunlarının yünüyle ünlüdür. 
Sayıları öyle çoktur ki ülkede kişi başına  

dokuz koyun düşer. 

Tuatara

Kivi kuşu

Fiyort: Buzulların 
oluşturduğu dik ve derin 
vadilerin alt kısımlarının 
deniz altında kalmasıyla 
meydana gelen körfez
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Her birimizin saçları 
birbirinden farklı ve 
güzel. Haydi, hep birlikte 
saçlarımızı inceleyelim. 

Saç, başımızın üzerinde, kafa 
ya da saç derisi denen bölgede 
çıkan vücut kılıdır. Temel yapı taşı 
“keratin” adı verilen bir proteindir. 
Kafa derimizin altında bulunan 
ve “folikül” denen yapının içinde 
büyür. Saçlarımız başımızı sıcak 
tutar ve kafatasımızı korur. 
Bedenimizin geri kalan yerlerindeki 
kıllara kıyasla çok daha hızlı uzar. 

Siyah, kahverengi ya da sarı mı? Yoksa kızıl mı?

Dünyada en yaygın saç rengi siyah ve 
kahverengi tonlarıdır. Sarı ve kızıl çok nadir 

görülür. Saçlarımıza rengini veren, “melanin” 
olarak adlandırılan pigmenttir. Saç rengimiz, 

bu madde ne kadar çoksa o kadar koyu,  
ne kadar azsa o kadar açık olur. 

Genetik sebeplerle vücutta hiç ya da yeterli 
melanin üretilememesi durumuna  

“albinizm” denir. Albino kişilerin deri ve saçları 
neredeyse bembeyazdır. 

Sizin saçınız hangi renk?

VÜCUDUMUZU
TANIYALIM SAÇ

Kısa ya da uzun, 
düz, dalgalı  

ya da kıvırcık… 
Saçlarımızı 
seviyoruz. 
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İnsanlar yaşlandıkça melanin üretme kapasitesi azalır. Bu durum 
saçların grileşmesine hatta beyazlamasına neden olur. 

• Onları temiz tutmalıyız. Bunun için 
düzenli olarak banyo yapmalıyız. 

• Sağlıklı beslenmeye özen 
göstermeliyiz. Çok fazla abur cubur 
yemekten kaçınmalıyız. 

Neden beyazlar?

Sağlıklı 
saçlar için 
neler yapabiliriz?
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FARK BULMACA
Bakalım, iki resim arasındaki on farkı bulabilecek misiniz?
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ŞİŞMAN FARE REMY TEK HAYALİ OLAN’daki 
harfleri aynı sayılı karelere aktarın ve diğer 
sözcükleri tahmin ederek metni oluşturun.
Bu ifade 2007 yapımı “Ratatouille” filminin 

tanıtımından alınmıştır.

ŞİFRELİ 
BULMACA
Hazırlayan: Mustafa Başaran
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BERABER
YEMEK YAPALIM

Malzemeler
1 adet elma 

Fıstık ezmesi
Kuruyemiş 

Damla çikolata

Bu sayımızda harika bir tatlı 
tarifiyle karşınızdayız. 

Elma çok faydalı bir meyve. 
İçinde A, B6, C, E ve K vitaminleri 

var. Kuruyemişler en sağlıklı 
atıştırmalıklardan. Antep fıstığı, 

badem, fındık, ceviz… Hepsi 
birbirinden lezzetli. Fıstık ezmesi 

ve çikolataya ise bayılıyoruz.  

Yapması son derece basit, 
yemesi bir o kadar keyifli elmalı 
tatlı için malzemeleriniz hazırsa 

başlayalım. 

ELMALI 
TATLI 
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Afiyet 
olsun...

Yapılışı
1. Bir büyüğümüzün yardımıyla elmaları daire şeklinde 

kesiyoruz ve çekirdekli kısımlarını ayırıyoruz. 

2. Elma dilimlerinin üzerine fıstık ezmesi sürüyoruz. 

3. Dilimleri biraz kuruyemiş, biraz da damla çikolata 
ile süslüyoruz. Tatlımız hazır. 
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Güneş Sistemi’nin merkezi
• Güneşin etrafında gezegenler,  
cüce gezegenler, asteroitler ve 

kuyruklu yıldızlar döner. 

• Güneş bir yıldızdır ve bütün yıldızlar 
gibi gaz ve plazmadan oluşur. 

• Çok sıcak ve çok parlaktır. 
Dünya’nın başlıca ısı ve  

ışık kaynağıdır. 

GÜNEŞ

Güneş

Venüs
Merkür

Mars

SatürnAsteroit Kuşağı

Dünya

Jüpiter

Neptün

Uranüs

Kuyruklu Yıldız

Ay

GÖKYÜZÜNÜN
BÜYÜLÜ
DÜNYASI
O doğduğunda gündüz olur, battığında gece. 
Hem Dünyamıza ışık verir hem de bizi ısıtır. 
Gezegenimizdeki yaşamın kaynağı Güneş’i 
birlikte tanıyalım. 
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Güneş’in sağladığı ısı ve 
ışık, Dünyamızdaki yaşam 

için çok önemlidir. Örneğin, 
günışığı sayesinde bitkiler 

ve ağaçlar fotosentez 
yaparak oksijen üretir. 

• Güneş, gezegenimize kıyasla o kadar büyüktür ki içine neredeyse  
bir milyon Dünya sığabilir. 

• Güneş Sistemi’nin yer aldığı Samanyolu Galaksisi uçsuz bucaksızdır. Güneş, 
galaksimizdeki yüz milyarlarca yıldızdan biridir. 

• Güneş’in üzerinde lekeler vardır. Güneş lekeleri, manyetik etkinliğin  
yoğun olduğu bölgelerde görülür. Bu alanlar Güneş yüzeyinin  

geri kalanına göre daha soğuktur. 

Güneşsiz bir hayat 
mümkün değil

İlginç bilgiler

Işık hızıyla  
8 dakika 

Güneş, bütün uzayda 
Dünya’ya en yakın 
yıldızdır, yine de 

o kadar uzaktır ki 
güneş ışınlarının 

gezegenimize ulaşması 
yaklaşık 8 dakika sürer. 
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Bakalım, resmin içine gizlenenleri bulabilecek misiniz?
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BALIKLARIMIZ

PULLARLA
ÖĞRENELİM

Türkiye’nin üç tarafı denizlerle çevrilidir. 
Akdeniz, Ege Denizi, Karadeniz ve Marmara 
Denizi’nde birçok balık yaşar. Haydi, güzel 
ülkemizin değerli su canlılarıyla tanışalım. 

Omurgalı bir hayvandır, yani 
iskeleti vardır ve biz ona kılçık da 
deriz. Tatlı ve tuzlu sularda yaşar, 
nefes almak için solungaçlarını 
kullanır. Yumurtlayarak ürer. 
Çoğunun vücudu pullarla kaplıdır. 

Balık nedir?
Vücut sıcaklıkları 

sabit değildir, 
çevre koşullarına 

göre farklılık 
gösterebilir. 
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Denizlerimizin sakinleri 
Ülkemizdeki denizlerde o kadar çok balık yaşar ki…  

Bunların bazıları, PTT’nin çeşitli yıllarda çıkardığı pullarda yer almıştır. 

Orfoz: Ege Denizi ve Akdeniz’de 

yaşar. Nesli tükenme tehlikesi 

altında olduğundan şu anda 

ülkemizde avlanması yasaktır. 

Barbunya: Halk arasında barbun olarak da bilinir. Kırmızımsı-pembemsi pullarıyla dikkat çeker. Daha çok Ege Denizi ve Akdeniz’de görülür. Eti son derece lezzetlidir. 

Mezgit: En çok Marmara Denizi 
ve Karadeniz’de rastlanır. Oldukça 
lezzetlidir ve besin değeri yüksektir. 

Kılıç balığı: Uzun üst çenesi kılıca 

benzeyen iri bir balıktır.  

Akdeniz ve Karadeniz’de yaşar.  

En süratli balıklardandır, saatte 

120 kilometre hızla yüzebilir. 

Kalkan: Tüm denizlerimizde, derin 
bölgelerde yaşar. Yassı vücutludur 

ve derisi pul yerine düğmelerle 
kaplıdır. Çok değerli bir balıktır. 
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Bisikletle dolaşmak gibisi var mı? Hem harika 
bir eğlence aracı hem de çok keyifli bir spor. 
Haydi, bisikletlerin dünyasında bir tur atalım. 

İki teker, bir kadro, bir sele, bir gidon,  
iki pedal... İşte, bisikletin kısa tarifi.  
Yüzünüzü okşayan rüzgarın keyfine 
vararak doyasıya bisiklet sürmek  
sizce de çok eğlenceli değil mi? 

İnsan gücüyle çalışan bisiklet, en çevre 
dostu ulaşım araçlarındandır. İşe veya 
okula bisikletle gidip gelmek hem çok 
keyifli hem de sağlıklıdır.

Bisiklet sürmek bedenimizi 
güçlendirmemize ve daha dinç  
olmamıza yardım eder. 

Alman baron ve mucit Karl von Drais 
tarafından geliştirilen ilk bisikletin 

pedalları yoktu! Üzerine oturan 
kişinin, ilerlemek için ayaklarıyla 

kendini ittirmesi gerekiyordu. 

Tekerlekler dönsün...

Biliyor muydunuz?

BİSİKLET

SPORCU
PTT ÇOCUK

Bisiklet sürerken 
kask takmak 

güvenliğimiz için 
çok önemlidir. 
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Farklı kullanım şekilleri için tasarlanan 
pek çok bisiklet vardır. Çok ince tekerli 

yol bisikleti hızlı gitmeye uygunken, 
dağ bisikleti zorlu arazilerde 
rahatlıkla ilerlemeyi sağlar. 

Şehir bisikleti, şehir içi ulaşım 
amacıyla kullanılır. Bazı şehirlerde 

bisiklet yolları vardır. Katlanır 
bisikletler çanta boyutuna küçülebilir, 

bu sayede onlarla otobüse veya 
metroya binmek çok kolay olur.

“Tandem” adı verilen bisikletlere 
arka arkaya iki kişi binilir. “BMX” 

denen bisikletler akrobatik hareketler 
yapmaya elverişlidir.  

Tek tekerli bisikletler ise apayrı bir 
denge becerisi gerektirir.

Ünlü Rus yazar Tolstoy bisiklet sürmeyi 
tam 67 yaşında öğrenmiştir. “Tolstoy’un 
bisikleti” kavramı, günümüzde “hiçbir 

şey için geç değildir”, “öğrenmenin yaşı 
yoktur” anlamlarında kullanılır.

Çeşit çeşit bisiklet 

“Tolstoy’un bisikleti”
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OYUNLARIMIZ
• Bir mendil 

• Oyuncular iki gruba ayrılır. Bir kişi hakem olarak 
seçilir ve mendili elinde tutar. 

• Gruplar hakeme eşit uzaklıkta durur. 
• Hakem işaret verdiğinde, her iki gruptan birer 

oyuncu koşarak onun elindeki mendili önce 
kapmaya çalışır. 

• Mendili kapan oyuncu rakibine ebelenmeden 
yani yakalanmadan grubunun durduğu yere 
ulaşmaya çalışır. Başarırsa o grup 1 puan alır. 
Eğer ebelenirse 1 puan rakip grubun olur. 

• Belirlenen puana ulaşan grup oyunu kazanır. 

Malzemeler

Oynanışı

MENDİL 
KAPMACA
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Hiç bale yapan birini izlediniz mi? Dans ederken 
hep karşıya bakar, dimdik durur ve parmak 
uçlarında çeşitli figürler sergiler. Bale yapan 
kadınlara “balerin”, erkeklere ise “balet” denir. 
Giyilen etek “tütü”, ayakkabılar ise “puant” 
olarak adlandırılır. 

Dans gösterilerinde, yapılan hareketlerin 
oluşturduğu bütüne “koreografi” denir. Balerin 
ve baletler performansları sırasında gökyüzünde 
uçan kuşlar gibi özgürce salınırlar. 

SANATÇI
PTT ÇOCUK
Etkileyici görünüşlü baletler, kuğu gibi 
süzülen balerinler, büyüleyici müzikler... 
Zarif sahne sanatı baleyi yakından 
tanımaya ne dersiniz? 

Parmak ucunda... 

BALE

Bir hediye ve  
bir dolu düş 

Ünlü besteci Çaykovski’nin 
Fındıkkıran adlı bale 

eseri, bir kız çocuğunun 
kendisine verilen 

fındıkkıran oyuncağı ile 
ilgili rüyalarını anlatır. 

42



Güçlü bir fiziksel yapı ve esnek 
bir vücut gerektirdiği için 

baleye küçük yaşta  
başlamak çok faydalıdır.  
Böyle güzel bir sanatla 

uğraşmak kişinin bedenini 
daha iyi kullanmasının 
yanı sıra hayal gücünü 

zenginleştirmesine ve özgüven 
duygusunu geliştirmesine 

yardımcı olur. 

Sanatla büyümek 

Devlet Opera ve Balesi, 
ülkemizin çeşitli  

şehirlerinde yerli ve  
yabancı pek çok  

bale eserini  
sahneye koyar.
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BİRLİKTE 
ÇİZELİM

Bu sayımızda dünyanın en 
büyük kara canlısı olan fili 

çizeceğiz. Filin ana hatlarıyla 
başlayacak, ardından ayrıntıları 

belirginleştirecek, en son aşamada 
ise çizimimizi renklendireceğiz. 
Adım adım bizi izlediğinizde fil 

çizmenin ne kadar kolay ve keyifli 
olduğunu göreceksiniz. 

FİL 
ÇİZİMİ

1 2 3
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4 5 6

7

8
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SEVGILI
GÜNLÜK
Bu hafta başıma ilginç bir şey geldi. Okuldayken teneffüste arkadaşlarımla oynuyordum. Koşarken bir anda 

dengemi kaybettim ve yere düştüm. Sağ ayağım çok acıdı. Anne ve babamla doktora gittik. 

Ayağımın röntgenini çektiler. Doktor, çok ciddi bir şey olmadığını, sadece ayağımı incittiğimi söyledi.  

Sonra merhem sürdü ve ayağımı sargıyla sardı. Bir tane de koltuk değneği verdi. Birkaç gün bu değneği 

kullanmam ve ayağımın üzerine çok basmamam faydalı olurmuş. 
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Hafta sonu annemle kitapçıya gitmek için metroya bindik. Kalabalıktı ama bir abla bana gülümsedi ve yerini 

verdi. Sonra annem bana çok merak ettiğim bir kitabı aldı. Bitirir bitirmez, okuması için Ömer’e vereceğim. 

Ömer benim dostum, onunla çok iyi anlaşıyoruz. O da bir kitap okuduğunda bana ödünç veriyor. Kitap 

paylaşmaktan çok keyif alıyorum. 

Hafta sonu bitti, sabah okula gitmek için servise binerken arkadaşlarım bana yardım etti. Teneffüste mendil 

kapmaca oynadık. Ben aslında çok hızlı koşarım, hiç yakalanmam. Ama ayağım acıdığı için bu sefer hakem 

oldum ve mendili tuttum. Arkadaşlarım mendili önce kapıp ebelenmemek için uğraştılar. Hep birlikte çok 

eğlendik. 

Derste öğretmenimiz o günün 3 Aralık olduğunu ve her yıl Dünya Engelliler Günü olarak kutlandığını söyledi. 

Engelli haklarından ve günlük hayatta onların hayatını kolaylaştırmak için yapılabilecek şeylerden bahsetti. 

Parmak kaldırdım, geçen gün metroda bir ablanın bana yer verdiğini, bundan sonra hep engellilere yer 

vereceğimi söyledim. Öğretmenim, “Aferin, bu çok güzel bir davranış” dedi. 

Ayağımdaki ağrı geçti. Artık üzerine basabiliyorum. Koltuk değneğini bırakacağım.  

Şimdi engelli insanları çok daha iyi anlıyorum. 
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DOSTLUK 

Sizce dost kimdir? Siz 
dostlarınızla neler yaparsınız?

Dostluk nedir?
Bazı arkadaşlarımızla birlikteyken 
zamanın nasıl geçtiğini anlamayız. 
Örneğin, beraber oyunlar oynar, 
şarkılar söyler, ders çalışırız.  
Bir şeye sevindiğimizde veya 
üzüldüğümüzde hemen birbirimizle 
paylaşırız. Kendimizi kötü 
hissettiğimiz zamanlarda da 
derdimizi anlatırız.

Yani dostluk hem sevincimizi hem de 
üzüntümüzü paylaşmak demektir. 

BİLİNÇLİ
PTT ÇOCUK
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Eğer canı sıkkın görünüyorsa, 
dostumuza nasıl olduğunu 
sorarız. Bir sorunu varsa 
çözmesi için ona yardım ederiz. 

Dostumuz güzel bir şey 
yaşadığında tıpkı kendimiz 
yaşamış gibi mutlu oluruz. 

Dost gibisi yok Aylar, yıllar 
içinde paylaşılan 

şeyler arttıkça 
dostluk bağları 

sağlamlaşır. 

Dost dostun eyerlenmiş atıdır: 
Gerçek dost, arkadaşının sıkışık 
zamanında yardımına koşmaya 

hazır durumdadır. 
Dostun attığı taş baş yarmaz: 

Dostun acı sözü veya sert 
davranışı insana ağır gelmez.

Atalarımız  
ne demiş…
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Düz çizgiler görme engelli vatandaşların 
bastonlarını kullanarak rahat bir şekilde 
yürümesine yardım eder. Noktalı kısımlar 

ise yaya geçidine ulaşıldığı veya merdiven 
basamaklarının başladığı anlamına gelir. 
Kaldırımlarda, yürüme engelli insanların 

tekerlekli sandalyelerini kolayca 
sürebilecekleri rampa ve yollar da vardır. 

Bazı yaya geçitlerinde, kırmızı 
ışık yandığında beklenmesi 
gerektiğini, yeşil ışık yandığında 
karşıya geçilebileceğini belirten 
sesli ikazlar bulunur. Bu uygulama, 
görme engelliler içindir.

3 Aralık, her yıl Dünya Engelliler 
Günü olarak kutlanır. Bu sayımızda, 
sokaklarda ve toplu taşıma 
araçlarında engelli insanların 
hayatını kolaylaştıran birtakım 
uygulamaları ele aldık. 

Kaldırımlardaki sarı şeritlerin ne işe 
yaradığını hiç merak ettiniz mi? 

“Şimdi karşıya geçebilirsiniz”

ENGELLERİ
AŞALIM

ŞEHİRDE 
ENGELLİ  
OLMAK 
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Otobüs, metro gibi toplu taşıma 
araçlarında insanlar engelli 

kişilere yer verir. Bu araçlarda 
bazı koltuklar engellilere, 

yaşlılara ve hamilelere ayrılmıştır. 

Toplu taşıma araçları

Otobüslerde engelli 
rampaları bulunur. 

Bu sayede, tekerlekli 
sandalye kullanan 
insanlar kolay bir 
şekilde otobüse 

binebilir. 
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İNGİLİZCE
ÖĞRENİYORUM

What time is it?

1. It is half past two.

2. It is ten to eight.

3. It is quarter past five.

4. It is eleven o’clock.

Please match the pictures with the answers. 
Çizimlerle cümleleri eşleştirir misiniz? 
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MOMO
Yazan: Michael Ende 
Çeviren: Leman Çalışkan 

Yazan: Åsa Lind
Resimleyen: Kristina Digman
Çeviren: Ali Arda 

Büyük bir kentin tiyatro harabelerinde Momo adında bir 
kız yaşar. Momo’nun sahip olduğu tek şey oldukça bol 
zamanıdır ve muhteşem bir dinleyici olmak gibi bir özelliği 
vardır. Bir gün kentte “duman adamlar” ortaya çıkarak ince 
hesaplar, türlü planlarla insanların zamanını çalarlar. Acaba 
Momo, elinde bir çiçek, koltuğunun altında bir kaplumbağa 
ve gizemli Hora Usta’nın yardımıyla zaman hırsızı duman 
adamları alt edebilecek midir? 

KUMKURDU

Anne ve babasıyla deniz kıyısında yaşayan Zackarina bir 
gün sıkılır ve tek başına sahile iner. Kumda oyalanırken 
eşi benzeri olmayan bir canlıyla karşılaşır: Kürkü altın 
gibi parıldayan, vahşi ve güzel Kumkurdu… Zackarina ile 
Kumkurdu’nun harika dostluğu, okuru büyüleyici, eğlenceli 
ve merak uyandırıcı bir dünyaya davet ediyor. 

OKUYAN
PTT ÇOCUK
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UÇAN BALIĞIN GİZEMİ 
Yazar: Ayça Yaşıt
İllüstratör: Öykü Terzioğlu Özer

İstanbul, her zamankinden daha güzel görünüyordu o gün. Martı Pirpir, rüzgârı iri 
kanatlarının altına almış, bu tarihî şehrin üstünde keyifle süzülüyordu. Kırmızı çatılı evlere 
ve ince minarelere doğru iniyor, sonra aniden yükseliyordu. Birden binaların arasında bir 
yerlerde, minik ama güçlü bir parıltı gördü. Küçük binalardan birinin balkonunda, bir kız 
çocuğu elinde tuttuğu parlak bir şeyle oynuyordu.
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 “Merhaba küçük kız. Uçuyordum ve burada bir şeyin parladığını gördüm. Adım Pirpir.” 
dedi, balkon duvarına konunca. Küçük kız hayretle başını kaldırdı. Hiç konuşan bir martı 
görmemişti. Şaşkınlığını üzerinden atıp elindeki parlayan küçük şeye baktı ve, “Merhaba, 
ben de Yaren. Bunun ne olduğunu bilmiyorum.” dedi. Martı Pirpir nesneye eğildi ve 
gülümsedi.
 “Bu bir balık figürü, dostluğu simgeler.” deyip, gözlüğünü kanadının altına geri koydu.
 “Çok bilgili bir martı olmalısın.” dedi Yaren.
Martı Pirpir gagasını kaşıdı, “Bana Pirpir derler. Ben küçükken uçamazdım, kanatlarım çok 
küçük ve güçsüzdü. Uçamadığım için vaktimin çoğunu yerde, gezerek geçirdim. Gezerken 
çok şey öğrendiğim için bana ‘Pir’ derlerdi. Bilgili ve tecrübeli anlamına geliyor.”
“Ama adın Pirpir değil mi?” diye soruverdi Yaren.
“Evet. Uçmayı öğrendiğim zaman da, kanatlarımın sesinden etkilenip, ikinci adımı da  
‘Pir’ koydular. Böylece adım Pirpir oldu.” diye yanıtladı martı. 
“Çok güzel, sana yeni bir isim verdiklerine göre bir sürü arkadaşın olmalı.” derken gülümsedi 
Yaren.
“Uçamadığım zamanlar, bazı martılar benimle alay ederdi. Uçamayan bir martının hiçbir 
işe yaramayacağını söylerlerdi. Ben bu duruma çok üzülür, dalgakıranların üzerinde gezinip 
denizi izlerdim. Bir gün denizin üzerinde süzülen, küçücük, mavi bir şey gördüm. Onu önce 
plastik bir top zannettim ve daha yakından bakmak istedim. Ama uçamıyordum.”
Yaren çok merak etmişti.
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“Ne olduğunu öğrenebildin mi?” diye sordu heyecanla.
“Evet, Yaren. Onun uçabilen bir balık olduğunu öğrendim.”
“Uçabilen bir balık mı?” Yaren’in gözleri kocaman olmuş ve çok şaşırmıştı. Daha önce 
hiç uçabilen bir balık görmediği için hayal edemiyordu. Yoksa, küçük sakızlı oyuncak 
kutularından çıkan bu minik parlak mavi balık da, o uçan balık mıydı? Ne tuhaftı, 
uçamayan bir martı ile uçabilen bir balık nasıl arkadaş olabilirlerdi ki?
Martı Pirpir ise, geçmiş günü Yaren’e anlatabilmek için gözlerini kapattı ve hatırladığı 
günü anlatmaya başladı:
Martı Pirpir, neden diğer martılar kadar güçlü kanatlara sahip olmadığını düşünerek, 
denizin üzerinde uçuşan martılara bakıyordu. Üzgün gözlerini yere çevirdiğinde, 
suyun içinde bir şeyin belirginleştiğini gördü. Heyecandan kalbinin güm güm atmaya 
başladığını hissetti. Masmavi bir balık yavaşça başını sudan çıkarıp, gülümsedi.
“Merhaba.”
“Merhaba,” diye cevap verdi Pirpir şaşkınlıkla, büyülenmiş gibi, “Renklerin ne  
kadar güzel!”
“Teşekkür ederim. Senin de gözlerin çok güzel.” diye cevap verdi mavi balık.
“Senin kanatların mı var?”
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“Evet, bizim türümüzdeki balıklar, diğer balıklara yem olmamak için yüzgeçlerini geliştirdiler. 
Ve kaçacak yerimiz kalmadığında, yüzgeçlerimiz suyun üzerinde kısa bir süre uçabilecek 
kadar güçlendi.”
“Bu harika.” diye sevinçle kanatlarını çırptı Pirpir.
“Pek değil…”
“Neden? Bir balık olmana rağmen uçabiliyorsun.”
Mavi balık üzüntüyle başını eğerek, “Denizin üstünde de Martı adında kuşlar var ve balıklarla 
beslenirler.” diye yanıtladı.
“A, ama ben bir martıyım.”
“Ne? Martı mı?”
Ve cup diye, suya daldı mavi balık.

Yaren, neler olduğunu duymak için sabırsızlanır gibi yerinde bir tur döndü. Heyecanla onu bir 
daha görüp görmediğini sordu. 
Pirpir gülümsedi. Gözlerini kapatıp anlatmaya devam etti. Bu büyüleyici mavi balığı 
korkuttuğu için çok üzülmüştü elbette. Keşke martı olduğunu yavaşça söyleseydi.  
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Onunla arkadaş olmak isteyen tek canlı da korkup kaçıvermişti işte. Ömrünün sonuna 
kadar yalnız kalacağını düşünürken… o da ne!
Az önce gördüğü güzel mavi balık, suyun içinden adeta fırlamıştı. Tam arkasından da iri 
gövdeli, ağzını kocaman açmış bir balık suyun üzerine zıplamıştı. Sudan çıktığı gibi yine 
suya düştü iri balık. Pirpir, mavi balığın kurtulduğuna öyle sevinmişti ki, olduğu yerde 
sevinçle zıplamıştı.
Fakat sonra, suyun üstüne bir balığın çıktığını gören martılar, mavi balığı yakalamak için 
ona doğru hızla uçmaya başladılar heyecanla. Pirpir, diğer martıları durdurmak ister gibi 
kanatlarını uzatıp, olduğu yerden tüm gücüyle bağırdı;
“Durun! O benim arkadaşım!”
Fakat sesini kimse duymamıştı. Diğer martılar onu duyabilmek için daha yakında 
olmalıydılar. Pirpir, düşünmeden suya atladı. Palet gibi ayaklarını hızla sallayarak 
yüzmeye çalışıyordu. Ama çabaları hiçbir işe yaramıyordu. Pirpir durup, ne 
yapabileceğini düşünmeye başladı. Korkuyor ama korkusunun düşünmesini zorlaştırdığını 
da biliyordu. Sakinleştiğinde, Pirpir’in aklına harika bir fikir gelmişti. 
Küçük, cılız kanatlarını suya vuracak ve avcı balığın sesten rahatsız olmasını sağlayacaktı. 
Ve eğer çok ses çıkarabilirse, diğer martıların ilgisini de kısa bir süreliğine dağıtabilirdi. 
Gözlerini yumup, var gücüyle suya vurmaya başladı. Kanatlarını çırpabildiği kadar hızlı 
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çırpmaya kendini öylesine vermişti ki, kanatlarının uçları birbirine çarpıyor, sıçrayan 
sular her tarafında boncuk boncuk uçuşuyordu.
Pirpir’in kanatları öyle hızlandı ki, çıkan sesi artık ona çok uzak olan martılar bile 
duyabiliyordu. Sesin ne olduğunu merak eden martılar, mavi balığı kovalamayı bırakıp 
Pirpir’e baktılar. Gördüklerine inanamıyorlardı. İçlerinden en yaşlı olanı gülümseyerek 
bağırdı.
“Pir, uçuyooor!”
Pirpir, hızlıca kanat çırpmaktan yorulduğunda gözlerini açtı. Açar açmaz gördü ki bütün 
martılar onun etrafında uçuyor ve gülümsüyorlardı. Pirpir öyle mutlu oldu ki birden 
kanatlarını çırpmayı unutup hızla düşmeye başladı.
Suya düşmek üzereyken aklına güzel mavi balık geldi ve kanatlarını açtı. Artık suyun 
üzerinde özgürce süzülüyordu. Bütün martılar dalgakırana konup, Pirpir’i neşeyle 
izlemeye koyuldular. Peki, mavi balık iyi miydi?
Birden mavi balık, sudan fırlayarak çıktı ve Pirpir ile birlikte uçmaya başladı. Pirpir, mavi 
balığı görünce sevinçle gagasını açtı. Balığın kendisiyle çok kalmayacağını, onun suya 
ihtiyacı olduğunu biliyordu.
“Seni bir daha görebilecek miyim?” diye sordu umutla.
“Beni bir daha hiç göremesen bile arkadaşın olduğumu bileceksin.” dedi mavi balık. 

Pirpir anımsadıklarını anlattıktan sonra gözlerini açıp, Yaren’in meraklı yüzüne baktı.
Yaren, Pirpir’in oyuncağı görmezse, üzülmeyeceğini düşünüp onu cebine koydu. Pirpir, 
Yaren’in ne kadar da ince düşünceli bir çocuk olduğunu anladı. Ona artık eskisi kadar 
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üzülmediğini, çünkü iyi arkadaşların asla unutulmayacağını söyledi.
“Ama ben geçen hafta yediğim yemeği bile hatırlayamıyorum.” dedi Yaren düşünceli 
düşünceli, “Arkadaşını uzun süre görmezse unutmaz mı insan?” 
 “Arkadaşlar birbirlerini uzun süre görmeseler bile, birbirlerini hatırlamaya devam 
edebilirler.” dedi Pirpir.
Yaren çenesini kaşıdı. Düşüne düşüne yürümeye başladı. Bugün ne çok şey öğrenmişti 
böyle. Martılar konuşabilirdi, balıklar uçabilirdi ve arkadaşlar birbirlerini uzun süre 
görmese bile unutmayabilirlerdi. Peki, Yaren kanadının altında gözlük taşıyan bir martıyla 
arkadaş olabilir miydi? 
“Pirpir?”
“Efendim?” dedi Pirpir.
“Sana arkadaşım diyebilir miyim?” diye sordu.
“Ee… elbette Yaren.” dedi Pirpir, çok şaşırmış ve sevinmişti.
“O halde bu mavi balık oyuncağını sana vermek istiyorum.” dedi Yaren.
“Ama bu senin oyuncağın.”
“Evet, bu yüzden çok zaman geçmeden bu oyuncağı bana geri getir.  
Bir süre sonra da tekrar almak için gelebilirsin.”
“Böylece her zaman birbirimizi görebiliriz.” dedi Pirpir. Yaren’in bu oyuncu fikri onun çok 
hoşuna gitmişti. Mavi balık oyuncağını alıp kanadının altına sıkıştırdı. Artık ortak bir sırları 
vardı ve birbirlerine güveniyorlardı. Bu çok, çok güzel bir arkadaşlığın başlangıcı olacaktı. 
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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 

Doğa deyince aklıma çiçek, böcek, otlar, ağaçlar, nehir ve ormanlar geliyor. 
Doğayı korumak için çöpleri ormana atmamalıyız, çiçekleri koparmamalıyız, 
denizlere ve nehirlere çöp dökmemeliyiz, hayvanlara zarar vermemeliyiz. 
Bu saydıklarımı yapmazsak doğamız çok kirli olur. Doğa kirlenirse hem bize 
zarar verir hem de hayvanlara zarar verir. Ve kimse kirlilik içinde yaşamak 
istemez. Çöpümüzü ormanlara, denizlere atmak yerine çöp kutularına atabiliriz 
veya daha yeni ekilmiş ve henüz çok küçük canlı olan bir ağacı kesmek yerine 
kuruyup devrilmiş ağaçları kullanabiliriz. Bunların tersini yapmayın ve yapanları 
görürseniz yapmamaları konusunda uyarınız.   

Yağmur Ellialtıoğlu/Karabük 

DOĞAYI KORUMAK
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CEVAP ANAHTARI

Sayfa 34-35

Sayfa 29

“Şişman fare Remy, tek hayali olan aşçılık için 
Paris’in yolunu tutar ve kendisini şehrin en iyi 

restoranının kanalizasyonunda bulur. Tüm 
hünerlerini sergileyebileceği büyülü mutfağa 
ulaşmıştır. Ancak hayaline erişmesi, insanların 

dünyasında pek kolay olmayacaktır.”

Sayfa 19

Sayfa 10

6

2

6

4

4

4

2

2

Sayfa 18

Sayfa 28

3. It is quarter 
past five. (5.15)

2. It is ten to 
eight. (7.50)

4. It is eleven 
o’clock. (11.00)

1. It is half past 
two. (2.30)

Sayfa 52
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Kargomat’a teslimat seçeneği ile kargonuzu evde beklemek zorunda değilsiniz.  
Kargomat’a kargonuz bırakıldığında cep telefonunuza SMS ve/veya Kargomat uygulamanıza bildirim gelir. 

 Siz de dilediğiniz gün ve saatte, kolay ve hızlı bir şekilde kargonuzu alabilirsiniz.

HİÇBİR TESLİMATI KAÇIRMAYIN

SİZ NE ZAMAN İSTERSENİZ
KARGOMAT 7/24 HIZMETINIZDE
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